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Resumo: O trabalho teve por objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis de irrigação na cultura do alho 
(Allium sativum), com base na evaporação de mini-tanque evaporímetro. O experimento foi conduzido em 

vasos sob ambiente protegido, no campo experimental da Fazenda Escola da Faculdade Assis Gurgacz no 

período de outono, em delineamento inteiramente casualizados com 5 tratamentos (50%, 100%, 150%, 200% 
e 250% da água evaporada) e 4 repetições. As variáveis fenométricas avaliadas foram: altura de planta (AP), 

número de folhas (NF), diâmetro do caule (DC), diâmetro do bulbo (DB), massa fresca do bulbo (MFB), 

massa fresca das folhas (MFF), massa seca do bulbo (MSB), massa seca das folhas (MSF), massa fresca das 
plantas (MFP), massa seca das plantas (MSP), produção por hectare, irrigação e eficiência do uso da água 

(EUA). Os resultados para AP, NF, DC, DB, MFB, MFF, MSB, MSF, MFF, MFP, MSP e produção, 

apresentaram resposta significativa e tendência ao aumento dos valores fenométricos em função do aumento 

da aplicação de lâmina de irrigação. Os dados relativos à EUA revelaram resposta decrescente em relação à 
lâmina de irrigação. A aplicação 2,5 vezes a evaporação apresentou resposta estatisticamente superior para as 

variáveis analisadas. 
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IRRIGATION MANAGEMENT CULTURE OF GARLIC (Allium sativum)  

 

Abstract: The study aimed to evaluate the effect of different irrigation levels in the culture of garlic (Allium 

sativum), based on the evaporation of mini-pan evaporation. The experiment was conducted in vases in a protected 

environment at the experimental farm of the Assis Gurgacz Faculty, during autumn, in a completely randomized design 

with five treatments (50%, 100%, 150%, 200% and 250% of the water evaporated) and four repetitions. Phenologic 

variables evaluated were: plant height (PH), number of leaves (NF), stem diameter (AD), bulb diameter 
(DB), fresh bulb (MFB), fresh leaves (MFF) dry mass of the bulb (MSB), dry mass of leaves (MSF), fresh 

weight of plants (MFP), plant dry matter (SPM), production per hectare, irrigation and water use efficiency 

(WUE). The results for AP, NF, DC, DB, MFB, MFF, MSB, MSF, MFF, MFP, MSP and production showed 
significant response and tendency to higher fenométrics values due to the increased application of water 

depth. WUE data showed answer descending towards the blade of irrigation. The application 2.5 evaporation 

times has submitted response statistically superior for the variables analyzed. 
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INTRODUÇÃO 

O alho (Allium sativum) é uma planta herbácea de propagação vegetativa, pertencente à 

família Alliaceae. Apresenta folhas lanceoladas que diferem dependendo da localização na planta e 

possui pseudocaule formado pelas bainhas das folhas. O alho é uma planta exigente e prefere solos 

leves, ricos em matéria orgânica e bem drenados o que propicia um bom desenvolvimento de seus 

bulbilhos (Oliveira, 2009). Em condições climáticas favoráveis as gemas do caule se desenvolvem 

formando cada uma um bulbilho, que em conjunto forma o bulbo (cabeça), de forma arredondada 

constituído de 5 a 56 bulbilhos (Trani, 2009). De acordo com Trani (2010), a temperatura de 10 a 
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20º C é a faixa ideal, sendo as menores mais adequadas para a formação de bulbos. Estes têm a 

forma ovóide arqueada, sendo envoltos por duas folhas protetoras (brácteas) de coloração branca ou 

arroxeada, constituído por calorias, proteínas, carboidratos, fósforo, tiamina (B1) e vitamina B6. 

Para Feitosa et al. (2009) o Brasil, tradicional importador de alho, vem reduzindo sua 

dependência externa graças ao desenvolvimento de novas tecnologias e expansão do cultivo de 

alhos nobres. Nesse sentido, destacam que as pesquisas têm mostrado resultados positivos para o 

incremento da produção, como, por exemplo, escolha de cultivares, vernalização, ponto de colheita, 

armazenamento e manejo adequado da irrigação. Conforme Andrade Júnior e Klar (1997), o ponto 

chave no manejo da irrigação é decidir quando e quanto aplicar a água. 

A água é o fator que mais frequentemente afeta o desenvolvimento, a produção e a qualidade 

do alho. Com a falta de água no solo as plantas ficam comprometidas em seu desenvolvimento e a 

produtividade, enquanto que o excesso prejudica a qualidade e a conservação. Para um bom 

desenvolvimento da cultura é necessário um manejo adequado na irrigação, neste sentido, muitos 

autores, tem realizados o manejo da irrigação observando-se a porcentagem de evaporação 

adequada para aplicar-se como lâmina de irrigação (Meneghetti et al., 2008) 

As plantas de ciclo curto ou longo, essenciais à sobrevivência humana, têm as suas funções 

fisiológicas estreitamente ligadas à quantidade de vapor da água existente no ar atmosférico. Para 

que tenha crescimento e desenvolvimento ideais, é necessário que efetue um processo físico 

fisiológico de trocas com o meio, chamado evapotranspiração, processo esse que tem muito a ver 

com a quantidade de vapor da água existente no ar atmosférico (Ometto, 1981). 

Para definir a quantidade de água a ser aplicada, deve se fazer a verificação da água 

consumida pela cultura dividida pela eficiência do sistema, já a quantidade de água consumida pode 

ser estimada pela evapotranspiração real (Bernardo, 1996). Do plantio até a colheita, uma cultura 

vai progressivamente crescendo e ocupando área disponível. Evidentemente, nessas condições, 

ocorre a evapotranspiração real que, na prática, é denominada de evapotranspiração da cultura 

(ETc). Nesse sentido, para manter o crescimento e a produção em condições ideais, há a 

necessidade de identificar e conhecer a quantidade de água a ser adicionada ao solo (Oliveira, 

2003). 

De acordo com estudo desenvolvido por Marouelli et al. (2002a), buscando avaliar a resposta 

da cultura do alho ao déficit hídrico, observaram que quando as plantas foram submetidas à tensão 

de água no solo maior, tanto no estádio vegetativo quanto no de bulbificação, apresentaram uma 

redução no desenvolvimento, na produtividade comercial, no tamanho médio e na eficiência do uso 

de água.  

Segundo estudo desenvolvido por Vieira et al. (2008) a maioria das variáveis produtivas 

analisadas respondeu negativamente quando a reposição era deficitária (50%), bem como, reposição 
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excessiva (200%). A maior produtividade comercial foi verificada quando se irrigou diariamente 

próximo a 170% da lâmina de reposição. 

Com dados de evaporação, coletados em um estudo desenvolvido por Andrade Júnior e Klar 

(1997), nota-se que durante a aplicação dos tratamentos a evaporação máxima foi de 6,48 mm.dia-1, 

a mínima de 0,50 mm.dia-1 e a média final foi de 2,94 mm.dia
-1

. Comparando-se os valores médios 

de evaporação medidos dentro da estufa com os valores médios obtidos no posto meteorológico 

localizado no Departamento de Ciências Ambientais da FCA/UNESP (4,27 mm.dia
-1

), no mesmo 

período, observou-se uma diferença entre eles de 1,33 mm (correspondente a 30 %), a qual é 

justificada, devido a menor exposição aos ventos e à radiação solar a que foi submetido o 

evaporímetro localizado dentro da estufa, concordando com os resultados obtidos por Alves e Klar 

(1996). 

Neste sentido este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento fenométrico da 

cultura do alho sob manejo de irrigação a partir de um mini-tanque evaporímetro em cultivo 

protegido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em ambiente protegido localizado na Fazenda Escola da 

Faculdade Assis Gurgacz – FAG na cidade de Cascavel - Paraná, com coordenadas geográficas, 

latitude 24°56'474" e longitude 53°30'882" e 785 metros de altitude. Segundo a classificação 

climática de Köppen o clima da região é caracterizado como Cfa - Clima subtropical 

(CAVIGLIONE et al., 2000). A temperatura média anual na região é de 19,6 °C, a precipitação 

anual de 1971 mm e a insolação de 2462 horas por ano (IAPAR, 2011). 

O plantio das sementes foi realizado no final do período de verão e conduzido durante o 

período de outono em solo de textura argilosa. A irrigação foi localizada feita por meio de uma 

proveta graduada realizada de duas vezes por semana, no período noturno. Os dados relativos à 

evaporação, que serviram de base para a aplicação dos níveis de irrigação, foram obtidos de um 

mini-tanque evaporímetro, instalado sobre um suporte de metal a 0,6 m acima do nível das plantas, 

colocado no interior do experimento. A instalação, leitura e manejo do evaporímetro foram 

realizados conforme recomenda Santos et al., (2010).  

Até 15 dias após a emergência foi realizada irrigação com 1 litro de água em cada parcela 

experimental. Após esse período o manejo da água de irrigação foi baseado na evaporação diária do 

mini-tanque evaporímetro. A lâmina de água aplicada foi calculada considerando-se a porcentagem 

da evaporação medida no período previsto entre duas irrigações. Para a aplicação de água nos 

tratamentos foi utilizado uma proveta graduada de 1000 ml. 
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O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizados com 5 tratamentos e 4 

repetições. Os tratamentos analisados foram os seguintes: Fração de aplicação de irrigação de 0,5; 

1,0; 1,5; 2,0 e 2,5, correspondentes a evaporação do mini-tanque evaporímetro que foi composto de 

um suporte de metal, sobre o qual se instalou um CAP de PVC de 200 mm de diâmetro.  

Após 90 dias depois do plantio foi realizada a colheita das plantas e o registro dos dados 

coletados da massa fresca (número de folhas, largura das folhas, altura das plantas, diâmetro do 

caule, diâmetro e peso dos bulbilhos e o peso das folhas). Posteriormente foi realizado o processo 

de secagem em estufa a temperatura de 65 °C durante 10 dias.  

As variáveis fenométricas avaliadas foram: altura de planta (AP), número de folhas (NF), 

diâmetro do caule (DC), diâmetro do bulbo (DB), massa fresca do bulbo (MFB), massa fresca das 

folhas (MFF), massa seca do bulbo (MSB), massa seca das folhas (MSF), massa fresca das plantas 

(MFP), massa seca das plantas (MSP), produção por hectare, irrigação e eficiência do uso da água 

(EUA). A EUA foi determinada em função da relação entre os valores de produtividade e as 

respectivas lâminas de irrigação aplicadas. 

A analise estatística dos dados consistiu na análise de variância e teste de Tukey, ao nível de 

5% de significância para comparação das medias , utilizando o software Assistat 7.6 beta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A evaporação máxima durante o período experimental foi de 4 mm.dia
-1

, a mínima de 0,4 

mm.dia
-1 

e a média de todas as medidas efetuadas foi de 1,9 mm.dia
-1

. Observou-se uma pequena 

diferenciação entre as lâminas de irrigação no início da aplicação dos tratamentos. Essa diferença 

foi acentuada com o decorrer do experimento, atingindo valores na colheita (72 dias após o início 

da irrigação conforme a evaporação) de 19,8, 39,6, 59,4, 79,2 e 99 mm nos tratamentos com a 

aplicação das lâminas de água de 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 e 2,5 vezes respectivamente do valor da 

evaporação. Salienta-se que, não foram computadas as lâminas de irrigação que foram aplicadas 

durante a fase de germinação e crescimento da plântula. 

Na Tabela 1, são apresentados os valores médios de altura de planta, número de folhas, 

diâmetro do caule, diâmetro do bulbo, largura das folhas, matéria seca do bulbo e matéria secadas 

folhas. Os níveis de irrigação baseados na evaporação do mini-tanque afetaram significativamente 

(P<0,05) os componentes de produção expressando, de uma maneira geral, a mesma tendência 

observada em outros trabalhos (Santos et al., 2010; Cuppini et al., 2010 e Meneghetti et al., 2008). 
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Tabela 1. Valores médios de altura de planta (AP), diâmetro de bulbo (DB), diâmetro de caule 

(DC), número de folhas (NF), massa fresca de bulbo (MFB), massa fresca de folha (MFF), massa 

seca de bulbo (MSB) e massa seca de folha (MSF) de alho submetido à variação de níveis de 

irrigação 

Níveis 

(%) 

AP 

(cm) 
DB (cm) DC (cm) NF  

MFB 

(g) 
MFF (g) MSB (g) MSF (g) 

50 36,50 c 3,42 d 2,25 d 5,75 b 0,94 d 7,76 d 0,17 c 1,05 c 

100 55,50b 3,87 cd 2,97 c 6,50 ab 2,00 bc 15,30 c 0,32 bc 1,62 bc 

150 64,25 a 4,22 bc 3,6 ab 6,75 ab 2,00 bc 22,15 b 0,32 bc 1,72 b 

200 65,5 a 4,47 ab 3,42 bc 6,75 ab 2,67 b 26,12 ab 0,52 ab 2,37 a 

250 66,75 a 4,95 a 4,00 a 7,5 a 3,67 a 29,45 a 0,72 a 2,57 a 

DMS 6,97 0,52 0,49 1,16 0,95 5,34 0,22 0,61 

CV% 5,53 5,65 6,85 8,00 20,10 12,05 24,69 14,99 

F ** ** ** ** ** ** ** ** 
Média seguida de mesma letra não apresenta diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade; DMS: diferença mínima significativa; CV: coeficiente de variação; ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade. 

 

 Houve efeito significativo da irrigação em todas as variáveis fenométricas estudadas. 

Verifica-se que há uma tendência de aumento dos valores médios das variáveis analisadas um 

função do aumento das lâminas de irrigação e que neste intervalo estudado o tratamento com a 

aplicação de irrigação de 2,5 vezes o valor da evaporação foi o que apresentou os maiores valores 

médios de respostas fenométricas (Tabela 1). Em comparação ao tratamento com a aplicação igual 

ao valor da evaporação, verifica-se que o tratamento com a aplicação de 0,5 vezes do valor da 

evaporação, houve redução nas variáveis AP, DB, DC, NF, MFB, MFF, MSB e MSF.  

A aplicação de 2,5 vezes ao valor da evaporação houve aumento nas variáveis fenométricas 

AP, DB, DC, NF, MFB, MFF, MSB, indicando que a aplicação de água até esse nível não prejudica 

a cultura do alho pelo contrário, há aumento no desenvolvimento da cultura. Menor 

desenvolvimento vegetativo, mesmo para plantas submetidas a condições moderadas de deficiência 

de água no solo, também foi reportado por Melo e Oliveira (1999) e Marouelli et al. (2002a). 

Na Tabela 2, são apresentados valores médios de massa fresca das folhas, massa fresca do 

bulbo, massa fresca das plantas, massa seca das plantas, produção por hectare, irrigação e eficiência 

do uso da água para a cultura do alho submetida a diferentes manejos de irrigação. Marouelli et al. 

(2002b) obteve produtividade de bulbos graúdos desprezível quando se permitiu que as plantas 

utilizassem até 85% da água disponível no solo, obtendo resultados de produtividade compatíveis 

com aqueles relatados por Pola & Biasi (1993) e Marouelli et al. (2002a), os quais, para as 

condições edafoclimáticas de Santa Catarina e do Distrito Federal, respectivamente. 
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Tabela 2. Valores médios de largura de folha (LF), massa fresca da planta (MFP), massa fresca de 

planta (MSP), produtividade (P), irrigação (I) e eficiência do uso da água (EUA) 

Níveis 

(%) 

LF (cm) MFP (g) MSP (g) Produção 

(t ha
-1

) 

Irrigação 

(mm) 

EUA  

kg ha
-1

 mm 

50 1,0 c 8,70 d 1,22 a 3,83 d 19,8 193,33 

100 1,4 b 17,18 c 1,94 bc 7,55 bd 39,6 190,89 

150 1,5 b 24,15 b 2,04 b 10,62 bc 59,4 178,89 

200 1,7 a 28,79 ab 2,89 a 12,67 b 79,2 159,94 

250 1,8 a 33,12 a 3,29 a 14,57 a 99,0 147,20 

DMS 0,1 5,85 0,78 3,8   

CV% 3,41 11,93 15,69 20,10   

F ** ** ** **   
Média seguida de mesma letra não apresenta diferença significativa pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade; DMS: diferença mínima significativa; CV: coeficiente de variação; ** significativo ao nível 1% de 

probabilidade. 

 

Observa-se os resultados da Tabela 2 verifica-se que, os valores médios de largura de folha, 

massa fresca da planta, massa fresca de planta, produtividade foram crescente em função do 

aumento no nível de irrigação. A produtividade final do tratamento com a aplicação de 2,5 vezes ao 

valor da evaporação foi superior em 93% ao tratamento com a aplicação padrão de uma vez ao 

valor da evaporação. 

Também fica evidente que para as condições deste experimento, o incremento nas lâminas de 

irrigação provocou maior crescimento, fato este que pode ser explicado pela resposta das plantas a 

maior disponibilidade de agua no solo (Santos e Carlesso, 1999). Estes dados podem ser 

comparados aos resultados obtidos por Mendonça et al. (1999), que trabalhando com irrigação 

obtiveram aumento na produção com o aumento das lâminas de irrigação.  

A eficiência da água (Tabela 2) relaciona a produção de matéria fresca (kg.ha
-1

) com a 

quantidade de água aplicada (mm). Os dados revelaram que ocorreu decréscimo na EUA a medida 

que os níveis de irrigação aumentaram. Marouelli et al. (2002a) trabalhando com diferentes tensões 

de água no solo, demonstraram que a eficiência do uso de água pela cultura variou de 0,86 a 1,99 g 

L
-1

 e foi reduzida linearmente, em até 57%, com o aumento das tensões de água no solo, tanto no 

estádio vegetativo quanto no de bulbificação, indicando estar diretamente correlacionada com a 

lâmina de água aplicada às plantas. 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Houve efeito das lâminas de irrigação aplicadas em função da fração de evaporação do mini-

tanque evaporímetro. 

2. A eficiência de uso da água (EUA) diminuiu linearmente com o acréscimo da lâmina de irrigação 

aplicada. 
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3. As respostas fenométricas das variáveis avaliadas foram crescentes em função do aumento da 

lâmina de irrigação, com a irrigação de 2,5 vezes a evaporação obtendo desempenho mais 

significativo para as variáveis analisadas, além de maior produtividade. 
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