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4. Data de aprovação: 08/04/2019 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 5 : Engenharia Agrícola 
 
6. Resumo 
 
O cultivo de cacau em áreas não tradicionais na Bahia tem representado 

ganhos de produção, além de ser uma forma de escape a doenças. Uma 

atividade que vem gerando emprego e renda para comunidades carentes e 

aumentando a expansão das fronteiras agrícola. Para tanto, a medida contínua 

da demanda hídrica das plantas se faz potencialmente útil no fornecimento de 

informações sobre o efeito da água no desenvolvimento e crescimento do 

cacaueiro. O trabalho proposto tem como objetivo principal estudar a demanda 

hídrica da cultura do cacau, com determinação direta da evapotranspiração da 

cultura utilizando lisímetro de pesagem baseado em células de carga. O estudo 

da evapotranspiração está sendo realizado com base em um experimento de 

cacau jovem irrigado por microaspersão e conduzido em sistema a pleno sol. A 

área experimental tem aproximadamente 0,5 ha e encontra-se nas 

dependências da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no município 

de Cruz das Almas - Bahia. No presente estudo será realizado o 

monitoramento contínuo da umidade no solo pela técnica de Reflectometria no 

Domínio do Tempo – TDR em diferentes profundidades dentro e fora do 
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lisímetro e com os resultados será calculado o balanço de água no solo. A 

precipitação, umidade relativa, temperatura do ar serão monitorados na área 

experimental. Demais dados serão obtidos da estação meteorológica da 

Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas. O desenvolvimento da 

planta está sendo monitorado mensalmente com a aferição da área foliar, 

diâmetro do caule e altura da planta, número de folha e frutos, assim como a 

qualidade do fruto também serão avaliados. Com os resultados estabelecer-se-

á as relações entre o consumo hídrico com a demanda atmosférica, 

desenvolvimento da cultura e armazenagem de água no solo. Os resultados 

parciais da presente pesquisa mostraram que o lisímetro de pesagem está apto 

para realizar medidas confiáveis de evapotranspiração. Com a caracterização 

da demanda hídrica da cultura em seu ambiente de cultivo após a conclusão do 

experimento e apresentação final de seus resultados, espera-se que os 

mesmos possam colaborar para o aumento da produção e uma maior 

rentabilidade do cacau no estado da Bahia.. 
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