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� A variação da umidade dos substratos para as três frações do tubete foi mais
afetada pela altura da água do que pelo tempo de saturação.

� A fração mediana do tubete proporcionou a melhor diferenciação de resultados
entre os tratamentos avaliados, gerando umidades na faixa de 0,29 a 0,63 m3 m-3

para o substrato de casca de pinus; 0,24 a 0,56 m3 m-3 para a turfa e 0,24 a 0,61
m3 m-3 para a fibra de coco.

� A altura de água recomendada para o manejo de irrigação varia de 2 a 6 cm,
sendo o valor mínimo encontrado para a casca de pinus e o máximo para turfa.

Introdução Resultados e discussão

Agradecimentos

Conclusões
Os resultados indicaram que a parte mediana do tubete foi a fração que melhor

favoreceu o controle do manejo da subirrigação, possibilitando o emprego de
menores níveis de água e/ou tempo de saturação, reduzindo os requerimentos de
estrutura física ou bombeamento necessários para aplicar água no sistema de
produção.

Material e Métodos

Figura 1. Esquema do módulo experimental, onde (A)
Mesa de subirrigação de 1,4 x 1,0 x 0,13 m; (B)
Conjunto moto bomba Weg RD-2 0,5 CV trifásico; (C)
Reservatório de 150 litros; (D) Registros; (E) Bandeja
plástica com 0,600 x 0,428 x 0,175 m.

A subirrigação é um método que:
� Aplica água diretamente no substrato e nas

raízes das plantas pela ação da capilaridade;
� Tem potencial para fornecer elevada eficiência

de irrigação.

�Local : Módulo experimental localizado na estufa
experimental da FEAGRI/UNICAMP (Figura 1) .

�Tratamentos : 5 alturas de água (1; 2; 4; 6; 8 cm)
e 5 tempos de saturação (2,5; 5; 10; 15; 20 min).

�Substratos testados : Casca de pinus, Turfa +
casca de arroz carbonizada e Fibra de coco.

�Variável analisada : umidade volumétrica em três
frações longitudinais dos tubetes (Inferior,
Mediana e Superior) em 5 tubetes por parcela
experimental

�Delineamento experimental : inteiramente
casualizado, com três repetições.

Figura 2. Variação da umidade volumétrica para cada fração do tubete em função do nível
de água e tempo de saturação. A linha superior indica porosidade total ( ) e a linha inferior
( ) indica a umidade do substrato no início do teste. Média de três repetições.
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Objetivos
� Avaliar a variação da umidade no interior de

tubetes preenchidos com substrato de casca de
pinus, turfa e fibra de coco para diferentes alturas
de aplicação de água e tempos de saturação.
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� A Figura 2 apresenta a variação da umidade volumétrica em função da altura da
água para os tempos de saturação avaliados.


