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1. INTRODUÇÃO

A determinação da evapotranspiração máxima (ETm) fornece informações importantes para o monitoramento correto das necessidades hídricas das espécies vegetais, principalmente nos cultivos em ambientes parcialmente modificados por estufas plásticas, nos quais toda demanda hídrica deve ser suprida por irrigação. A quantificação adequada de água irrigada é importante para evitar estresse, tanto por excesso quanto por deficiência hídrica, em níveis prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas, comprometendo sua produtividade [2].
A determinação do consumo hídrico de água nos diversos estádios de desenvolvimento das plantas cultivadas permite a administração de uma irrigação mais racional, que visa diminuir custos com mão-de-obra, água, energia e riscos por falta ou excesso de água, que geralmente estão associados a problemas fitossanitários e de queda de rendimento.
A adubação orgânica promove a ativação dos processos microbianos, conferindo ao solo melhor estrutura, aeração, capacidade de retenção de água, além de atuar como fornecedor de substâncias que favorecem o desenvolvimento vegetal [1].
Segundo [3], existe uma resposta diferente para cada cultura a água aplicada via irrigação, de tal maneira que a eficiência do uso da água pode ser medida pelos benefícios econômicos líquidos que são obtidos para cada unidade de água que é aplicada via irrigação.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o consumo hídrico do tomateiro em sistema de cultivo com adubação orgânica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi conduzido no campo experimental do Departamento de Fitotecnia   da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), cuja  situação geográfica   é   de   latitude   31º52'32"   sul,    longitude    52º21'24" oeste e altitude de 13m acima do nível do mar (a.n.m.). O solo é classificado como Planossolo Hidromórfico Eutrófico Solódico [4]. O clima da região é definido  como      Cfa,    na        classificação       de        Köppen,       clima      temperado, inverno frio e úmido, verão quente e chuvas bem distribuídas. Foi utilizado para a condução da cultura um ambiente protegido modelo "capela com cobertura em arco" apresentando 18m de comprimento por 10m de largura (180m²), e altura do pé-direito de 4,5m e o centro com 5m, orientado no sentido Leste/Oeste e a abertura para ventilação nas laterais. O tipo de filme plástico utilizado para cobertura da estufa foi o polietileno de baixa densidade (PEBD) aditivado anti-UV, com espessura de 150.
Cultivou-se tomate (Lycopersicon esculentum L.) cultivar flora-dade americana de crescimento determinado no período compreendido entre 03/12/2003 a 09/03/2004 (semeadura até a colheita), com uma população de 2,85 plantas por metro quadrado, dispostas em 15 canteiros de 4,5 m2 (parcelas) cobertos com filme plástico de cor preta (35).
Foram realizados 3 tratamentos, sendo o tratamento 1 (T1) testemunha absoluta (sem adubação), tratamentos 2 e 3 (T2 e T3) com variações de adubação orgânica, utilizando-se vermicomposto bovino (1 e 2 doses, respectivamente), realizadas com base nas recomendações de Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos (ROLAS) a partir de análise química do solo.
O sistema de irrigação empregado foi do tipo localizado (gotejamento), acompanhando as linhas de cultivo, onde para cada parcela há um registro que permite promover irrigação diferenciada (se necessário), de acordo com o tratamento de adubação.  O coeficiente de uniformidade do sistema foi de 80% e a vazão de 186mm h-1.
A umidade do solo foi mantida próxima a capacidade de campo, tensão de água no solo entre - 0,1 e - 0,2 atm, sendo verificada através de tensiômetros colocados na profundidade de 30cm instalados em três evapotranspirômetros ocupando os canteiros do bloco central da estufa, senso assim com número igual ao de tratamentos utilizados de adubação.


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 1, podemos observar o consumo hídrico do tomateiro em ambiente protegido, por tratamentos de adubação orgânica durante o período de cultivo, a média de consumo dos tratamentos foi de 300mm, desde o transplante até a colheita.  O consumo hídrico da cultura para este experimento foi inferior ao consumo que ocorre normalmente em ambiente protegido que é em torno de 400mm ou mais, segundo constataram diversos autores. Podemos citar como exemplo [6], que em trabalho realizado com a cultura do tomateiro em estufa, obteve um consumo hídrico médio de 397,2mm, enquanto que, [5], determinou um consumo hídrico para a cultura do tomateiro em ambiente protegido de 419,3mm. Este resultado se justifica pela interrupção do ciclo de cultivo devido ao ataque de ácaro no estádio final.Com relação ao consumo hídrico por estádio fenológico, observamos que a cultura apresentou maior consumo no estádio III (desde o início do florescimento até o início da maturação), decrescendo no estádio final IV, que geralmente apresenta o maior consumo, devido a formação e enchimento dos frutos, este decréscimo pode ser atribuído a interrupção do ciclo de cultivo.
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Figura 1. Consumo Hídrico do Tomateiro em ambiente protegido, nos diferentes tratamentos de adubação orgânica, 2004.

Os resultados obtidos do consumo hídrico da cultura do tomateiro no presente trabalho não permitiram obter as reais necessidades de água para o ciclo da cultura e principalmente para o estádio de maturação devido à colheita antecipada pelo ataque de ácaros.

4. CONCLUSÃO

O consumo hídrico da cultura do tomateiro não teve influência das doses de adubação orgânica utilizadas.
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