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RESUMO 

 

 

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC) em 

Ilhéus, Bahia, com cacaueiros de 4 anos de idade consorciados com bananeiras e 

pau-brasil, cultivados num Nitossolo Háplico Eutroférrico e com sistema de irrigação 

por gotejamento, durante os meses de agosto de 2012 à janeiro de 2013. O objetivo 

do trabalho foi determinar o consumo hídrico de cacaueiros jovens utilizando o 

método do balanço hídrico de campo. Foram instaladas três baterias de 

tensiômetros nas profundidades de 0,1, 0,3 e 0,5 m. As irrigações foram realizadas 

sempre que o tensiômetro instalado a 0,3 m de profundidade indicava uma tensão 

de água no solo de 20 kPa. A condutividade hidráulica foi obtida mediante um ensaio 

de campo conduzido na área experimental conforme metodologia sugerida por Hillel 

et al (1972) e a evapotranspiração de referência, ETo, foi estimada pelo método do 

Tanque Classe A. Foi feito mensalmente o acompanhado de crescimento em 

diâmetro do caule do cacaueiro e da produção de frutos, sendo calculada a taxa de 

crescimento absoluto, adotando o método proposto por Benincasa (1988). O balanço 

hídrico foi dividido em períodos, que variaram de 4 a 15 dias, em função da grande 

quantidade de precipitação pluviométrica que ocorreu no período. A 

evapotranspiração da cultura média de todo o período avaliado, obtida pelo método 

do balanço hídrico de campo, foi de 3,5 mm por dia e o consumo médio de água 

diário foi de 31,5 litros por planta e o coeficiente de cultura médio foi de 0,9. A taxa 

de crescimento absoluto para todo o período avaliado foi de 1,05 cm, e a maior 

produção de cacau foi em novembro com cinco frutos por planta. 

 

Palavras-chave: irrigação localizada, balanço hídrico de campo, condutividade 

hidráulica, coeficiente de cultura. 
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ABSTRACT 

 

 

The experiment was conducted at the Research Center Cocoa (CEPEC) in 

Ilhéus, Bahia, with cocoa 4 years old intercropped with banana and Brazilian wood, 

cultivated in Hapludox eutrophic system and drip irrigation conducted from August 

2012 to January 2013. The aim of this study was to determine the water consumption 

of young cocoa using the field water balance method. Three tensiometer sets were 

installed at of 0.1, 0.3 and 0.5 m depths. Irrigation was performed whenever the 

tensiometer installed at 0.3 m depth indicated 20 kPa soil water tension. The 

hydraulic conductivity was measured by a field trial conducted at the experimental 

methodology as suggested by Hillel et al (1972) and reference evapotranspiration, 

ETo was estimated by the method of Pan Class A. Was done monthly accompanied 

by growth in stem diameter of cacao and fruit production, calculated as an absolute 

growth rate, adopting the method proposed by Benincasa (1988). The water balance 

was divided into periods, which ranged from 4 to 15 days due to the large amount of 

rainfall that occurred during the period. Crop evapotranspiration average throughout 

the study period, obtained by the method of field water balance was 3.5 mm per day 

and daily water consumption was 31.5 liters per plant and the mean crop coefficient 

was 0, 9. The absolute growth rate for the entire study period was 1.05 cm, and the 

largest cocoa production was in November with five fruits per plant. 

 

Keywords: trickle irrigation, field water balance, hydraulic conductivity, crop 

coefficient. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cacauicultura baiana sofreu uma crise no final da década de 1980, 

decorrente de irregularidades climáticas desfavoráveis, redução do preço do cacau 

praticado no mercado internacional, descapitalização do produtor e, principalmente 

por problemas fitossanitários como o aparecimento da doença vassoura-de-bruxa. 

Desde então, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e os 

produtores de cacau têm buscado alternativas para aumentar a produtividade das 

fazendas de cacau, uma dessas é o plantio de clones resistentes à vassoura-de-

bruxa, não sendo esta suficiente para reestabelecer até o momento à produção 

nacional, aos níveis anteriores a chegada da doença. 

Uma opção para aumentar a produtividade da cacauicultura no sul da Bahia, 

é a adoção da técnica da irrigação, que já vêm sendo praticada em plantios 

comerciais no semiárido brasileiro, estremo-sul da Bahia e norte do Espirito Santo. A 

técnica de irrigação ainda é pouco disseminada na cacauicultura, uma vez que as 

áreas comerciais tradicionais de produção de cacau estão situadas em regiões com 

precipitações anuais acima de 1.300 mm e bem distribuídas durante o ano. Portanto, 

a carência por água para a cultura cultivada nestas condições, nunca foi o seu maior 

encalce. 

Outra condição que afastava a técnica de irrigação deste cultivo é o fato de o 

plantio de cacau em sistema “cabruca”, sob a sombra de grandes árvores da Mata 

Atlântica, que além de sombrear, disponibiliza matéria orgânica, aumentando a 

infiltração de água no solo, consequentemente maximizando a retenção de água e 

melhorando qualidade física do solo, entre outros benefícios. Por esta razão, os 
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estudos sobre o cacaueiro irrigado ainda são escassos. Poucos trabalhos avaliaram 

o cultivo do cacaueiro provido de irrigação, principalmente para o litoral sul da Bahia, 

região que apresenta um bom índice de precipitação, distribuída durante todo ano, 

porém não sendo resguardada de eventuais veranicos (estiagem fora de época). 

 Dependendo da forma de plantio, consorciada ou não com outras espécies, a 

pleno sol ou com sombreamento, em solos com alta ou baixa capacidade de 

retenção de água, longos períodos sem chuvas para o cacaueiro pode ter seus 

efeitos amenizados com o advento da irrigação. Estudos têm demonstrado que os 

processos fisiológicos do cacaueiro são muito sensíveis à deficiência hídrica e que o 

rendimento do cacaueiro irrigado tem sido sempre superior quando comparado ao 

cacaueiro manejado no sequeiro 

 A Irrigação é uma técnica milenar que tem como finalidade disponibilizar água 

às plantas para que estas possam produzir de forma adequada. Os diferentes 

sistemas de irrigação ultimamente disponíveis dão aos produtores uma moderna 

tecnologia de produção agrícola que combinada com uma adubação correta, 

controle de pragas, doenças e plantas espontâneas, entre outros tratos culturais, 

podem reunir todas as condições para que a planta possa expressar todo o seu 

potencial genético de produção.  

 O manejo das irrigações deve atender às necessidades das culturas, de modo 

a permitir a manifestação de seu potencial produtivo. Quando se trabalha com 

cultivo irrigado é importante conhecer a necessidade hídrica da cultura. Pelo método 

do balanço hídrico de campo, que consiste em contabilizar as entradas e saídas de 

água é possível determinar a evapotranspiração da cultura. Assim, este trabalho tem 

como objetivo determinar o consumo hídrico de cacaueiros jovens irrigados 

utilizando o método do balanço hídrico de campo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Região cacaueira da Bahia 

 

 

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é nativo da Bacia Amazônica, sendo 

apresentado ao sul da Bahia em 1746, plantado inicialmente na Fazenda Cubículo, 

às margens do rio Pardo, no município de Canavieiras (LEITE, 2010). Somente em 

1880 é que a produção de cacau atingiu expressão econômica, quando a Bahia 

exportou aproximadamente 58.376 sacas de 60 kg (MATOS 1972).  

Durante décadas a economia baiana era liderada pela cultura do cacau, que 

era o principal produto agrícola estadual e o seu maior gerador de divisas (LEITE, 

2010). Cerca de 84% do cacau produzido no país era proveniente da Bahia 

(PEREIRA et al., 1989). Sendo responsável por 60% do PIB do estado, o cultivo do 

cacaueiro ocupava 650 mil hectares e era produzido em 29 mil propriedades, onde 

em cada 5 hectares absorvia um trabalhador (PINAZZA; ALIMANDRO, 2001). 

A produção mundial de amêndoas de cacau da safra 2011/2012 girou em 

torno de 4.075.000 toneladas (t), e a produção da safra 2012/2013 está estimada em 

4.003.000 t (ICCO, 2013). A Costa do Marfim continua sendo o maior produtor 

mundial de amêndoas de cacau com 1.486.000 t, seguida de Gana com 879.000 t, 

Indonésia com 450.000 t, Brasil com 230.000 t e Camarões e Nigéria com 210.000 t 

(ICCO, 2013). 
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Atualmente o Brasil possui cerca de 560 mil hectares cultivados com 

cacaueiros em diferentes estados da federação como Bahia, Espírito Santo, Pará, 

Amazonas, Mato Grosso e Rondônia (LEITE; SODRÉ, 2012). A Região Cacaueira 

da Bahia é responsável pela maior parte de amêndoas secas de cacau produzidas 

no Brasil (AGRIANUAL, 2010). Segundo Leite e Sodré (2012) a região cacaueira 

tradicional da Bahia responde por 75% da produção nacional de cacau com uma 

produtividade que varia de 105 kg ha-1 em cultivos semi-extrativistas à 1.350 kg ha-1  

em área tradicional clonal tecnificada. 

 

  

2.2 Comportamento do cacaueiro versus variáveis climáticas 

 

 

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) é uma planta típica de clima tropical e 

subtropical onde o consumo de água geralmente é muito elevado pelos vegetais. 

Poucas plantas cultivadas são tão sensíveis quanto o cacaueiro com relação à 

deficiência hídrica e, praticamente, todos os seus processos fisiológicos são 

afetados pela falta de umidade no solo (AMORIM; VALLE, 1992). É uma planta que 

exige uma temperatura média acima dos 23 °C, altitude inferior a 300 m, latitude 

entre 15°N e 15°S para um bom desenvolvimento do seu ciclo vegetativo e 

produtivo. Exige também precipitações pluviométricas superiores a 1.200 mm 

anuais, bem distribuídos ao longo do ano (ALVIM, 1965). 

Alvim (1965) comparou as diferenças de temperatura entre folhas totalmente 

expostas e à sombra, e propôs que a transpiração média anual de um cacaueiro em 

um dia com 11 horas de luz é de 10 mg dm-2 de área foliar por minuto, logo, um 

cacaueiro adulto com 4.000 folhas com uma área foliar total de 60 m2, perde 40 litros 

de água por dia, ou 14.000 litros por ano. Em um hectare plantado com 800 

cacaueiros, a transpiração é equivalente a 1200 mm de chuva por ano. 

A temperatura média é capaz de influenciar na ativação da floração sendo 

23ºC a temperatura mínima para a indução floral (ALVIM, 1965), tida também como 

a temperatura base em experimentos com polinização da flor e formação de bilros 

no cacaueiro (ALMEIDA, 1986; SANTOS FILHO; MORENO-RUIZ; SOUZA, 2011). 
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MACHADO e ALVIM (1981) num experimento em campo com dois 

tratamentos, sendo um úmido (testemunha) e outro de indução á deficiência hídrica 

através da cobertura total do solo com um lençol de polietileno, observaram que o 

número de flores por planta no tratamento seco foi reduzido a menos da metade em 

relação às plantas testemunhas, mesmo quando havia disponibilidade de água a 30 

cm de profundidade. No entanto, após o remolhamento das plantas do tratamento 

com deficiência hídrica no solo, a floração foi superior em quase duas vezes a das 

testemunhas. Os mesmos autores também observaram uma redução no 

crescimento dos frutos vingados que foi nitidamente afetado, observando-se 

diminuição no tamanho e no peso dos frutos colhidos, à medida que o solo se 

tornava mais seco. Eles alegam que essa redução no peso dos frutos, se deve por 

conta de o alongamento celular ser o processo fisiológico mais afetado pela 

deficiência de água.  

Nascimento, Sodré e Leite (2012) avaliaram o efeito da umidade sobre o 

pegamento de bilros e frutificação formados a partir de polinização artificial em um 

plantio clonal de cacaueiros na região da Chapada Diamantina, Bahia, com e sem 

reservatórios artificiais de água, à uma distância de 50 cm do tronco, com a função 

de promover umidade à planta. A percentagem de pegamento de flores no clone 

Cepec-2002 foi 50% superior nas plantas localizadas perto dos reservatórios com 

água. Já o clone CCN-51 não houve pegamento de flores nas plantas sem 

reservatório. Esse resultado reforça a importância da umidade no estádio de floração 

do cacaueiro. 

A precipitação pluviométrica geralmente é o principal fator responsável pela 

produção de frutos em cacaueiros. Segundo Müller (1998) grande parte das regiões 

produtoras de cacau apresentam precipitação pluvial média anual entre 1.400 e 

2.000 mm, com 3 a 5 meses onde perda de água por evapotranspiração excede a 

precipitação média. Há localidades onde a estação seca se prolonga por um maior 

período, que é o caso de países situados no oeste da África, onde a colheita fica 

restrita á um período curto, no entanto na região cacaueira da Bahia, a colheita se 

estende praticamente durante o ano todo, por não haver déficit hídrico, não tendo 

produção apenas em períodos mais frios (ALVIM, 1965; MORAIS; SECERNE, 1988; 

MÜLLER, 1998). 
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É interessante contabilizar a quantidade de água que fica retida na parte 

aérea da planta e a que é distribuída por percolação direta pela copa e escoamento 

superficial ao longo de ramos e troncos, sendo muito importante quando se quer 

registrar a entrada de água no solo. Em um estudo sobre a perda de água por 

interceptação da chuva em cacaueiros, resultados preliminares indicaram que, em 

média, 15% das chuvas incidentes foram retidas pelo dossel do cacaueiro, cerca de 

83% chegaram ao solo via percolação direta através da sua copa, enquanto 2% 

escoaram pelo tronco (MIRANDA, 1985).  

Em um estudo onde Alvim (1988) observou dados de precipitação pluvial, 

temperatura e produção relativa de distintas regiões produtoras de cacau, ficou 

constatado que o ciclo de produção de frutos do cacaueiro segue uma curva mais ou 

menos estável para cada região, diferenciando-se durante o ano com períodos bem 

determinados de altas e baixas produções. No final do estudo foi verificado que a 

distribuição das chuvas influenciou diretamente na curva de produção de cacau em 

cada região. 

No município de Itabuna, Bahia, foi desenvolvido um trabalho que teve como 

objetivo verificar as taxas de crescimento e o período de vida funcional de raízes 

finas de cacaueiros. O crescimento de raízes finas foi estreitamente correlacionado 

com a frequência das chuvas, com taxas de alongamentos em média de 3,7 e 1,8 

mm/dia, para as ramificações de primeira e segunda ordem, respectivamente. O 

período médio de vida funcional destas raízes foi de três dias, com variações dentro 

de uma faixa de um a dez dias (SILVA; KUMMEROW, 1996). 

 

  

2.3 Cacaueiro irrigado 

 

 

O cacaueiro é uma planta típica de regiões de clima tropical úmido, que 

possui um elevado consumo hídrico e muito sensível à falta de umidade do solo 

(CADIMA, 1971). Exige precipitações pluviométricas acima de 1.300 mm anuais bem 

distribuídos ao longo do ano (SCERNE, 1988). O déficit hídrico é estimado por Alvim 

(1965) como a mais séria dificuldade que o cacaueiro pode enfrentar, em relação a 

qualquer outro risco, inclusive pragas e doenças. O autor ainda assegura que a 
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produtividade do cacaueiro é muito mais regulada pelas chuvas do que por qualquer 

outro parâmetro.  

A chuva, juntamente com a temperatura, é um dos fatores ecológicos que tem 

mais importância para o desenvolvimento dos cultivos agrícolas. Com relação ao 

cacaueiro, a ausência ou baixa quantidade de água é altamente prejudicial às 

plantas (MILDE e NITZSCHE, 1985). Com o decréscimo das precipitações, e a 

diminuição da água no solo, a planta entra em estresse hídrico e acelera a 

senescência das folhas mais velhas. Segundo Alvim, Machado e Grangier (1969) os 

lançamentos de novas folhas ocorrem se houver condições severas de déficit de 

água, logo após o início das chuvas, mas, a falta de água pode inibir a floração do 

cacaueiro durante a sua ocorrência (ALVIM, 1964; MACHADO; ALVIM, 1981) e tem 

sido comprovado que a floração inativa retoma, logo após as primeiras chuvas de 

maior intensidade (ALVIM, 1967). 

A cacauicultura provida da irrigação já é bastante praticada em áreas 

comerciais em países como a Venezuela, Colômbia, Peru e também o Brasil, sendo 

relatadas com sucesso (ALVIM, 1965; FREIRE, 1993; SIQUEIRA; MÜLLER; PINHO, 

1987; AUGUSTO, 1997; LEITE, 2006). O fornecimento de água via irrigação em 

uma plantação de cacau tem possibilitado produtividades 100% maior que de uma 

lavoura conduzida em condições de sequeiro (SIQUEIRA; AUGUSTO; SOUZA, 

1996). 

Matos (1972), em um trabalho em casa de vegetação, estudou a influência de 

substratos, submetidos a três regimes de irrigação, sendo irrigação com base na 

evaporação diária, após a evaporação no evaporímetro de 10 mm e 20 mm de água, 

no desenvolvimento de mudas de cacaueiro. Os resultados advindos dos regimes de 

irrigação foram condicionados pelos tipos de substratos. Sendo observado que a 

maior produção de matéria seca da parte aérea e área foliar foi superior no substrato 

terriço, relacionando-se com a estrutura deste substrato, o que lhe possibilitou um 

perfeito equilíbrio entre arejamento e umidade.  

No município de São Sebastião do Passé, recôncavo baiano, Siqueira, Müller 

e Pinho (1987) conduziram um experimento com cacau irrigado que continha três 

tratamentos, sendo um com 80% de água disponível, outro com 50% de água 

disponível e o tratamento não irrigado (testemunha). Foi observado que não houve 
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diferença entre os tratamentos irrigados, mas comparando com a testemunha, os 

tratamentos irrigados apresentaram rendimentos superiores a 100%.  

Freire (1993) avaliou os efeitos da irrigação complementar no rendimento dos 

frutos do cacaueiro no município de Piracicaba, São Paulo, com dois tratamentos, 

um irrigado com 80% de água disponível, e outro não irrigado. Comparando os 

tratamentos, o irrigado foi superior em 71% na produção de frutos.  

Khan, Patterson e Matlick (1987) estudaram os efeitos da irrigação 

complementar por gotejo sobre a produtividade do cacau, em Belize. O experimento 

foi montado em 11 áreas de uma plantação de cacau com árvores de 6 anos de 

idade, sendo quatro tratamentos, com reposição de 0, 50, 75 e 100% de umidade 

perdida através da evapotranspiração, com três repetições durante 1985/86. Os 

cacaueiros que receberam os tratamentos 75 e 100% obtiveram um aumento total 

na produtividade de 28% em comparação com os demais tratamentos. 

Balasimha, Khader e Devaru (1993) em um experimento no sul da Índia com 

cacau consorciado com palmeiras areca, avaliaram durante o verão o efeito da 

irrigação suplementar por gotejamento, sobre o rendimento do cacaueiro. Foram 

testados três tratamentos, 10, 20 e 30 litros/dia para cada. Ao longo do verão, o 

potencial hídrico diminuiu gradualmente, atingindo o nível mais baixo no tratamento 

que aplicou 10 litros/dia. O rendimento cresceu significativamente à medida que 

aumentou o nível de irrigação, chegando ao nível mais elevado no tratamento que 

aplicou 30 litros/dia. 

No norte do Espirito Santo no município de Linhares, Siqueira et al. (1996), 

avaliaram o cacaueiro sob duas condições, sequeiro e irrigado. O sistema de 

irrigação empregado foi o de micro aspersão, com utilização de três tensões de 

umidade no solo (0,8, 2 e 5 bar) e uma testemunha. O tratamento que apresentou o 

melhor rendimento foi o irrigado ao nível de 2 bar de tensão de umidade no solo, 

com produção de 1830 kg/ha, enquanto o tratamento sem irrigação foi o que menos 

produziu, 701,95 kg/ha, sendo o tratamento irrigado 161% superior em comparação 

com o de sequeiro no rendimento de frutos. Na mesma localidade, Augusto (1997) 

observou que a irrigação complementar mostrou-se viável para aumentar a 

produtividade do cacaueiro, quando a precipitação anual foi inferior à normal da 

região (1200 mm).  
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Durante os meses de maio a novembro de 2002 foi realizada na Estação 

Experimental de Mata Larga, República Dominicana uma pesquisa que tinha por 

objetivo determinar a frequência da irrigação e o nível de fertilização mais adequado 

para a produção de mudas de cacau. Os tratamentos foram: rega diária, dias 

alternados, de três em três dias e de quatro em quatro dias; seis níveis de 

fertilizações: 0, 2, 4, 6, 8 e 10 gramas de NPK (12:24:12) com quatro repetições. Os 

tratamentos com rega diária e dias alternados foram superiores em altura, diâmetro, 

número de folhas e biomassa (REYES; MARÍA, 2003). 

Leite et al. (2006) analisaram o comportamento do sistema radicular em 

função da irrigação localizada do tipo gotejamento em plantas de origem seminal e 

enraizada na região da Chapada Diamantina, Bahia. Para o cacaueiro seminal 

irrigado com duas linhas de gotejo foi observado que as raízes apresentaram 

comprimento de até 110 cm no sentido longitudinal da linha de plantio e 80 cm no 

sentido perpendicular, enquanto para o cacaueiro enraizado as raízes apresentaram 

em média 65 e 80 cm no sentido longitudinal e perpendicular respectivamente. De 

maneira geral foi observado que a fração onde o solo não era irrigado acontecia um 

atrofiamento das raízes de até 15 cm, no entanto, verificou-se que houve 

concentração de radículas próximas ás linhas de gotejo. 

Leite (2006) avaliando o comportamento agronômico de clones de cacaueiros 

sob irrigação, em condições edafoclimáticas de regiões semiáridas, observou que os 

cacaueiros originados de estacas enraizadas apresentaram melhor adaptação às 

condições do semiárido sob o advento da irrigação. Em um sistema agroflorestal na 

região cacaueira da Bahia no município de Ilhéus, foi observado que o crescimento 

do diâmetro do caule do cacaueiro irrigado não foi influenciado pelas faltas de 

chuvas, já que estava sendo suprido de água na quantidade e momento certo (Leite 

et al., 2012). 
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2.4 Balanço hídrico 

 

 

2.4.1 Balanço hídrico de campo 

 

 

O manejo das irrigações deve atender às necessidades das culturas, de modo 

a permitir a manifestação de seu potencial produtivo. Assim, para um planejamento 

racional das irrigações é de fundamental importância o conhecimento da 

evapotranspiração da cultura durante os estádios de desenvolvimento (BEZERRA; 

OLIVEIRA, 1999). 

O balanço hídrico nasceu da necessidade de se contabilizar a precipitação e 

a evapotranspiração que ocorre em uma região, tendo como finalidade conhecer a 

disponibilidade de água para as plantas, por um determinado período 

(ANGIOLELLA; VASCONCELLOS; ROSA, 2005). Thornthwaite e Mather (1955) 

afirmaram que à medida que o armazenamento de água no solo é reduzido há uma 

diminuição na disponibilidade de água no solo, considerando o solo como um 

componente de suma importância no seu cálculo.  

O balanço hídrico é de elevada importância para avaliar a intensidade das 

entradas e saídas de água em um volume de solo explorado por uma cultura, 

permitindo, ainda, estimar parâmetros característicos das suas necessidades 

hídricas, como a evapotranspiração e o coeficiente de cultura (Kc), que se 

apresentam como indicadores com significados físicos e biológicos da planta, 

sobretudo quando associados com o seu ciclo fenológico (SATO et al, 2007). Na 

equação do balanço hídrico a água é aplicada a um dado volume de solo em um 

dado período de tempo (BARRADA, 1972).  

 

 

2.4.2 Balanço hídrico climatológico 

 

 

A seguir encontram-se algumas citações de trabalhos de balanço hídrico 

climatológico para cacaueiros. Morais e Scerne (1988) estudaram o balanço 
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climatológico durante 1974 a 1978 em diferentes polos cacaueiros, entre eles, a 

região de Itabuna, Bahia. Observaram que na região cacaueira da Bahia durante 

esse período a precipitação pluviométrica se distribui uniformemente durante todo o 

ano, nunca sendo inferior a evapotranspiração potencial, não ocorrendo período 

seco definido. 

Em um trabalho onde se objetivou avaliar o balanço climatológico na 

produção de cacau durante entre 1988 a 1992, foi observado que em 1988, onde 

houve uma regularidade na distribuição semanal de água armazenada no solo a 

aproximadamente 80% do armazenamento máximo, houve uma maior produção de 

frutos e menos peco fisiológico. Já o ano de 1991 foi o que mostrou a menor 

produção de frutos novos e colhidos, já que esse ano houve uma baixa 

disponibilidade água armazenada no solo. Sendo concluído que a manutenção da 

água armazenada no solo, a nível adequado, durante a fase de bilração, é 

fundamental para assegurar boas colheitas de cacau (ALMEIDA; MACHADO, 1993). 

Almeida, Villa Nova e Klar (2000) estimaram a demanda hídrica para o cacau 

da variedade catongo pelo método do balanço climatológico, sob a condição de 

sequeiro entre os anos de 1988 á 1994 no município de Ilhéus, Bahia. Seu objetivo 

maior foi determinar a Evapotranspiração Real (ETr), variável importante para o 

manejo da agricultura irrigada. Ao concluir o experimento observou-se que a ETr 

corresponde a, aproximadamente, 85% da Evapotranspiração de Referência (ETo) 

obtida pelo método de Penman-Monteith. A média diária da demanda hídrica do 

cacaueiro, cultivado no espaçamento de 3 m x 3 m, foi de 20,2 litros por planta, o 

que corresponde a uma lâmina de Evapotranspiração da Cultura (ETc) de, 

aproximadamente, 2,2 mm.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Localização da área 

 

 

O trabalho foi conduzido no Centro de Pesquisa do Cacau (CEPEC) – 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), km 22 da rodovia 

Jorge Amado, Ilhéus, Bahia, com latitude 14 45’ S, longitude 39 40’ W e 50 m de 

altitude, no período de agosto de 2012 a janeiro de 2013. 

 

 

Figura 1 – Mapa da mesorregião Sul da Bahia, com destaque para a localização do CEPEC/CEPLAC 

em Ilhéus, Bahia. 
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3.2 Caracterização do clima 

 

 

A região apresenta clima quente e úmido, sem estação seca, do tipo Af, com 

precipitação anual média entre 1.500 a 1.750 mm e precipitação média mensal de 

50 a 100 mm (podendo chegar a 150 mm) (KÖPPEN, 1936). A temperatura média 

anual varia de 23º a 24º C. A evapotranspiração potencial total anual é de 1.200 a 

1.300 mm e a umidade relativa do ar gira em torno dos 80% (ROEDER, 1975). 

Estudos mais recentes citam uma evapotranspiração potencial anual na costa 

litorânea e zona da mata da região sul da Bahia de 1500 mm (ANGIOLELLA; 

VASCONCELOS; ROSA, 2005). 

 Os dados meteorológicos foram coletados na estação de meteorologia do 

CEPEC, para compor os cálculos do balanço hídrico para o cacaueiro. 

 

 

 

Figura 2 – Detalhe da estação de Meteorologia do CEPEC/CEPLAC. 
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3.3 Características gerais da área experimental 

 

 

 O trabalho foi conduzido numa área experimental localizada na ESARM 

(Estação Experimental Arnaldo Medeiros), inserida no Centro de Pesquisas do 

Cacau (CEPEC), unidades pertencentes á CEPLAC (Comissão Executiva do Plano 

da Lavoura Cacaueira). 

 Essa área foi estabelecida em março de 2008, sendo que primeiramente 

foram plantadas mudas de bananeiras no espaçamento 3 x 3 m com a finalidade de 

oferecer sombreamento provisório ao cacaueiro. Cinco meses depois foram 

plantadas mudas seminais de cacau TSH 1188 no espaçamento 3 x 3 m, nas 

entrelinhas da bananeira, e em março de 2009, foram plantadas mudas de pau-

brasil no espaçamento de 12 x 12 m, visando proporcionar um sombreamento 

definitivo ao cacaueiro após o corte das bananeiras. 

 

 

  

   

Figura 3 – Detalhes da área experimental (a) placa sinalizando a quadra H (local do experimento); (b) 

área experimental do cacau irrigado à esquerda; (c) destaque para a linha de gotejamento; 

(d) pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.); (e) entrada da área experimental em cacaueiro 

irrigado. 

 

a b 

c d e 
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As mudas seminais do clone Trinidad Select Hybrid (TSH 1188) foram 

preparadas em sacos de polietileno de 2,5 dm3 e após seis meses de permanência 

em viveiro foram transplantadas para a área. As sementes para produção das 

mudas foram obtidas de frutos formados por polinização não controlada, nesse 

contexto deve-se destacar que as plantas apresentavam diferenças de altura e 

diâmetro do caule, resultado da heterose híbrida, do vigor do clone TSH 1188, da 

fertilidade do solo e do plantio por via seminal. 

A área experimental com cacau irrigado possui 10.000 m², mas somente em 

3.000 m² foi instalado o sistema de irrigação por gotejamento. Portanto a parcela 

experimental possui um total de 14 linhas com 17 plantas cada, incluindo bordadura 

dupla, ou seja, tinha-se uma área útil com 10 linhas com 13 plantas, totalizando 130 

plantas. Essa área já estava sendo irrigada desde março de 2012, quando o sistema 

de irrigação ficou pronto, mas somente a partir de agosto após a instalação dos 

tensiômetros, foi que o experimento começou. 

 

Figura 4 – Croqui da Área Experimental localizada na ESARM, CEPEC/CEPLAC, com detalhes do 

plantio de cacaueiro consorciado com bananeira e pau-brasil e do sistema de irrigação 

empregado. 
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3.3.1 Caracterização do solo 

 

 

O solo da área experimental foi classificado como Nitossolo Háplico 

Eutroférrico Saprolítico, A Moderado, Hipereutrófico, Textura Argilosa, Fase Floresta 

Perenifólia, Relevo Suave Ondulado e Ondulado, (SILVA e MELO, 1970). Este solo 

está entre os melhores para a exploração do cacaueiro na região, sob o ponto de 

vista morfológico, físico-químico e mineralógico, segundo Chepote et al (2012).  

Os Nitossolo Háplico Eutroférrico Saprolítico são considerados solos 

moderadamente drenados a bem drenados, profundos (100 a 200 cm), com relevo 

suave ondulado, ondulado e montanhoso, relacionados à charnoquito-gnaisse, 

granodiorito, sienito-nefelinico, quartzo-feldspato-biotita-xisto e calci-alcali-granito. 

Possuem relação textural variando de 1,3 a 2,1; horizonte A bruno-escuro e bruno-

acizentado escuro, textura franco-arenosa e franco-argilosa; o horizonte B é 

argiloso, bruno forte ou bruno amarelado, com estrutura em blocos subangulares 

revestidos com filmes de argila (cerosidade); é comum nos horizontes B e C a 

presença de minerais primários semi-intemperizados. O pH varia entre 5,5 a 7,0, 

capacidade de troca de cátions alta (10 a 30 cmolc dm-3); saturação por bases alta 

(> 60%), alumínio trocável baixo e fósforo assimilável com valores médios a alto (6 a 

30 mg dm-3) (SANTANA, 2011). 

Para caracterização dos atributos químicos do solo, foram coletadas amostras 

deformadas de solo com o auxílio de um trado holandês, nas profundidades de 0 a 

0,2 e 0,2 a 0,4 m. Os pontos de amostragem foram definidos aleatoriamente de 

modo a se obter 10 amostras simples representativas, que reunidas formaram uma 

amostra composta de cada profundidade, para obtenção de uma amostra mais 

homogênea. Logo após, as amostras de solo foram enviadas para o laboratório da 

Seção de Nutrição de Plantas (SENUP) do CEPEC, para análise. 

Os resultados de análise solo do para a camada de 0-0,2 m apresentou as 

seguintes características: pH em H2O 5,4; Al 0,1 cmolc dm-3; Ca 6,0 cmolc dm-3; Mg 

3,7 cmolc dm-3; K 0,1 cmolc dm-3; P 5,5 mg dm-3; Fe 137,5 mg dm-3; Zn 4,8 mg dm-3; 

Cu 1,1 mg dm-3; Mn 93,8 mg dm-3, matéria orgânica 28,2 g kg-1. No perfil de 0,2-0,4 m 

pH em H2O 5,0; Al 0,5 cmolc dm-3; Ca 3,8 cmolc dm-3; Mg 3,2 cmolc dm-3; K 0,08 cmolc 
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dm-3; P 5,0 mg dm-3; Fe 103,3 mg dm-3; Zn 2,8 mg dm-3; Cu 0,6 mg dm-3; Mn 49,8 mg 

dm-3, matéria orgânica 18,85 g kg-1. Para a determinação de P e micronutrientes das 

amostras de solo, foi utilizado o extrator Mehlich-1. 

Para caracterização dos atributos físicos e físico-hídricos (Figura 5) foram 

coletadas com o auxílio de anéis volumétricos com o volume de 98cm3, nove 

amostras indeformadas de solo de cada profundidade, 0 – 0,2, 0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 

m, em três pontos aleatórios da área experimental. As amostras foram embaladas 

em sacos plásticos e levadas para o Laboratório de Física do Solo da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) e Laboratório de Solo do CEPEC para 

determinação da textura, densidade do solo, densidade de partículas e porosidade 

total, realizadas segundo metodologia do Manual de Métodos de Análise de solo da 

Embrapa (1997). 

 

 

  

Figura 5 – Detalhe da coleta de amostras indeformadas de solo com anéis volumétricos de 98 cm³ 

com auxílio do “castelo” e martelo de borracha. 

 

 

Para determinação da curva de retenção foram coletadas 10 amostras 

simples deformadas de solo para compor uma amostra composta representativa 

para cada profundidade (0,1, 0,3 e 0,5 m). As amostras foram enviadas para o 
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Laboratório de Física do Solo da Universidade Federal de Viçosa (UFV), para 

determinação da curva de retenção de água no solo para cada profundidade, nas 

tensões de 1; 5; 10; 30; 50; 100; 300; 500; 1000; e 1500 kPa. 

Os dados dos teores de umidade do solo versus tensões foram ajustados ao 

modelo empírico proposto por Van Genuchten (1980), conforme a equação (1), 

utilizando-se o software SWRC, desenvolvido por Dourado-Neto et al. (1995).  

     
(     )

   (  |  |)   
                                                                                (1) 

em que: 

  = umidade volumétrica; 

   = umidade residual; 

   = umidade volumétrica na saturação; 

   = potencial matricial; 

 ,  ,   = valores empíricos da equação. 
 

 

3.3.2 Condutividade hidráulica 

 

 

Para determinação da condutividade hidráulica utilizou-se o método do perfil 

instantâneo proposto por Hillel, Krentos e Stylianou (1972). Para proceder à 

inundação do local (Figura 6), utilizou-se uma folha de flandre e, unindo as duas 

extremidades por meio de arrebite e vedação com uma cola adesiva, obteve-se um 

círculo com 1,5 m de diâmetro, correspondendo 0,6 m² de área inundada. Abriu-se 

um sulco em forma circular, com 0,2 m de profundidade, onde foi introduzida a folha 

de flandre. Após fechado o sulco, iniciou-se a inundação das parcelas, utilizando-se 

em torno de 0,5 m³ de água. Para determinação, a campo, da condutividade 

hidráulica do solo, foram instalados cinco tensiômetros, nas profundidades de 0,1 

0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 m, e para evitar a evaporação da água, cobriu-se a parcela com 

uma lona plástica. 
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Figura 6 – Detalhe do teste de condutividade hidráulica com os tensiômetros instalados no centro da 

área a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 m de profundidade. 

 
 
 No tempo zero de redistribuição, iniciaram-se as leituras diárias dos 

tensiômetros, sendo realizadas geralmente às 8 horas da manhã, efetuavam-se as 

leituras do potencial matricial durante um período de aproximadamente 30 dias. 

 

 

3.3.3 Monitoramento da umidade do solo 
 
 
Foram instaladas três baterias de tensiômetros, nas profundidades de 0,10, 

0,30 e 0,50 m, totalizando nove tensiômetros, para monitoramento da variação de 

umidade do solo. Cada bateria de tensiômetros foi instalada á 0,50 e 2 m de 

distância do cacaueiro e da bananeira respectivamente. 

As irrigações foram efetuadas sempre que o tensiômetro instalado a 0,30 m 

de profundidade indicava uma tensão de água no solo de 20 kPa. As lâminas de 

irrigação forma aplicadas para manter o potencial de água no solo na tensão de 10 

KPa. 

A profundidade efetiva do sistema radicular para a irrigação do cacau foi 

considerada de 0,30 m baseado no trabalho de Cadima (1970), que estudou a 
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distribuição do sistema radicular do cacaueiro em cinco diferentes tipos de solos, 

entre eles o Nitossolo aqui estudado, e verificou que 83,1% das raízes se localizam 

na camada 0-30 cm de profundidade. 

 

 

 

Figura 7 – Detalhe da bateria de tensiômetros a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade e leitura do 

potencial matricial com tensímetro digital de punção. 

 

 

3.4 Determinação da qualidade da água utilizada na área experimental  

 
 
A qualidade da água é importante para a irrigação, principalmente para a 

irrigação localizada do tipo gotejamento, caso não seja de qualidade, pode ocasionar 

entupimentos dos gotejadores, seja por causas físicas (areia, silte e argila), 

biológicas (bactéria e alga) ou química (deposição mineral). Existem alguns fatores 

que devem ser levados em consideração como o Potencial Hidrogeniônico (pH), 

Condutividade Elétrica (CE) e o Total de Sais Dissolvidos (TSD). A água utilizada 

para irrigar o experimento foi proveniente de um poço localizado na 

ESARM/CEPLAC, sendo coletada, e encaminhada para análise físico-químico, para 

avaliação da sua qualidade (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Resultados da Análise de Qualidade da água proveniente de um poço localizado na 

ESARM/CEPLAC, Ilhéus, Bahia. 

DETERMINAÇÃO UNIDADE RESULTADO 

pH  6,70 

Cálcio (Ca) mg/L 18,92 

Magnésio (Mg) mg/L 18,00 

Potássio (K) mg/L 1,60 

Sódio (Na) mg/L 40,95 

Condutividade Elétrica (CE) siemens/m 0,0355 

Fósforo (P) mg/L 0.13 

Nitrogênio (N) mg/L 0,00 

Ferro (Fe) mg/L 0,00 

Zinco (Zn) mg/L 0,00 

Cobre (Cu) mg/L 0,00 

Manganês (Mn) mg/L 0,00 

Alcalinidade Total mg/CaCO3 156,93 

Dureza Total mg/CaCO3 121,20 

Cloretos (Cl
-
) mg/L 7,20 

Sulfatos (SO2-
4) mg/L  

Bicarbonatos (HCO²3) mg/L 191,33 

Carbonatos (CO2-
3) mg/L 0,00 

Sólidos Totais Dissolvidos (SDT) mg/L 262,70 

  

 

3.5 Instalação do sistema de irrigação e teste de uniformidade de distribuição 

da água 

 

 

Foi instalado um sistema de irrigação localizada tipo gotejamento com o 

espaçamento de 0,50 m entre os gotejadores, vazão de 2 L h-¹, operando a uma 

pressão de serviço de 100 kPa. Avaliou-se a uniformidade do sistema de irrigação, 
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através do método proposto por Keller e Karmeli (1975), onde recomenda a 

obtenção de vazão em quatro pontos ao longo da linha lateral, ou seja, do primeiro 

gotejador, dos gotejadores situados a 1/3 e a 2/3 do comprimento e o último 

gotejador. As linhas laterais selecionadas ao longo da linha de derivação devem ser 

a primeira, as situadas a 1/3 e 2/3 do comprimento e a última linha lateral. 

Após a instalação é de capital importância determinar a uniformidade de 

distribuição de água do sistema de irrigação. O método utilizado foi o proposto por 

Keller & Karmeli (1975), que recomenda a obtenção de vazão em quatro pontos ao 

longo da linha lateral, ou seja, do primeiro gotejador, dos gotejadores situados a 1/3 

e a 2/3 do comprimento e o último gotejador (Figura 8). As linhas laterais 

selecionadas, ao longo da linha de derivação, devem ser a primeira, as situadas a 

1/3 e 2/3 do comprimento e a última linha lateral. Tendo um resultado de 99% de 

uniformidade de emissão de água. 

 

Figura 8 - Esquema de Metodologia de Determinação da Uniformidade de Distribuição de água em 

um sistema de irrigação por gotejamento (KELLER e KARMELI, 1975). 

 

 

3.6 Tratos culturais 

 

 

Sempre antes das adubações era feita a limpeza de plantas invasoras no raio 

1,5 m a partir do pé do cacaueiro. A cada seis meses entre os meses de fevereiro a 

abril e setembro á novembro as plantas foram adubadas a lanço ao seu redor com 
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150 g de NPK (11:30:17). A adubação foi feita seguindo a recomendação de 

Chepote et al. (2012). 

As podas foram realizadas entre os meses de janeiro a março e outubro à 

dezembro antecedendo sempre a produção da safra principal e a temporã, 

respectivamente. Ao mesmo tempo era feita a remoção de ramos infectados com 

vassoura-de-bruxa. Na época da fenofase de brotamento, quando preciso, foi feito o 

controle preventivo de pragas com aplicação de inseticida, para evitar danos ao 

lançamento foliar, às pragas mais comuns na área eram as cigarrinhas 

(Hoplophorion pertusun), vaquinhas (Percolaspis ornata) e formigas cortadeiras. 

Para evitar o sombreamento excessivo, as bananeiras foram raleadas três 

vezes por ano e também se controlavam perfilhamentos. Foi feito o manejo de 

plantas invasoras para evitar a competição por água e nutrientes, optando pelo 

controle químico com Glifosato, já que o controle mecânico pode causar danos ao 

sistema de irrigação. 

 

 

3.7 Balanço hídrico 

 

 

A evapotranspiração máxima da cultura (ETc) foi calculada para a camada de 

0–0,40 m, pela equação do Balanço Hídrico. 

 

ARMACDPIETc  /                                                                  (2) 

 

em que: 

ETm – evapotranspiração da cultura, mm 

I – irrigação, mm 

P – precipitação, mm 

D/AC – drenagem profunda ou ascensão capilar, mm 

∆ARM – variação de armazenamento da água no solo na camada de 0-0,4m para o 

intervalo de tempo considerado no balanço. 
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 A drenagem profunda e a ascensão capilar da água no solo foram calculadas 

pela equação de Buckingham–Darcy, escrita de forma simplificada por Reichardt 

(1985) como: 

 
Z

KQZ


 
 )(                                                                            (3) 

em que: 

K(θ) – condutividade hidráulica em função do valor da umidade do solo, mmdia-1 

∆ψ/∆Z – gradiente do potencial total da água no solo, m de água m-1
. 

Escrevendo-se a equação (3) para a profundidade de 0,50 m, tem-se: 










2,0

)(
60,040,0

50,050,0


KQ                                                                 (4) 

 
em que: 

K()0,50 – condutividade hidráulica do solo em função da umidade do solo, na 

profundidade de 0,50 m. 

 Os valores de condutividade hidráulica foram obtidos mediante um ensaio de 

campo conduzido na área experimental conforme metodologia sugerida por Hillel, 

Krentos e Stylianou (1972). 

 A determinação da variação da armazenagem da água no solo, na 

profundidade e no intervalo de tempo considerado, foi obtida mediante a expressão 

descrita por Reichardt (1985), ou seja:  

Zh )( 12                                                                                 (5) 

em que: 

θ2  - umidade média do perfil até a profundidade de 0,40 m no dia da irrigação, m³ m-³ 

θ1 - umidade média do perfil até a profundidade de 0,40 m no dia da irrigação 

anterior, m³ m-³ 
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 A evapotranspiração de referência, ETo, foi estimada pelo método do Tanque 

Classe A. Os dados climáticos necessário para o cálculo de ETo foram coletados da 

estação meteorológica do Cepec, localizada aproximadamente a 800 m da área 

experimental. O coeficiente do tanque utilizado foi de 0,80 representando um tanque 

instalado em área cultivada, com bordadura de 10 m, umidade relativa maior que 

70% e velocidade do vento inferior a 2 m s-1 (Bernardo, 2009). 

 O coeficiente de cultura, Kc, para o cacau, foi obtido mediante a metodologia 

proposta por Doorenbos e Kassam (1979) empregando-se a expressão: 

ETo

ETc
kc                                                                                   (6) 

em que:  

ETc – evapotranspiração da cultura, mm dia-1 

ETo – evapotranspiração de referência, mm dia-1 

 

 

3.8 Análise de crescimento e produção 

 

 

Foi feito mensalmente o acompanhamento de crescimento em diâmetro do 

caule do cacaueiro e da produção de frutos. Foram colhidos, a partir do mês de 

setembro, os frutos maduros dos cacaueiros, sendo estes contados e contabilizados. 

A partir do mês de setembro, foi realizada a leitura de diâmetro do caule á 10 cm da 

superfície do solo, medida com o auxílio de uma fita métrica. Foi, calculada a taxa de 

crescimento absoluto, adotando o método proposto por Benincasa (2004).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
4.1 Atributos físicos e retenção de água no solo 

 
 

Na classificação textural, foram usados o triângulo textural e os valores 

obtidos da análise de granulometria (Tabela 1). A textura do solo foi determinada 

como Franco na camada de 0 - 0,2 m, Franco Argiloso na camada de 0,2 - 0,4 m e 

Argiloso na camada de 0,4 - 0,6 m de profundidade. A densidade de partículas foi de 

2,65 kg dm-3, ficando dentro da média para a maioria dos solos minerais. Não houve 

muita variação nos valores de densidade do solo e a porosidade total média para o 

perfil foi em torno de 0,47 e 0,49 m3 m-3 para as camadas de 0 - 0,2 e 0,2 - 0,4 m, 

respectivamente. 

 
 
Tabela 2 – Atributos Físicos do Nitossolo Háplico Eutroférrico. 

Profundidade 

(m) 

Composição Granulométrica (g kg-1) Densidade (Kg.dm-3) Porosidade Total  

(m3 m-3) Areia Silte Argila Partículas Solo 

0-0,2 350 410 240 2,65 1,41 0,4697 

0,2-0,4 320 390 290 2,65 1,34 0,4946 

0,4-0,6 215 359 426 2,65 1,38 0,4776 

 
 

A curva de retenção de água no solo tem sido empregada como uma 

importante ferramenta na descrição do comportamento físico-hídrico e na mecânica 

dos solos não saturados (LUCAS et al., 2011). Sua determinação é parte 
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fundamental para a caracterização das propriedades hidráulicas do solo (CICHOTA. 

e LIER, 2004). É necessária em estudos de balanço e disponibilidade de água às 

plantas, bem como, estudos de dinâmica da água e solutos no solo, infiltração e 

manejo de irrigação (TORMENA e SILVA, 2002).  

Pode ser utilizada para diferentes práticas, sejam elas técnicas ou científicas, 

como a determinação da capacidade de campo do solo (CC), do ponto de murcha 

permanente (PMP) e da disponibilidade total de água no solo, variáveis 

imprescindíveis para um bom manejo de irrigação e balanço hídrico no solo. Na 

Figura 9 são apresentadas as curvas de retenção obtidas para as profundidades de 

0 – 0,2, 0,2 – 0,4 e 0,4 – 0,6 m e na Tabela 3 as equações ajustadas (VAN 

GENUCHTEN, 1980). 

 
 

 
Figura 9 – Curva de retenção de água pelo solo nas profundidades de 0-0,2, 0,2-0,4 e 0,4-0,6 m. 

 
 

A água disponível foi determinado pela diferença entre os teores de água do 

solo na Capacidade de Campo (CC) e Ponto de Murcha Permanente, (PMP). Para 

isto foram utilizadas as equações ajustadas (Tabela 3) considerando-se CC e PMP 

as umidades do solo nos potenciais matriciais de 10 kPa e 1,5 MPa, 

respectivamente. A capacidade total de retenção de água no solo até 0,6 m de 

profundidade foi de 141 mm e para a camada efetiva do sistema radicular (até 0,4 m 

de profundidade) foi de 95 mm, resultando num armazenamento total de 2,37 mm de 
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água por cm de solo. Para Miranda et al (2001), os solos de textura fina apresentam 

valores de armazenamento entre 1,2 a 2,4 mm cm-1 de solo. Segundo Brady e Weil 

(2002) é de natureza de solos mais argilosos uma alta capacidade de retenção de 

água no solo, por serem de textura fina, portanto há uma maior disponibilidade de 

água se comparado com solos de textura mais grossa.  

 
 

Tabela 3 – Equações ajustadas pelo modelo de Van Genuchten para as profundidades de 0-0,2, 0,2-

0,4 e 0,4-0,6 m. 

Profundidades (m) Equações ajustadas 

0 – 0,2 
        

(           )

   (      |  |)           
 

0,2 – 0,4 
        

(           )

   (      |  |)           
 

0,4 – 0,6 
        

(           )

   (      |  |)           
 

 

 

4.2 Variáveis Climáticas 

 
 
 Na Tabela 4 são apresentadas as médias mensais das variáveis climáticas 

obtidas para o período de agosto de 2012 a janeiro de 2013. Verifica-se que a 

evaporação do tanque Classe A foi menor no mês de agosto, com 3,41 mm, sendo 

que o maior valor ocorreu no mês de dezembro (5,86 mm), com baixo índice de 

precipitação, temperatura alta (25ºC) e menor umidade relativa (76,6%) do período. 

O mês de dezembro foi o período que menos choveu, registrando uma estiagem que 

perdurou por 15 dias. 

 Os meses de agosto e janeiro foram considerados os mais chuvosos, com 

médias de precipitação que giraram em torno de 7 mm/dia. No entanto setembro e 

dezembro tiveram uma média de 1,15 e 0,6 mm/dia respectivamente, ficando abaixo 

do volume mensal recomendada para lavoura cacaueira que é de 100 mm 

(Alvim,1966) (Figura 10). A Temperatura Média variou de 21 e 25,6 °C. 
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 A insolação obteve sua menor média no mês de novembro, sendo maior no 

mês posterior, com uma média geral de aproximadamente 6,7 horas diárias durante 

o período do estudo. A umidade relativa do ar foi outra variável que não oscilou 

muito, mantendo-se em torno de 81%, sendo menor nos meses de setembro e 

dezembro, justamente os meses que registraram os menores índices de 

precipitação. 

 

 
Tabela 4 – Médias mensais de variáveis climáticas: insolação, umidade relativa, temperatura média, 

precipitação pluviométrica e evaporação do Tanque Classe A, obtidas para o período de 

agosto de 2012 a janeiro de 2013. 

MÊS 
INSOLAÇÃO 

(horas) 
UMIDADE 

RELATIVA (%) 
TEMP. 

MÉDIA (ºC) 
PRECIPITAÇÃO 

(mm) 
EVAPORAÇÃO 

(mm) 

Ago/12 6,8 84,9 21,0 7,43 3,41 

Set/12 7,1 79,8 22,3 1,15 4,36 

Out/12 6,8 81,0 23,0 4,30 4,55 

Nov/12 3,5 85,4 24,5 4,30 3,91 

Dez/12 8,9 76,6 25,0 0,60 5,86 

Jan/13 7,0 80,5 25,6 6,90 4,73 

 

 

 Almeida (1998) analisando uma série histórica de precipitação pluviométrica 

entre os anos de 1965 e 1996 notou que a região apresenta um padrão de 

regularidade e de uniformidade na distribuição mensal e anual de chuvas, com uma 

precipitação média para cada mês acima de 100 mm e anual de 1600 mm, 

entretanto, afirma o autor que devido às elevadas dispersões, as médias mensais e 

anuais, podem oscilar para mais ou para menos em torno de 50% dos seus 

respectivos valores médios.  

 A Figura 10 apresenta valores totais mensais de precipitação e 

evapotranspiração para o período entre agosto de 2012 e janeiro de 2013. Pelos 

dados verifica-se que nos meses de setembro e dezembro as precipitações 

acumuladas foram de 34,4 e 17,2 mm, respectivamente, onde a saída de água por 

evapotranspiração foi superior à entrada de água por precipitação, comportamento 

contrário aos demais meses. Com exceção destes dois meses, os demais tiveram 

altos índices de precipitação, variando de 93,76 mm (em novembro de 2012) a 230,2 

mm (em agosto de 2012). O volume total de precipitação durante a condução do 



 
42 

 

 

experimento foi de 745,7 mm com uma média de 124,3 mm por mês, e a 

evapotranspiração obteve um total de 658,2 mm e média de 109,7 mm por mês. 

 

 

 

Figura 10 – Valores totais mensais de precipitação (mm) e evapotranspiração de referência (mm) 

para o período entre agosto/2012 e janeiro/2013. 

 

 

4.3 Manejo de água no solo 

 

 

Agosto foi um mês com elevado índice de precipitação, chegando a 230,2 mm 

(Figura 10). Não sendo necessário efetuar irrigação, como se observa na Figura 11, 

pois, o potencial mátricial ( m) do solo, até 50 cm de profundidade, manteve 

tensões abaixo de 10 kPa durante todo o mês. 

Como já discutido anteriormente, o mês de setembro foi um dos meses onde 

a evapotranspiração foi superior à precipitação. Mesmo com baixo índice de 

precipitação, por se tratar de um solo argiloso, que apresenta alta capacidade de 

retenção de água, o solo atingiu o  m crítico somente no dia 22/09, no entanto por 

problemas no sistema de irrigação, só foi possível efetuar a irrigação somente no dia 

25/09, onde o tensiômetro a 0,30 m registrou um  m de 35 kPa. Nova irrigação foi 

realizada em 27/09, com lâmina total aplicada na área de 2,66 mm (Figura 12). 
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Figura 11 – Potencial Matricial a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade, Precipitação pluviométrica e lâmina 

de irrigação para o mês de agosto de 2012. 

 

 

 

Figura 12 – Potencial Matricial a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade, Precipitação pluviométrica e lâmina 

de irrigação para o mês de setembro de 2012. 

 

 

 

Figura 13 – Potencial Matricial a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade, Precipitação pluviométrica e lâmina 

de irrigação para o mês de outubro de 2012. 
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Em consequência da escassa precipitação no mês de setembro, dos altos 

valores de potenciais e da lâmina aplicada não ter abaixado muito o  m a 0,3 m, 

ainda se realizou mais uma irrigação no dia 02 de outubro, conforme se observa na 

Figura 13. Entre os dias 05 e 19 de outubro foi contabilizado um total de 133 mm de 

precipitação, mantendo o  m do solo a níveis inferiores a 10 kPa, desta maneira 

não necessitou efetuar a irrigação durante o restante do mês. 

Observando-se a Figura 14 nota-se que em novembro foi efetuada uma 

irrigação no inicio do mês em decorrência dos últimos dez dias sem chuva no mês 

anterior (Figura 13). Os maiores valores de precipitação se concentraram nos 

primeiros 13 dias de novembro. Mesmo assim, o solo somente atingiu o  m crítico 

no dia 30, chegando a 26 kPa, sendo aplicada uma lâmina de 1,33 mm. 

No mês de dezembro (Figura 15) houve um período de estiagem que 

começou no final de novembro e se prolongou até os primeiros dez dias de janeiro 

de 2013 (Figura 16). Mesmo havendo eventuais momentos com pequenos valores 

de precipitação pluviométrica, não foi suficiente para se observar qualquer influência 

no comportamento no  m do solo, consequentemente foram realizadas irrigações, 

com mais frequência. Verifica-se pela Figura 15 que dezembro foi o mês de maior 

lâmina de irrigação aplicada, num total de 16,63 mm. 

Nos primeiros dez dias de janeiro (Figura 16) de 2013 foram realizadas quatro 

irrigações, sendo aplicada lâmina total de 7,73 mm. A partir do dia 11 com a 

chegada das chuvas, perfazendo um total de 199,1 mm para o mês de janeiro, não 

foi necessário fazer uso da irrigação, pois o  m se manteve abaixo de 20 kPa. 
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Figura 14 – Potencial Matricial a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade, Precipitação pluviométrica e lâmina 

de irrigação para o mês de novembro de 2012. 

 

Figura 15 – Potencial Matricial a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade, Precipitação pluviométrica e lâmina 

de irrigação para o mês de dezembro de 2012. 

 

 

 

Figura 16 – Potencial Matricial a 0,1, 0,3 e 0,5 m de profundidade, Precipitação pluviométrica e lâmina 

de irrigação para o mês de janeiro de 2013. 
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4.4 Condutividade hidráulica e balanço hídrico 

 

 

Na tabela 5 encontram-se as equações de regressão linear ajustadas, para as 

profundidades de 0 – 0,2 m, 0,2 – 0,4 m e 0,4 – 0,6 m. Verifica-se que para as 

profundidades 0 – 0,2 e 0,4 – 0,6 m obteve-se um ajuste de 87%, enquanto para a 

camada de 0,2 – 0,4 m o R2 foi de 81%. 

 

 

Tabela 5 – Equações de regressão linear entre Ln K() e , para determinação do  e Ko da equação 

 ( )       (    ) pelo método do perfil instantâneo. 

Profundidade (m) Equação R²  

0 – 0,2                   0,8775 13,005 

0,2 – 0,4                   0,8128 135,65 

0,4 – 0,6                  0,877 25,82 

 

 

Na tabela 6 encontram-se as equações de condutividade hidráulica. Verifica-

se que os valores de condutividade hidráulica saturada, foram de 0,004752 cm h-1, 

0,0031 cm h-1 e 0,00424 cm h-1, para as profundidades de 0 – 0,2 m, 0,2 – 0,4 m e 

0,4 – 0,6 m, respectivamente. Estes valores são baixos em função do tipo de solo 

presente na área experimental, que varia entre franco e argiloso, possuindo uma alta 

capacidade de retenção de água. De acordo com SANTANA et al. (2011) são solos 

de moderadamente a bem drenados, com estrutura em blocos subangulares 

revestidos com filmes de argila (Figura 17), que permite uma boa infiltração de água 

entre os blocos. Possivelmente o que pode ter dificultado a infiltração da água seria 

o aumento de argila nas camadas mais profundas do perfil do solo (Tabela 2), sendo 

classificado como solo argiloso na camada de 0,40 a 0,60 m diminuindo a 

capacidade de infiltração da água. 
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Tabela 6 – Equação de Condutividade Hidráulica do Solo para as profundidades de 0 – 0,2, 0,2 – 0,4 

e 0,4 – 0,6 m. 

 ( )       (    ) 

 ( )                  (         ) Equação para a profundidade de 0-0,2 m 

 ( )                (         ) Equação para a profundidade de 0,2-0,4 m 

 ( )                  (        ) Equação para a profundidade de 0,4-0,6 m 

 

 

Observações de campo indicaram alta densidade de fendas no solo quando 

seco (Figura 17), típicas de expansão e contração de argilas de alta atividade. Num 

primeiro momento essas fendas podem auxiliar na infiltração de água no solo, 

contudo, com a hidratação do solo as fendas se desfazem e há uma diminuição na 

infiltração de água, passando a textura exercer uma maior influência no movimento 

de água no solo. 

 

 

 

Figura 17 – Detalhe para a alta densidade de fendas no terreno da área experimental. 

 

 O balanço hídrico (BH) em nível de campo foi dividido em períodos, que 

variaram de 4 a 15 dias, em função da grande quantidade de precipitação 

pluviométrica que ocorreu no período, resultando num total de 15 períodos (Tabela 
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7). O BH de campo contabiliza, até a profundidade explorada pelas raízes, todos os 

fluxos positivos (entrada de água no solo) e negativos (saída de água do solo). Tais 

fluxos decorrem da entrada de água, seja via precipitação ou irrigação, e a saída de 

água via drenagem profunda, ascensão capilar, escoamento superficial e 

evapotranspiração. 

 Pela Tabela 7 verifica-se que a entrada de água via precipitação variou de 0,9 

a 82,3 mm por período. As precipitações foram em alguns momentos concentradas, 

e foi a variável climática que mais interferiu no manejo e no cálculo do BH. O total de 

precipitação durante todo o experimento foi de 745,7 mm e o computado no BH foi 

de 274,4 mm com média mensal de 18,3 mm. 

 Somente em 64% dos períodos do BH foram realizadas irrigações. As 

entradas de água via irrigação variaram de 1,33 a 5,73 mm por período, totalizando 

24,25 mm. Como discutido anteriormente a aplicação de água era efetuada sempre 

que o tensiômetro instalado a 0,3 m acusava uma tensão de 20 kPa, chegando a tal 

tensão em poucos momentos devido a um conjunto de fatores que interferiam de 

modo a manter alta a umidade do solo. Dentre estes fatores estão: a alta capacidade 

de retenção de água, elevado volume de chuvas, grande aporte de matéria orgânica 

no solo e o sombreamento do solo proveniente do consócio de plantio.  

 As saídas de água via drenagem profunda e ascensão capilar também foram 

contabilizadas no BH. Observando a Tabela 7, nota-se que durante alguns dias, o 

fluxo de água apresentou resultados positivos, indicando a ocorrência de ascensão 

capilar, época que coincidiu com um período mais seco. Do total de períodos 

selecionados para compor o BH, 81,3% do movimento de água no solo foi através 

da drenagem profunda, e apenas 18,7% foi através da ascensão capilar. Verifica-se 

que devido à baixa condutividade hidráulica deste solo não houve muita variação no 

movimento de água. Quanto à estimativa do armazenamento de água no solo 

(arm), observa-se que este componente apresentou uma variação na ordem de      

-27,8 a 58,2 mm, o que mostra que em alguns períodos ocorreu uma elevada 

variação de arm. 
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Tabela 7 – Balanço Hídrico de campo para o cacaueiro jovem irrigado em consórcio com bananeira e pau-brasil. 

Período de Balanço Precipitação Irrigação Drenagem arm ETc ETc diária ETo Kc 

 ---------------------------------------(mm)------------------------------------------- (mm dia-1) (mm)  

09 à 17/08/2012 62,4 0,0 -2,21 40,0 20,2 2,5 2,7 1,0 

25 à 30/08/2012 10,1 0,0 -0,22 -4,0 13,9 2,8 3,1 0,9 

31 à 14/09/2012 25,9 0,0 -0,22 -14,2 39,9 2,9 3,4 0,8 

17 à 26/09/2012 7,2 1,33 -0,19 -9,2 17,5 2,0 3,8 0,5 

27 à 02/10/2012 1,8 1,33 -0,58 -10,8 13,4 2,2 2,9 0,8 

04 à 10/10/2012 59,8 1,33 -2,24 47,0 11,9 2,0 2,7 0,7 

25 á 31/10/2012 0,9 0,0 0,25 -32,6 33,8 5,6 4,7 1,2 

01 à 08/11/2012 82,3 1,33 -6,73 58,2 18,7 2,7 2,8 1,0 

19 à 27/11/2012 4,9 0,0 -3,87 -27,8 28,8 3,6 3,4 1,1 

28 à 06/12/2012 8,3 2,66 3,27 -16,0 30,2 3,8 4,1 0,9 

07 à 12/12/2012 1,4 2,66 -0,06 -13,7 17,7 3,5 3,9 0,9 

13 à 20/12/2012 6,3 3,99 -0,27 -17,8 27,8 4,0 4,8 0,8 

24 á 27/12/2012 3,1 3,99 2,15 -18,9 9,8 3,3 4,5 0,7 

07 à 10/01/2013 0,0 5,73 -1,67 19,0 14,9 5,0 4,6 1,1 

28 á 31/01/2013 0,0 0,0 -0,78 11,4 12,2 4,1 5,1 0,8 

Total 274,4 24,35 ------ ------ 310,7 ----- ------ ------ 

Média 18,3 1,62 ------ ------ 20,7 3,33 3,8 0,9 



 
50 

 

 

 A evapotranspiração da cultura (ETc) por período variou de 9,8 a 39,9 mm por 

período, em função do número de dias do período considerado no balanço, com um 

total de 310,6 mm. A ETc diária variou de 2,0 mm nos meses de setembro e outubro 

a 6,7 mm no final do mês de janeiro de 2013, com uma média de 3,5 mm.  

A evapotranspiração de referência (ETO) foi obtida pelo Tanque Classe A. O 

valor mínimo observado foi de 2,7 mm, coincidindo com períodos de maior 

precipitação, e máximo de 5,1 mm no período de 28 a 31/01/2013 que apresentou 

elevada temperatura. 

 Fazendo uma comparação da distribuição de eventos de entrada de água por 

precipitação pluviométrica e irrigação, e saída através da evapotranspiração, durante 

o período de condução do experimento, o total de água evapotranspirada pela 

cultura, foi 310,6 mm, enquanto a soma das entradas totalizou 298,7 mm, indicando 

ter havido um bom equilíbrio na umidade do solo durante a condução do 

experimento. 

 

 

4.5 Crescimento em diâmetro e produção 

 

 

 Na tabela 8 são apresentados os dados de crescimento em diâmetro, taxa de 

crescimento absoluto (TCA), produção de frutos (PF) e a distribuição mensal de 

cada evento durante o período do experimento. Verifica-se que inicialmente o 

diâmetro do cacaueiro era de 9,06 cm e ao final do experimento estava com 10,11 

cm. A taxa de crescimento absoluto para todo o período avaliado foi de 1,05 cm, 

sendo que o maior crescimento ocorreu em janeiro de 2013 com 0,32 cm, 

representando 30% do total. O menor crescimento (0,08 cm) ocorreu no mês de 

outubro representando 8% do crescimento total. 

 A contabilização dos frutos era feita mensalmente, tendo início no mês de 

setembro de 2012. Ao todo foram colhidos 1883 frutos, com uma média de 15 frutos 

por planta. A maior produção de cacau foi no mês de novembro com 640 frutos, 

representando cerca de 34% do total de frutos colhidos, estando dentro do período 

da safra principal que vai de setembro a fevereiro, justamente onde o estudo mais se 
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concentrou. Já a menor produção foi registrada no mês de outubro com a colheita de 

251 frutos, 13% do total, coincidindo com o período de menor crescimento do 

diâmetro do caule do cacaueiro. 

 

 

Tabela 8 – Crescimento mensal do diâmetro do caule do cacaueiro, taxa de crescimento absoluto 

(TCA) do diâmetro, distribuição mensal da taxa de crescimento do diâmetro, produção de 

frutos (PF) e distribuição da produção de frutos, no período de julho de 2012 a janeiro de 

2013. 

Mês Diâmetro 
Taxa crescimento 

absoluto (TCA) 
Distribuição 

por mês TCA 
Produção de 
Frutos (PF) 

Distribuição 
por mês PF 

 .....................cm….…............ % unidade % 

Jul/12 9,06 ------- ------- ------- ------- 

Ago/12 9,28 0,22 21 ------- ------- 

Set/12 9,43 0,15 14 371 20 

Out/12 9,51 0,08 8 251 13 

Nov/12 9,66 0,15 14 640 34 

Dez/12 9,79 0,13 12 321 17 

Jan/13 10,11 0,32 30 300 16 

Total ------- 1,05 100 1883 100 

 

 

Considerando o valor médio da ETc diária de 3,5 mm para o período 

estudado e a área ocupada pela planta (9 m²), para as condições em que o estudo 

foi desenvolvido, o consumo diário de água de um cacaueiro foi de 31,5 litros. Este 

resultado ficou entre o consumo hídrico encontrado por Almeida (2000) de 19,8 litros 

por planta através do BH climatológico e Alvim (1965) que afirmou que uma planta 

adulta de cacau com 4 mil folhas e uma superfície foliar de 60 m², perde em média 

40 litros de água por dia. Entretanto, apesar de não ter sido quantificada a área foliar 

da planta, acredita-se que seu valor era bem inferior a este encontrado por Alvim. 

Através da relação entre a evapotranspiração de referência e a 

evapotranspiração da cultura, calculou-se o coeficiente de cultura (Kc), que variou 
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de 0,5 a 1,3. O Kc médio encontrado para o cacaueiro irrigado por gotejamento em 

consórcio com bananeira e pau-brasil em um Nitossolo Háplico Eutroférrico, para o 

período de agosto/2012 a janeiro/2013, foi de 0,9. 

A figura 18 mostra o comportamento do Kc, a porcentagem de distribuição por 

mês da taxa de crescimento absoluto (TCA) do diâmetro do caule e de produção dos 

frutos (PF). Nota-se que o comportamento da TCA e PF foi semelhante em todos os 

momentos, com exceção do mês de janeiro onde a TCA continuou num ritmo 

crescente e houve uma redução no PF, devido à proximidade do final da safra 

principal. O comportamento do Kc teve uma maior semelhança com a taxa de 

crescimento do diâmetro do caule, se opondo apenas no intervalo de setembro para 

outubro. 

 
 

 

Figura 18 – Comportamento mensal do coeficiente de cultura (Kc), produção de frutos (PF) e Taxa de 

crescimento absoluto (TCA) do diâmetro do caule no período de agosto 2012 á janeiro 

2013. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os resultados aqui apresentados permitem concluir que: 

1. A evapotranspiração média da cultura obtida pelo método do balanço hídrico de 

campo para o período e para as condições específicas de cultivo foi de 3,5 mm 

por dia; 

 

2. O consumo médio de água diário do cacaueiro considerando um espaçamento 

de 3 m x 3 m, totalizando 1111 plantas/ha, para as condições agroclimatológicas 

locais foi de 31,5 litros/dia/planta; 

 

3. O coeficiente de cultura (Kc) médio encontrado para o cacaueiro nas condições 

e período estudados foi de 0,9. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 - Dados Climáticos de agosto 2012 

DIA 
Ago/12 

INSOLAÇÃO 
horas 

UMIDADE RELATIVA 
% 

TEMP. MÉDIA 
ºC 

PRECIPITAÇÃO 
mm 

EVAPORAÇÃO 
mm 

1 5,3 90,5 21,4 1,40 2,0 

2 6,2 87,0 20,5 15,20 4,7 

3 5,1 89,8 20,4 4,80 2,4 

4 7,8 85,8 20,7 7,00 4,3 

5 10,3 83,5 21,0 0,00 5,2 

6 9,6 83,3 21,3 0,00 4,6 

7 8,2 79,3 21,2 0,00 4,1 

8 4,0 85,0 20,4 0,00 2,2 

9 8,1 83,3 21,2 9,30 3,6 

10 2,6 91,5 20,5 7,70 2,4 

11 8,5 81,5 20,8 4,80 4,1 

12 7,5 87,8 20,9 1,80 2,7 

13 6,8 85,0 22,0 14,60 2,7 

14 8,3 81,5 21,7 8,70 3,7 

15 8,6 78,5 21,1 2,50 4,0 

16   0,2 93,5 20,4 3,40 2,8 

17 9,7 80,5 21,1 9,60 3,8 

18 5,6 92,5 20,3 3,80 5,0 

19 4,0 83,3 21,2 9,40 2,4 

20 7,7 87,3 21,1 68,70 1,8 

21 7,9 86,0 21,1 3,50 3,3 

22 2,1 88,0 20,6 29,20 2,1 

23 8,1 86,8 20,8 5,00 2,8 

24 2,7 87,0 20,1 9,70 2,8 

25 8,2 83,3 20,7 3,10 3,8 

26 10,3 77,0 20,2 0,30 4,5 

27 7,6 83,3 21,0 6,70 3,4 

28 8,5 80,8 21,2 0,00 3,9 

29 8,6 80,3 20,8 0,00 3,7 

30 10,0 83,5 21,8 0,00 4,0 

31 2,5 86,5 21,7 0,00 2,9 

Média 6,8 84,9 21,0 7,43 3,41 

Total 210,6 2632,3 649,5 230,20 105,7 
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Anexo 2 - Dados Climáticos de setembro 2012 

DIA 
Set/12 

INSOLAÇÃO 
horas 

UMIDADE RELATIVA 
% 

TEMP. MÉDIA 
ºC 

PRECIPITAÇÃO 
mm 

EVAPORAÇÃO 
mm 

1 9,9 72,3 20,3 1,70 5,3 

2 9,0 77,3 21,3 0,00 5,0 

3 9,3 81,0 21,7 2,00 3,3 

4 8,7 82,0 21,4 0,00 5,1 

5 1,0 94,3 20,7 3,60 2,4 

6 6,7 82,3 23,2 5,20 3,6 

7 10,5 81,5 21,6 0,00 5,1 

8 4,0 89,5 21,9 3,40 2,0 

9 6,4 87,5 22,3 4,80 4,2 

10 8,3 82,8 23,6 5,20 3,8 

11 10,2 80,5 23,7 0,00 4,9 

12 9,9 79,0 23,8 0,00 5,4 

13 6,5 78,3 23,5 0,00 4,5 

14 9,2 79,0 23,2 0,00 5,5 

15 8,0 82,3 22,9 0,00 5,2 

16 10,1 76,5 22,3 0,00 5,3 

17 8,0 84,0 22,2 3,70 3,8 

18 9,3 82,3 22,9 0,20 5,4 

19 8,3 81,0 22,9 0,00 5,0 

20 6,7 80,5 23,2 0,00 4,8 

21 6,0 78,8 23,0 0,00 5,0 

22 7,9 78,3 23,0 0,00 4,9 

23 7,4 76,3 23,9 0,50 6,0 

24 4,3 81,8 23,2 1,90 3,4 

25 8,4 77,8 21,9 0,00 4,0 

26 9,8 73,5 23,0 0,90 5,3 

27 0,0 78,3 21,0 1,30 2,7 

28 1,0 70,0 21,5 0,00 2,9 

29 2,9 72,3 20,9 0,00 3,2 

30 4,6 73,0 20,3 0,00 3,8 

Média 7,1 79,8 22,3 1,15 4,36 

Total 212,3 2393,3 670,2 34,40 130,8 
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Anexo 3 - Dados Climáticos de outubro 2012 

DIA 
Out/12 

INSOLAÇÃO 
horas 

UMIDADE RELATIVA 
% 

TEMP. MÉDIA 
ºC 

PRECIPITAÇÃO 
mm 

EVAPORAÇÃO 
mm 

1 0,8 81,0 20,5 0,50 3,7 

2 10,3 76,3 21,6 0,00 5,5 

3 3,4 84,8 22,4 2,30 3,2 

4 3,5 85,0 23,1 2,00 3,0 

5 7,8 83,3 22,7 2,60 4,9 

6 3,1 90,5 21,2 9,40 3,2 

7 4,6 86,3 21,4 8,30 2,9 

8 4,7 82,3 21,9 12,80 2,8 

9 8,8 80,0 22,6 14,40 4,7 

10 1,8 92,0 23,0 10,30 2,3 

11 2,7 93,3 22,3 16,90 3,1 

12 5,0 85,0 23,6 7,80 3,7 

13 4,7 81,0 23,5 15,20 3,4 

14 3,6 82,8 23,0 2,40 3,7 

15 4,6 84,0 22,6 0,50 3,1 

16 10,1 79,5 23,1 14,70 5,7 

17 9,4 82,8 23,7 0,00 5,1 

18 3,5 85,3 24,0 13,70 4,0 

19 5,3 83,8 23,3 0,00 4,0 

20 10,4 76,3 23,2 0,00 7,3 

21 9,6 77,8 23,6 0,00 5,6 

22 7,3 77,0 23,5 0,00 3,9 

23 10,3 77,3 23,9 0,00 5,2 

24 7,6 77,3 24,4 0,00 5,5 

25 10,7 72,5 24,4 0,00 5,6 

26 10,8 72,8 23,2 0,40 5,3 

27 8,4 76,8 23,5 0,50 5,1 

28 9,3 75,8 23,0 0,00 5,6 

29 10,8 76,5 23,3 0,00 7,0 

30 9,7 76,3 23,8 0,00 6,4 

31 9,3 76,3 24,2 0,00 6,5 

Média 6,8 81,0 23,0 4,30 4,55 

Total 211,9 2510,8 713,5 134,7 141,0 
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Anexo 4 - Dados Climáticos de novembro 2012 

DIA 
Nov/12 

INSOLAÇÃO 
horas 

UMIDADE RELATIVA 
% 

TEMP. MÉDIA 
ºC 

PRECIPITAÇÃO 
mm 

EVAPORAÇÃO 
mm 

1 6,9 79,5 24,6 0,0 5,1 

2 0,0 85,5 24,8 0,0 4,3 

3 4,4 82,0 26,2 15,2 5,2 

4 0,0 92,5 24,9 0,0 2,6 

5 2,1 85,8 25,8 7,4 3,2 

6 0,0 92,8 23,5 27,1 2,3 

7 1,5 88,8 24,8 11,2 2,9 

8 0,1 91,0 23,2 21,4 2,1 

9 2,0 87,5 23,4 12,3 3,6 

10 1,1 91,5 23,1 2,3 3,4 

11 3,8 90,3 23,7 7,1 3,1 

12 9,1 83,0 24,0 8,7 3,8 

13 6,0 80,8 24,2 0,2 5,3 

14 0,0 90,8 24,0 0,2 2,9 

15 0,7 90,0 24,3 0,4 2,6 

16 1,2 86,3 25,0 2,8 4,1 

17 2,4 85,0 25,4 0,0 3,9 

18 0,8 86,8 24,2 2,1 4,8 

19 2,2 80,5 24,5 0,0 3,2 

20 1,9 84,8 23,5 1,3 2,8 

21 2,8 82,5 25,2 0,2 4,0 

22 2,4 88,8 24,6 0,2 3,3 

23 8,0 82,0 25,1 3,2 4,1 

24 9,9 81,3 24,8 0,0 5,3 

25 10,5 77,5 24,9 0,0 5,6 

26 8,5 78,8 25,8 0,0 5,7 

27 3,7 83,3 24,6 0,0 4,0 

28 3,6 81,8 24,9 0,0 5,2 

29 4,0 80,8 25,5 0,0 4,5 

30 6,3 89,5 23,6 6,8 4,3 

Média 3,5 85,4 24,5 4,3 3,91 

Total 105,9 2560,8 736,4 130,1 117,2 
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Anexo 5 - Dados Climáticos de dezembro 2012 

DIA 
Dez/12 

INSOLAÇÃO 
horas 

UMIDADE RELATIVA 
% 

TEMP. MÉDIA 
ºC 

PRECIPITAÇÃO 
mm 

EVAPORAÇÃO 
mm 

1 8,9 80,3 23,7 0,0 6,1 

2 8,9 80,8 23,5 0,0 6,9 

3 5,6 75,3 23,4 0,0 4,3 

4 7,6 76,5 24,0 1,3 5,0 

5 9,1 79,3 24,2 0,2 5,3 

6 4,4 83,5 24,1 0,0 4,3 

7 7,8 79,3 24,1 1,3 4,9 

8 10,3 80,5 24,0 0,0 5,5 

9 10,2 79,5 25,6 0,0 5,6 

10 8,9 81,3 25,5 0,0 5,2 

11 8,9 79,0 25,9 0,1 0,9 

12 6,0 81,0 25,6 0,0 4,6 

13 7,4 76,2 25,3 6,1 5,7 

14 8,1 76,2 25,1 0,0 6,5 

15 10,0 75,3 24,8 0,0 7,3 

16 9,8 73,8 24,9 0,0 6,9 

17 8,4 73,0 24,6 0,0 5,5 

18 10,6 73,3 25,2 0,0 6,1 

19 10,4 70,8 25,5 0,0 6,1 

20 10,0 70,3 25,3 0,2 6,4 

21 10,4 73,3 25,3 0,0 6,2 

22 11,0 72,5 25,6 0,0 6,3 

23 9,1 75,0 25,1 0,0 6,5 

24 8,5 78,3 25,2 0,0 6,2 

25 10,4 74,5 25,3 3,0 7,6 

26 10,2 74,5 25,8 0,0 1,0 

27 9,5 74,0 26,1 0,1 7,6 

28 10,6 70,5 26,9 0,0 9,2 

29 9,0 78,0 25,5 0,7 7,7 

30 10,1 73,3 25,7 4,2 8,7 

31 6,4 75,0 25,1 0,0 5,5 

Média 8,9 76,2 25,0 0,6 5,86 

Total 276,5 2363,5 776,3 17,2 181,6 
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Anexo 6 - Dados Climáticos de janeiro 2013 

DIA 
Jan/13 

INSOLAÇÃO 
horas 

UMIDADE RELATIVA 
% 

TEMP. MÉDIA 
ºC 

PRECIPITAÇÃO 
mm 

EVAPORAÇÃO 
mm 

1 2,1 80,5 25,6 4,9 3,3 

2 7,4 82,3 25,3 20,7 3,9 

3 9,6 76,3 24,9 0,0 6,0 

4 9,9 80,5 25,6 0,0 5,7 

5 10,1 74,0 25,9 0,2 6,1 

6 10,5 74,5 25,4 0.0 6,5 

7 10,3 73,3 25,6 0.0 6,3 

8 10,6 67,8 25,8 0,0 6,7 

9 9,6 75,3 25,1 0,0 6,1 

10 8,1 76,5 25,3 0,0 4,0 

11 8,3 78,5 26,0 0,6 5,4 

12 2,6 85,0 25,6 24,7 3,1 

13 7,2 81,3 25,4 17,5 4,3 

14 5,0 78,3 25,4 11,8 3,7 

15 4,6 79,5 25,0 8,3 3,9 

16 4,8 85,3 25,5 5,8 3,6 

17 0,9 91,0 24,9 6,5 2,9 

18 5,8 83,0 25,8 4,7 3,7 

19 1,1 92,0 24,2 8,6 2,4 

20 6,6 83,3 25,9 20,3 3,6 

21 2,4 88,0 26,3 5,6 2,9 

22 3,2 87,3 25,7 19,1 3,7 

23 1,4 85,8 25,6 0,3 3,7 

24 4,7 85,8 25,7 25,7 3,7 

25 10,6 80,3 26,1 13,8 4,9 

26 6,9 81,8 26,1 0,0 5,4 

27 9,1 77,8 27,0 0,0 5,5 

28 10,7 78,5 26,1 0,0 6,0 

29 10,9 77,3 26,0 0,0 6,7 

30 11,2 75,5 25,3 0,0 6,5 

31 10,9 78,8 25,9 0,0 6,3 

Média 7,0 80,5 25,6 6,9 4,73 

Total 217,1 2495,1 794,0 199,1 146,5 

 

 

 


