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INTRODUÇÃO  

 
 

 A ocupação produtiva e racional da Amazônia depende de informações que permitam 

um melhor planejamento das atividades do setor primário. Diante do aproveitamento dos 

recursos naturais pelas atividades agrícolas, nessa região sente-se de imediato uma deficiência 

de dados meteorológicos. A falta de conhecimento das relações das plantas com o clima tem 

prejudicado o planejamento inteligente do uso da terra (MOTA, 1989) e a definição adequada 

de práticas culturais para se aumentar a produtividade (AYOADE, 2002).  

 A água é de fundamental importância para o crescimento de todos os vegetais, é 

através dela que os agentes químicos e os nutrientes são carregados através da planta sendo o 

principal constituinte do tecido fisiológico da planta e um reagente na fotossíntese. 

 A disponibilidade de água á uma fator preponderante para maximização da 

produtividade agrícola. A maioria das culturas possui períodos críticos quanto à deficiência 

hídrica, durante os quais a falta de água causa sérios decréscimos na produção final; os 

prejuízos causados dependem da sua duração e severidade e do estádio de desenvolvimento da 

planta (FOLEGATTI et al., 1997). Assim, é importante conhecer períodos de deficiência 

hídrica no solo para o sucesso dos cultivos agrícolas, sendo imprescindível a contabilidade da 

água neste ambiente. 

            Ainda segundo (BIETO e TALON, 1996). Nas plantas, o aumento da temperatura é 

diretamente proporcional à atividade fotossintética e as reações catalisadas enzimaticamente 

podem ser aceleradas resultando na perda da atividade das enzimas. 

           Os autores (ASSAD e PINTO, 2001). Afirmam que Os parâmetros climáticos 

influenciam no tipo de cultura a ser cultivada e como será o manejado, como a época propicia 

para a semeadura, poda, colheita, rotatividade de cultura, etc. Quanto à disponibilidade de 

água, as variáveis evapotranspiração e chuvas, através do balanço hídrico, podem se saber 

quais são os períodos críticos e a conveniência ou não do uso de sistemas de irrigação, que é 

dimensionado e operado segundo dados agroclimatológicos da região. 

 No estado do Amazonas, a agricultura praticamente não atende a demanda local 

(SEPROR,1991). Neste sentido, é imprescindível o desenvolvimento de estudos básicos que 

possam auxiliar na produção agrícola regional.  

           Nesse sentido de auxiliar a produção agrícola, o balanço hídrico surgiu como uma 

metodologia muito utilizada para se avaliar o armazenamento de água no solo e quantificar 
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déficits e excessos hídricos ao longo do tempo. De acordo com Pereira et al. (1997) o balanço 

hídrico é um sistema contábil de monitoramento da água do solo e resulta da aplicação do 

princípio de conservação da massa em um volume de solo vegetado. A variação do 

armazenamento representa o balanço entre as entradas e saídas de água do volume de controle 

em um intervalo de tempo. 

           Os resultados de um balanço hídrico podem ser utilizados no zoneamento 

agroclimático, na determinação da demanda hídrica potencial das culturas irrigadas, no 

planejamento da pesquisa e para identificar o regime hídrico de uma região (AGUILAR et al., 

1986). Em agricultura irrigada, o balanço hídrico é aplicado na determinação de períodos com 

excesso ou escassez de água e principalmente, na quantificação das deficiências hídricas de 

uma região (AMORIM NETO, 1989). 
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1. OBJETIVOS 

 

  
 Geral  

 
                  Este trabalho tem como objetivo estimar a quantidade de água disponível no solo 

nas condições da FAEXP/UFAM no período entre Ago/2008 a Jul/2009, através do método 

do balanço hídrico. 

 

 Especifico 

- Servir como fonte de pesquisa para a presente unidade da fazenda experimental, 

onde, há ocorrência de aulas de campo principalmente de meteorologia e climatologia, e para 

outros cursos da FCA. 

              - Auxiliar nas práticas experimentais, que é diretamente proporcional a obtenção de 

dados meteorológicos, e fatores climáticos, para um melhor aproveitamento nos projetos de 

pesquisas. 
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     2.  MATERIAL E MÉTODOS  

 

      2.1 - Instalação da estação meteorológica. 

           Os dados serão coletados na estação agrometeorológica instalada na Fazenda 

Experimental da Universidade Federal do Amazonas, localizada no Km 38 da Estrada BR-

174, Manaus – Boa Vista. 

 A estação convencional abrange uma área gramada de 16 x 22 m, sendo que a área 

instrumental possui 12 x 18 m e fica com sentido do seu comprimento norte-sul.  

           O local escolhido possui superfície plana coberta por grama; não se encontra situado 

próximo de morros, afloramento rochoso, em depressões, ou sobre vertentes; está distante de 

quaisquer obstáculos, tais como construções ou árvores que possam projetar sombras na área 

da estação ou interferir nas condições atmosféricas locais, local de fácil acesso para os 

observadores. A estação convencional está cercada por tela de amianto para a proteção. 

            2.2 - Equipamentos a serem utilizados na coleta dos dados  

 Termohigrógrafo: Utiliza o princípio da dilatação de sólidos, e feixe de cabelo, 

Registra a temperatura e a umidade do ar ao longo do tempo. 

 Abrigo Meteorológico: Abrigo em cedro, teto de madeirite plastificado, veneziana     

simples, pintado de branco, dimensões de 50 x 50 x 50 cm, serve para proteger o 

termohigrógrafo. 

 Pluviômetro: Material em aço inoxidável, área de captação 260 cm2 acompanhado 

de uma proveta pluviométrica graduada em milímetros (ml), medir o total 

pluviométrico. 

2.3 - O método de Thornwhaite 

           Os parâmetros agroclimatológicos coletados para realização do balanço hídrico será a 

temperatura média diária do ar (oC) e o total pluviométrico (mm) mensal. A partir dos dados de 

temperatura será realizado a estimativa da evapotranspiração potencial pelo método de to 

Método de Thornwhaite. Este método permite estimar a ETP (Evapotranspiração) através da 

temperatura e do índice térmico, que é muito utilizado para fins de balanço hídrico para fins de 

comparação de condições climáticas reinantes em áreas distintas, com o objetivo do 

zoneamento agroclimático. Considerando-se que o processo de evapotranspiração sofre 

influência de diversos fatores, logo este método fornece apenas uma aproximação da grandeza 
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que se deseja conhecer. Esse método é muito utilizado em áreas onde se tem apenas a 

temperatura como dado meteorológico. 

A fórmula proposta no método é:  

ETP padrão (mm.mês-1)= 16 (10 Tn/I)a 

          Sendo Tn a temperatura média do mês n (oC); e I um índice que expressa o nível de 

calor disponível na região. O valor n representa o mês, ou seja, n=1 é janeiro e n=2 é 

fevereiro. Essa ETP padrão representa o total mensal de evapotranspiração que ocorreria 

naquelas condições térmicas, mas para um mês padrão de 30 dias, em que cada dia teria 12 

horas de fotoperíodo.  

Nos casos de Tn ≥ 26,50C a ETP será determinada pela fórmula: 

ETP = -415,85 + 32,24 Tn – 0,43 Tn2  

 O valor de I depende do ritmo anual da temperatura (preferencialmente com valores 

normais), integrando o efeito térmico de cada mês, sendo calculado pela fórmula: 

  

              12 

   I Σ ( 02 Tn )1,514   

                          n = 1  

 

            O expoente a da equação, sendo função de I, também é um índice térmico regional, é 

calculado pela função polinomial: 

             a = 6,75 10-7 I3 – 7,71 10-5 I2 + 1,7912 102 I = 0,49239 

   Para se obter o valor da ETP do mês correspondente, o valor da ETP padrão deve ser 

corrigido em função do número real de dias e do fotoperíodo do mês, ou seja, 

            ETP = ETP padrão Cor 

  Cor = (ND/30) (N/12), sendo ND o número de dias do mês em questão, e N é o 

fotoperíodo médio daquele mês. Costuma-se usar como fotoperíodo médio, o fotoperíodo do 

dia 15 do mês em questão, no entanto, por uma questão de maior eficiência para a estimativa 

da evapotranspiração será utilizada a seguinte fórmula para o cálculo do fotoperíodo: 

N = (2 x arccos(-tg() x tg (d)) + 0,83)/15 
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             Onde () = latitude do local, no caso Manaus 3o08’ e (d) = a declinação do sol obtida 

pela fórmula: 

d = 23,45 x sin  (360 x (284 + n)  

                                           365 

Onde:  

d=declinação 

n = número do dia, 1 de Janeiro = dia 1, 4 de Março = dia 63 ou 64 (dependente de 

Fevereiro).  

            Neste caso, será relatado o balanço hídrico criado por Thornthwaite & Mather (1955), 

objetivando determinar a variação do armazenamento de água no solo, sem irrigação (I=0). A 

ascensão capilar é desprezada para fins práticos (AC=0). Desse modo, torna-se possível 

estimar a variação do armazenamento, denominada de alteração do armazenamento (ALT), a 

evapotranspiração real (ETR), e a drenagem profunda, agora denominada de excedente 

hídrico (EXC), resultando na seguinte equação: 

ALT = P – ETR – EXC  

  

 2.4 - Determinação da CAD 

 Na elaboração do balanço hídrico climatológico, o primeiro passo é a seleção da CAD, 

ou seja, a lâmina de água correspondente ao intervalo de umidade do solo entre a capacidade 

de campo (CC%) e o ponto de murcha permanente (PMP%). Como o balanço hídrico, 

segundo Thornthwaite e Mather (1955), é mais utilizado para fins de caracterização da dispo-

nibilidade hídrica de uma região em bases climatológicas e comparativas, a seleção da CAD é 

feita mais em função do tipo de cultura ao qual se quer aplicá-lo do que do tipo de solo. 

Justifica-se isso comparando-se um solo arenoso e um argiloso: se no primeiro o valor de 

(CC% — PMP%) é menor, a profundidade efetiva do sistema radicular (Z) para uma cultura é 

maior, de maneira que há uma compensação, tornando a CAD aproximadamente igual para os 

dois tipos de solo. Assim, independentemente do tipo de solo, pode-se adotar valores de CAD 

entre 25 e 50mm, para hortaliças; entre 75 e l00 mm, para culturas anuais; entre 100 a 

125mm, para culturas perenes; e entre 150 e 300mm, para espécies florestais. 

 2.5 - Roteiro para elaboração do balanço hídrico climatológico 

 Thornthwaite e Mather (1955) proporam um modelo que foi difundido no Brasil por 

Camargo (1962). Como exemplo, foram tomados os dados médios de 1961 a 1990 (Normais) 

para Ribeirão Preto-SP, os quais são apresentados no quadro 1. 
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 Embora o exemplo seja com ETP calculado pelo método de Thornthwaite, é importante 

saber que este roteiro pode ser utilizado com ETP (ou ET0) estimada por qualquer método. É 

óbvio que se for outro método então serão inutilizadas as colunas da planilha correspondentes 

à estimativa pelo método de Thornthwaite. A vantagem do método de Thornthwaite é que são 

necessários apenas dados de temperatura do ar, e as coordenadas geográficas do local. Como 

a temperatura média mensal normal pode ser razoavelmente estimada pelas coordenadas 

geográficas do local, então, para se fazer o balanço hídrico climatológico normal, basta a 

medida da chuva, que representa a principal entrada de água no solo, em condições naturais. 

 

 2.6 - Preenchimento e cálculos por colunas 

  T(0C) = Preencher com a temperatura média do ar do local, nos meses 

correspondentes. 

  ETT = Determinar mensalmente a evapotranspiração tabular diária não corrigida pelo 

método de Thornthwaite simplificado por Camargo. 

   Cor = Preencher com os valores da Correção de ETT para cada mês, em função da 

latitude local. 

  OBSERVAÇÃO: apartir desta coluna, usar números inteiros fazendo-se 

aproximações nos cálculos. 

  ETP =  Calcular mensalmente a evapotranspiração potencial (ou seja, ETP = 30 ETT 

Cor). Representa a perda potencial de água por uma extensa superfície vegetada com grama, 

em crescimento ativo e sem falta de água. 

  P = Preencher com alturas pluviométricas (chuva) de cada mês. 

     P - TP = Diferença entre as colunas P e ETP, mantendo-se o sinal positivo ou 

negativo. Valor positivo indica chuva em excesso, e valor negativo representa perda potencial 

de água nos meses secos quando o solo apresenta armazenamento restrito de água. A situação 

mais comum, quando se usam dados normais, é a existência de um conjunto de valores 

positivos seguido por um conjunto de valores negativos de P —  ETP, sendo isso, porém, 

variável de acordo com o clima local, podendo aparecer somente valores ou positivos ou 

negativos. 

 NEG.ACUM** (ver chamada abaixo), Denomina-se NEGativo ACUMulado ao 

somatório da seqüência de valores negativos de P - ETP 

 ARM** (ver chamada abaixo), Representa o ARMazenamento de água do solo. 

            Os ** indica que essas duas colunas (NEC.ACUM e ARM) devem ser preenchidas 

simultaneamente. Inicia-se o preenchimento da coluna NEG.ACUM no primeiro mês em que 
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aparecer o valor negativo de P -ETP, após um período de valores positivos de P – ETP. Nesse 

primeiro mês o NEG.ACUM será igual a P-ETP. Com esse valor calcula-se o valor da coluna 

ARM pela equação abaixo  

          ARM = CAD e ( NEG  ACUM /CAD) 

 

            Se o próximo mês também apresentar valor negativo de P-FTP, acumula-se este com o 

valor do mês anterior e utiliza-se esse valor para o cálculo de ARM. Isso prossegue enquanto 

P-ETP for negativo. 

  Quando aparecer um mês com P-ETP positivo, após uma seqüência de P-ETP 

negativos, procede-se da seguinte forma: 

  Soma-se o valor positivo de P-ETP ao ARM do mês anterior, obtendo-se o ARM do 

mês em questão, que não deve ultrapassar o valor da CAD; 

  Com esse valor de ARM obtém-se o NEG.ACUM do mês pela inversão do ARM, ou 

seja: 

          NEG ACUM = CAD Ln(ARM/CAD) 

           Após o preenchimento dessas duas colunas, prossegue-se com as demais, uma de cada 

vez. 

 

            ALT = Rrepresenta a ALTeração no armazenamento. É obtida pela diferença entre o                                       

ARM do mês em questão e o ARM do mês anterior 

          ETR = Representa a evapotranspiração real, aquela que realmente ocorre em função da 

disponibilidade de água no solo. Existem duas situações distintas para seu cálculo: 

 quando P – ETP >=0 ETR=ETP 

 quando ALT < = 0 = ETR = P ± I ALT I 

           DEF = Representa a DEFiciência hídrica, ou seja, a falta de água no solo, sendo 

calculada por: 

           DEF = ETP - ETR 

           EXC = Representa o EXCedente hídrico, que é a quantidade de água que sobra no 

período chuvoso e se perde por perco]ação (drenagem profunda) e/ou escorrimento superfi-

cial. Existem duas situações: 

1) quando ARM <  CAD           EXC = 0 

2) quando ARM = CAD            EXC =  (P-ETP) – ALT 

 



 12 

Quadro 1. Modelo de Balanço hídrico  proposto no projeto segundo o método de 

Thornthwaite e Mather (1955). 

Mês T(oC) ETT Cor ETP P P - ETP 

NEG 

Acum ARM ALT ETR DEF EXC 

Jan             

Fev             

Mar             

Abr             

Mai             

Jun             

Jul             

Ago             

Set             

Out             

Nov             

Dez             

Ano             

 

 2.7 - Período de inicio do balanço hídrico climatológico normal 

 Existem várias maneiras de se determinar o período de início do balanço hídrico 

climatológico normal, o critério proposto por Thornthwaite e Mather (1955) assume que o 

solo se encontra na capacidade máxima de armazenamento (CAD) no final do período úmido, 

ou seja, após a seqüência de valores mensais de P-ETPpositivos (NEG.ACUM = O e ARM = 

CAD). Caso isso não aconteça e ΣALT  0, procede-se novamente os cálculos do balanço 

hídrico com o último valor encontrado para o ARM no final do período úmido e assim 

sucessiva-mente até que a XALT seja igual a zero na aferição final. 

  Esse critério é facilmente aplicável em regiões de clima úmido ou super-úmido, onde 

as chuvas no período úmido são suficientemente elevadas para reabastecer completamente o 

armazenamento de água no solo. No entanto, em regiões de clima semi-árido e árido onde 

isso não ocorre, esse critério torna-se um processo repetitivo, demandando tempo e 

dificultando sua informatização. 

 Outro critério para início do balanço hídrico é o proposto por Mendonça (1958), o qual 

é válido no caso da região ter uma estação úmida e uma estação seca. Esse critério possibilita 
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determinar os valores corretos de ARM e NEG.ACUM dispensando os cálculos interativos 

originalmente propostos por Thornthwaite e Mather (1955). O critério parte da soma dos 

valores de P - ETF da estação seca (N), negativos, e da soma dos valores de P - ETP da 

estação úmida (M), positivos, resultando em dois casos: 

 Caso 1: Aqui a soma anual de P - ETF ≥ O. Neste caso,    M  ≥  N e assim no final do           

período chuvoso o solo está plenamente abastecido de água (ARM = CAD); 

 Caso 2: Aqui a soma anual de P - ETP <  O. Neste caso  M  <  N . Nesta situação, se foi 

adotada CAD ≤ M o balanço hídrico funciona como se a soma anual de P-  ETP ≥ 0 (Caso 1). 

Mas, se CAD > M, o ARM nunca será igual à CAD, sendo assim desconhecidos os valores 

iniciais de ARM e NEG.ACUM. A solução proposta por Mendonça (1958) é a seguinte: 

 

             NEG.ACUM  = Ln      (M/CAD)      

                   CAD                      1 – e (N/CAD) 

 

 Essa equação somente se aplica quando M / CAD < [1 – exp (N / CAD)], isto é, quando 

M <CAD. 

 EXEMPLO: Supondo que: 

 M = ∑ (P -  ETP)POS = 50 

 N= ∑ (P - ETP) NEG = -380 

 CAD = l00 mm 

 Depois de terminado o Balanço Hídrico Normal é conveniente verificar a exatidão dos 

cálculos, pelas seguintes relações: 

 ∑ P = ∑ ETP + ∑ (P - ETP) 

 ∑ P = ∑ FTR + ∑ EXC 

 ∑ ETP = ∑ ETR + ∑ DEF 

 ∑ ALT = O 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Balanço hídrico considerando a necessidade para espécies florestais 

 

Tabela 1. Balanco hídrico considerando a capaciade água disponível (CAD) 

(necessidade da cultura/espécie) para espécies florestais (150 mm como lâmina 

d’água). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 As informações contidas no figura 1 indicam que nos meses de agosto a 

outubro tem-se déficit hídrica para as espécies florestais, pois a 

evapotranspiração é maior que a precipitação, isto é, a saída de água para a 

atmosfera é maior do que entrada de água pela chuva. As condições hídricas do 

solo favoráveis para essas espécies correspondem ao período que vai de 

dezembro a abril, onde a precipitação supera os valores de evapotranspiração 

real e potencial. Sendo assim, a época para se realizar reflorestamento ou 

qualquer plantio de espécies florestais deves-e optar pelo mês de dezembro pois 

as condições de umidade de solo são favoráveis para o estabelecimento das 

mudas (Figura 1). 

Mês T(oC) ETP P P - ETP 
NEG 

Acum ARM ALT ETR DEF EXC 

jul/08 27,2 146 75 -71 -71 93 -57 203,0 0 0 

ago/08 28 153 45 -108 -179 45 -48 93,0 60 0 

set/08 31,5 176 60 -116 -295 21 -23 83,0 93 0 

out/08 30,7 172 150 -22 -317 18 -3 153 19 0 

nov/08 27,2 146 275 129 -3 147 129 146 0 0 

dez/08 26,8 142 450 308 0 150 3 142 0 305 

jan/09 26 120,4 300 180 0 150 0 120 0 180 

fev/09 26,1 122,4 450 328 0 150 0 122 0 328 

mar/09 26,8 142 275 133 0 150 0 142 0 133 

abr/09 26,6 140 275 135 0 150 0 140 0 135 

mai/09 26,6 140 120 -20 -20 131 -19 159 0 0 

jun/09 26,8 142 170 28 0 150 19 142 0 9 

Ano 27,5 1741 2645 452 - - 1       
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3.2 Balanço hídrico considerando a necessidade para olerícolas 

 

Tabela 2. Balanco hídrico considerando a capaciade água disponível (CAD) 

(necessidade da cultura/espécie) para espécies olerícolas (50 mm como lâmina d’água). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mês T(oC) ETP P P - ETP 
NEG 

Acum ARM ALT ETR DEF EXC 

jul/08 27,2 146 75 -71 -71 12 48 123,0 23 0 

ago/08 28 153 45 -108 -179 1 -11 56,0 97 0 

set/08 31,5 176 60 -116 -295 0 -1 61,0 115 0 

out/08 30,7 172 150 -22 -317 0 0 172 0 0 

nov/08 27,2 146 275 129 -188 1 1 147 0 0 

dez/08 26,8 142 450 308 0 50 49 142 0 259 

jan/09 26 120,4 300 180 0 50 0 120 0 180 

fev/09 26,1 122,4 450 328 0 50 0 122 0 328 

mar/09 26,8 142 275 133 0 50 0 142 0 133 

abr/09 26,6 140 275 135 0 50 0 140 0 135 

mai/09 26,6 140 120 -20 -20 34 -16 156 0 0 

jun/09 26,8 142 170 28 0 50 16 142 0 12 

Ano 27,5 1741 2645 452 - -         

Figura 1. Descrição do balanço hídrico para espécies florestais 
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 As informações contidas na figura 2 indicam que nos meses de julho a 

setembro tem-se déficit hídrica para as espécies olerícolas. Nos período de 

dezembro a abril ocorre um excesso de água no solo em função do alto índice 

pluviométrico e a baixa evapotranspiração. Com base neste balanço hídrico, foi 

identificado que a melhor época para o plantio das olerícolas corresponde ao 

maio, pois não há excesso e ainda há água armazenada no solo para as culturas. 

Na época em que se tem excesso, há a possibilidade de ocorrência de grande 

incidência de doenças (Dezembro a abril) (Figura 2).  

 

Figura 2. Descrição do balanço hídrico para espécies olerícolas 
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3.3 Balanço hídrico considerando a necessidade para espécies anuais  

 

Tabela 3. Balanco hídrico considerando a capaciade água disponível (CAD) (necessidade da 

cultura/espécie) para espécies anuais (100 mm como lâmina d’água). 

 

 As informações contidas na tabela acima indicam que no período de julho a 

setembro tem-se déficit hídrica para as espécies anuais. As condições hídricas do 

solo favoráveis para essas espécies correspondem ao período que vai de 

dezembro a abril, quando a precipitação é maior que a evapotranspiração, e 

assim ocorre pouca evaporação da água do solo. Recomenda-se assim, como 

época de plantio para essas espécies a mês de dezembro, pois coincide com o 

início da disponibilidade hídrica de água no solo (Tabela 3). Durante os meses 

de déficit hídrico (Julho a Setembro) recomenda-se usar sistemas de irrigação 

dos cultivos para não haver perdas em função do estresse hídrico.  

 

 

 

 

 

 

Mês T(oC) ETP P P - ETP 
NEG 

Acum ARM ALT ETR DEF EXC 

jul/08 27,2 146 75 -71 -71 49 -51 24 122 0 

ago/08 28 153 45 -108 -179 17 -32 56 97 0 

set/08 31,5 176 60 -116 -295 5 -11 61 115 0 

out/08 30,7 172 150 -22 -317 4 -1 172 0 0 

nov/08 27,2 146 275 129 0 100 96 146 0 34 

dez/08 26,8 142 450 308 0 100 0 142 0 308 

jan/09 26 120 300 180 0 100 0 120 0 180 

fev/09 26,1 122 450 328 0 100 0 122 0 328 

mar/09 26,8 142 275 133 0 100 0 142 0 133 

abr/09 26,6 140 275 135 0 100 0 140 0 135 

mai/09 26,6 140 120 -20 -20 82 -18 138 0 0 

jun/09 26,8 142 170 28 0 100 18 142 0 10 

Ano 27,5 1741 2645 452 - -         
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3.3 Balanço hídrico considerando a necessidade espécies perenes 

 

Tabela 4. Balanco hídrico considerando a capaciade água disponível (CAD) 

(necessidade da cultura/espécie) para espécies perenes (125 mm como lâmina d’água). 

  

 

 

Mês T(oC) ETP P P - ETP 
NEG 

Acum ARM ALT ETR DEF EXC 

jul/08 27,2 146 75 -71 -71 49 -76 151 0 0 

ago/08 28 153 45 -108 -179 17 -32 77 76 0 

set/08 31,5 176 60 -116 -295 5 -11 71 105 0 

out/08 30,7 172 150 -22 -317 4 -1 61 111 0 

nov/08 27,2 146 275 129 0 125 121 146 0 8 

dez/08 26,8 142 450 308 0 125 0 142 0 308 

jan/09 26 120 300 180 0 125 0 120 0 180 

fev/09 26,1 122 450 328 0 125 0 122 0 328 

mar/09 26,8 142 275 133 0 125 0 142 0 133 

abr/09 26,6 140 275 135 0 125 0 140 0 135 

mai/09 26,6 140 120 -20 -20 107 -18 138 0 0 

jun/09 26,8 142 170 28 0 125 18 142 0 46 

Ano 27,5 1741 2645 452 - -         

Figura 3. Descrição do balanço hídrico para espécies anuais. 
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 As informações contidas na figura abaixo indicam que no período de 

agosto a outubro tem-se déficit hídrica para as espécies anuais. As condições 

hídricas do solo favoráveis para essas espécies correspondem ao período que vai 

de dezembro a abril (Figura 4). Recomenda-se assim, como época de plantio 

para essas espécies o mês de dezembro, pois coincide com o início da 

disponibilidade hídrica de água no solo (Figura 4). Durante os meses de déficit 

hídrico (Julho a Setembro) recomenda-se usar sistemas de irrigação dos cultivos 

para não haver perdas em função do estresse hídrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Descrição do balanço hídrico para espécies perenes. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Nos meses de agosto a outubro que tiveram pouca precipitação, o balanço 

hídrico apresentou baixos índices  de capacidade de água disponível no solo. 

Sendo assim, para todas as espécies de cultivo analisadas, recomenda-se a 

utilização de sistemas de irrigação nos referidos meses visando reduzir a perda 

do desenvolvimento do cultivo devido ao estresse hídrico. 

 Durante os meses de dezembro a abril em que há altos índices de 

precipitação e a água no solo esta no limite de sua  capacidade de campo, 

recomenda-se  não utilizar qualquer implemento agricola ou sistema de 

irrigação. 
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