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RESUMO: Este estudo apresenta uma caracterização climática do
Estado da Bahia, utilizando probabilidades do baLanço h Ldr í.co me~
sal. Na estimativa da probabilidade, dados de precipitação men-
sal de um período de 15 anos· ou mais foram utilizados. A análi-
se foi efetuada para 196 locais. Os valores da evapotranspiração
potencial para anos individuais, foram calculados utilizando a
metodologia de Reddy & Arnorim Neto (1983) e Reddy (1979). A téc-
nica do balanço hídrico mensal de Thornthwaite & Mather (1955 e
1957) com algumas modificações foi utilizada na estimativa da
evapotranspiração real, déficit hídrico e escorrimento superfi-
cial (runnoff). Com estes parâmetros, a probabilidade do déficit
hídrico relativo a evapotranspiração potencial, e, do runnoff sob
diferentes classes para cada mês, foi calculada e apresentada em
tabelas para os 196 locais~ A distribuição espacial das médias e
desvios padrões dos períodos úmidos, moderadamente úmidos e se-
~os; o início do período úmido e moderadamente úmido e as proba-
bilidades do período úmido com O, ~ 1 e ~ 3 meses; do período s~
co maior ou igual a 4 meses consecutivos e o período moderadame~
te úmido maior ou igual a 4 meses, foram graficamente descritas.
A variação temporal da média móvel do período úmido de alguns lQ
cais são também apresentadas. Estes padrões demonstram claramen-
te a não homogeneidade na série de dados de alguns locais. Para
estes locais os resultados são completamente ambíguos. De acordo
com esta análise as regiões áridas· são caracterizadas por um pe-
ríodo úmido médio menor ou igual a um mês, ocorrendo isto em 50%
dos anos e nenhum mês úmido em 25% dos anos. Isto demonstra o
alto risco da agricultura de s-equeiro em regiões áridas, o que
concorda com a definição de zona árida. Em geral, as variações
dos· diferentes parâmetros similares aos períodos secos ou úmidos
e infcio do período úmido, são muito altas ..Lst.o enfatiza o uso
de séries de dados curtos para obter informações mais significa-
t.í.vas no planejamento agricola. A região Oeste do Rio são Fran-
cisco em geral apresenta urna es·taBilidade agroclimática na área
semi-árida da Bahia. Na elevada região central, entretanto, a me
dia do períOdO de crescimento é longa e as variações anuais são
mui to altas. A região costeira sub - úmida apresenta um longo
perí.odo úmido com alta variação. As regiões oes te e norte do cen



tro elevado da Bahia apresenta periodo seco definido, enquanto
que as regiões a leste não tem periodo seco definido. O iniciodo
período lliTLidoe moderadamente
ça de oeste para leste.

de diferen



INTRODUÇÃO

O estudo da Agroclimatologia, é tão importante para culturas
e sistemas de culturas, como nas práticas de manejo de solo e
água no nordeste do Brasil e pode ser dividido em quatro fases,
assim descritas:

Fase-I: Sub-divisão do nordeste em zonas limites de diferen
tes sistemas de produção, que tenham diferentes me-
canismos e fatores limitantes semelhantes para re-
giões áridas, semi-áridas, sub-úmidas e úmidas;

Fase-2: Caracterização das zonas limites usando precipita-
çao mensal para um período de 15 anos ou mais de
uma vasta rede de estações;

Fase-3: Definição dos sistemas de culturas e práticas de ma
nejo de solo e água, com níveis de risco'para cada
sistema em cada zona homogênea identificada na Fa-
se-2, usando dados diários de precipitação de esta-
ções selecionadas para um período de 52 anos ou
mais.

Fase-4: Identiticação de culturas e variedades e definição
de seus níveis de produção para cada zona homogênea
identificada na Fase. 2, e, usando dados de alguns
locais utilizados na Fas'e 3 fazer simulação de mode
los de "solo-planta-clima 11.

Os resultados da Fase-l foram apresentados no documento(pe~
& Amorim Neto, 1983a) e verificou ...se que a classificação de
Thornthwaite modificada por Reddy & Reddy [19731, representa me-
lhor em mesa escala as zonas homogêneas do nordeste do Brasil,c~
mo foi constatado para India (Reddy, 19831. O objetivo deste es-
tudo é caracterizar climaticamente o nordeste do Brasil, usando
precipitação e evapotranspiração potencial mensal de um período
maior ou igual a 15 anos de dado~ dos locais que foram utiliza-
dos na Fase-I. Portanto, os locais com menos de 15 anos de dados
serão eliminados deste estudo por não darem probabilidades signi
ficativas. O nordeste é constituído de nove Estados: Maranhão,



Piaui, ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e Bahi.a. Destes, o Estado da Bahia (559.951 km2J consti-
tue 36% do nordeste. T~~ém, apresenta uma larga variedade em ti
pos climáticos, corno evidenciaram diferentes classificações
(Reddy & Arnorim Neto, 1983a). De acordo com a classificação de
Thornthwaite modificada, 75% da Bahia é semi-árido, enquanto que
varia de 12% de acordo com a classificação de Troll revisada a
20% de acordo com a classificação de Hargreaves. Portanto, este
documento inicia a Fase-2, com a díscussão dos resultados para o
Estado da Bahia.

o Estado da Bahia encontra-se localizado entre as latitudes
de 08032'5 e 18020'5 e as longitudes de 370l9'W e 46034'W (Fig.
1), a altitude varia entre O e 1.850 m. Em torno de 50% da área
do Estado a altitude é maior que 500 m. Em termos de solos, a
maior parte é Podzólico (Jacomine et a L, 19:76, 1977, 1979).

Jacomine et aL [19771, apr-eaerrt.aa distrib.uição espacial dos
tipos de vegetação. De aoo rdo jcom Tigre (19801, a Bahia tem 14,7%
de cobertura vegetal. Essa cooe rt.ur a veçre t.aL é r-epzeae nt.ada em
hect.ares pelas seguintes zonas ecológicas:

Zona Ecológica

Florestas Megatérrni_cas:
Serra Úmida
Agreste
Caatinga
Cerrado

Hectares:

8.ll2 .•5QO.
7l2.5QQ

lQ .19:3.•800
27.784.8QO

8..468.750

A pr-ecí.p í.t.açâo varia entre 311 rnm em Quiji.nque a 2.,650 mm em
Valença, a evapotranspiraçao potenci:al varia entre 1.56'S nun em
Cabeceira de Itiuba e 2 ..155 -mm em Chorrocho, e, a radiação solar
global varia entre 423 lyjdia em l'tajioa e 49~5 lyjdia em Quíjín..-
que, em bases anual CReddy & Arnori'InNeto, 1983aI. E:xceto em pa r-«
tes do norte e nordeste, a Bahia recebe chuvas' devido os' sí.s-t.e-;

mas frontais das' Lat.í.t.ude s médias que se movem de Sudeste para o
Nordeste* ,CKousky, 1979; Nímias', 19:72;Hastenrath & Heller, 19.72).

*Atlas clirnatológicodo Estado da Bahia. O clima I€curroNatural Básico a Or
ganizaçãOôo Espaço Ceográfi<x>.DocrrrerrtoSíntese,SEPI...l\NTEJ:jCEPIAB,CNPq-;-
Salvador, 1978, p. 191.



Algumas partes do norte e nordeste da Bahia recebe chuvas devido
a ZOna CE ConvergênciaInter- Tropical (J1CZ)ou devido a.formação de nuvens
convectivas, similar a outras partes do nordeste. Por causa dis-
to, os padrões de precipitação sobre a Bahia, apresenta diferen-
ças significativas no tempo com relação a outras partes do nor-
deste do Brasil (Reddy, 1983; Kousky & Chu, 1978).

Alguns pesquisadores (Mota, 1974; Brasil, 1972) apresentam o
balanço hídrico sobre o Nordeste do Brasil e suas implicações na
produção agrícola, primariamente usando dados de precipitação m~
dia mensa~ e,em muitos estudos, a evapotranspiração potencial
foi estimada utilizando o método de Thornthwaite (1948), que s~
estima completamente este parâmetro em regiões áridas e semi-ár!
das. Por exemplo a evaporação do tanque varia entre 2000-3000 mm
sobre o nordeste do Brasil (SUDENE, 1974). O que estes autores
estima~ sugerem 1100-2200 mm (ETP = 075.E, onde ETP é a evapo-
transpiração potencial e E é a evaporação do tanque) e a estima-
tiva de Reddy & Amorim Neto (1983a) mostra que ela varia de 2100
3000 mm (concordando com os valores observados). Devido a isto a
aplicabilidade prática destes estudos é muito baixa. Bahia(19761
apresenta uma estática geral dos dados de precipitação mensal e
anual de 1945 a 1970 (25 anos) para 105 locais.

Portanto, neste estudo, usando estimativas mais razoáveis de
evapotranspiração potencial e dados de precipitação mensal de
anos individuais, médias, probabilidades e desvios padrões de
diferentes parâmetros climáticos são estimados. Para estimativa
dos parâmetros climáticos, o modelo do balanço hÍdrico de
Thornthwaite & Mather (1955 & 1957) com algumas modificações foi
usado.

DADOS E ANÁLISES

precipitação: Os dados consistem da precipitação mensal de 196
locais para anos individuais, fornecidos pela Divisão de Hidro-
meteorologia da SUDENE (Fig. 1, Tabela, 11. O período dos dados
variam entre 15 e 70 anos (Tabela 2). Os locais com menos de 15



anos foram retirados deste e.studoo

Evapotranspiração Potencial: Os valores médios mensais de evapQ
transpiração potencial, foram calculados usando dados de precip~'
tação média mensal em conjunto com coordenadas geográficas, se-
guindo a me.todologia de Reddy & Amorim Neto (1983b):

(P~í25) ] [1 + O, 15 cos (21;i - 3O O) ] ooo (1)

onde,

a, bl, b2, b3, b4 e b5 - coeficientes de regressao (ver
Reddy & Amorim Neto, 1983b)i

i - índice variando de 1 a 12, para os meses de janeiro a
dezembro respectivamente;

ia - latitude em graus;
ia - longitude em graus;
t - altitude em metros;
P e P-l - são respectivamente a precipitação do mês e a do

mês anterior em milímetros;
ETPm - evapotranspiração potencial mensal em milí"metroso

utilizando valores médios mensais de ETP , dados de precipi-m
tação para cada ano individualmente e seguindo a metodologia pro
posta por Reddy (1979), os valores de evapotranspiração poten-
cial para anos individualmente (ETPyl foram computados como a se
guir:

ooo (2)

onde,

z = P + 1/3 P-l
P = P - PY m
P-1 = P-1 (y) - P-1 (m)" onde y é o índice para precipitação

anual e m o índice para precipitação
média observada no posto pluviométr~
cOo



Parâmetros do Balanço liÍ.drico: Os parâmetros do balanço hídrico
foram computados utilizando a metodologia proposta por
Thornthwaite & Mather (1955, 1957) com algumas modificações:

1. Dados de precipitação mensal (mm);
2. Evapotranspiração potencial mensal calculada usando a me-

todologia exposta acima (mm);
3. Se a precipitação exceder 50% da ETP (isto é, P ~ 0,5ETP),

então assumiu-se que 20% do excesso de precipitação em
torno de 50% da ETP é computado como runnoff [isto e, p"=
(P - 0,5 ETP) x 0.2J e que a precipitação efetiva (P') é
dada como p' = P - P". Esta hipótese é fei ta considerando
a não uniformidade do relevo no nordeste;

4. Cálculo da perda d' água acumulada [t (P' .:ETP) J. OS va
lores negativos e positivos de p' - ETP, representam a
deficiência e o excesso de água adicionados mês por mes
para períodos individuais de meses negativos e positivos.
Isto auxiliara no computo da reserva inicial de umidade
no solo e variação de umidade do solo ou reserva de umida
de do solo;

5. Usando os valores acumulados de P J - ETP de períodos indJ:.
viduais, positivos e negativos, por aproximações sucessi-
vas determinou-se as perdas d'água;

6. Cálculo do armazenamento de umidade no solo*ou
de umidade no solo, após uma quantidade de perda
acumulada ter ocorrido;

retenção
d'água

* Veja 'lhomthwaite & M3.ther(1957)
l'€g.Acum·k+l = Neg.Acum·k + (p - El'P)k+l
Capacida<E<E Arnazenarrento= A.J!3 (Neg.Acum.)
ARl\+s = ARM(k-tS-l)+ (P - E'lP)k+s
Neg•Acum. k+s = l/B .en (AR-1 k+l)

A
On<E, ~ ~

25 0,044784
50 0,021257
75 0,013605

100 0,010250
125 0,008139
150 0,006779
200 0,005065
250 0,004036

Capacidare<E Armazenarrento
25
70
75

100
125
150
200
250



7. Cálculo das alterações da umidade armazenada no solo de
meses sucessivos;

8. Quando a precipitação for maior que a ETP, a evapotranspi
ração real (ETR) é igual a ETP. Quando a precipitação e
menor que a ETP, então a ETR torna-se menor que a ETP e
nesses meses a ETR é igual a precipi tação mais o valor abso
luto da alteração da umidade armazenada no solo;

9. A diferença entre a evapotranspiração potencial (ETP) e a
evapotranspiração real (ETR) no mês é o déficit de umida-
de (DEF) naquele mês (DEF = ETP - ETR) ;

10. Uma vez que o armazenamento do solo atingiu a máxima capa
cidade de armazenamento d'água, todo o excesso de precip'!
tação sobre este, é computado como excesso de umidade e
está sujeito a escorrimento superficial (runnoff);

11. Assume-se que 75% do excesso d'água, será dado como runnoff
durante aquele mês e os 25% restante no mês seguinte. En-
tão, o runnoff constitui .•.-se de parte do excesso mais p .•.

p' naquele mês. Ou seja, quando o EXC > O, o calculo do
runnoff (RO) é feito da seguinte maneira:

ROi = CP - p' 1i + O, 75 EXC. + Q, 25 EXC. 1;1 1.•...

12., Cada ano individualmente e consi.derado como independente
da ocorrência e sucesso da precipitação anual. Esta hipó-
tese foi ne.cessária para evitar algumas complicações no
calculo da perda d'água inicial. Devido a isto, se o ex-
ce s so de chuva ocorrer em De.zernbr-o, então aquela água é
distribuída em Janeiro. Esta hipótese facilitou a ada" .:a-
çâo deste programa para um computador Polimax.

No apêndice T, apresentamos o calculo do balanço hídrico* .p~
raséries de dados normais de 196 locais. Os simbols das tabelas
são de.scritos a seguir:

p .•. precipitação média mensal (Jl1Inl;

* Um programa.foi feito em linguagemBASTC e adaptacba um rorrputacbrl?OLJ:WU{

ôo CPATSA,lEMBRAPA.



PE (ETP) - evapotranspiração potencial média mensal (mm);
p' - precipitação efetiva média mensal (nun),;

~~w (NEG.ACUM.) - perda ou ganho d'água acumulado médio men-
sal (mml r

ST (ARM) - armazenamento médio mensal (mm) i

BST (ALT) - alteração no armazenamento médio mensal (mm);
AE (ETR) - evapotranspiração real média mensal (mm);
D (DEF) - déficit hídrico médio mensal (mm) i

S (EXC) - excesso hídrico médio mensal (mm) i e
RO - escorrimento superficial (runnoff) médio mensal (mm);

Parâmetros Climáticos e Probabilidades: Tabelas semelhantes fo-
ram calculadas para anosr individuais, e, destas tabelas os se-
guintes parâmetros foram estimados para cada ano:

• Período Úmido: Comprimento do período em meses comdê f í.cf.t;
(DEF) < 5 mm •

• periodo Seco: Comprimento do perlodo em meses consecuti-
vos .com evapotranspiração real (J:TRl <: 1Omm..

Periodo Moderadamente-Seco: Comprimento do período em meses com
evapotranspiração real menor que o déficit bldrico (isto é ETR <
0,5 ETP). O complemento deste período (isto é, o restante dos me
sesl é o período moderadamente~úmido.

InIcio do pe:rlodo Úm:ido:. Primeiro mês (após o período seco) com
DEF < 5 mm (aqui, 1 a 12, representam respectivamente, janeiro a
dezembro) •

Início do Período Moderadamente:.-Úmido: Primeiro mês (após o pe-
ríodo seco) com ETR > DEF (aqui também, 1 a 12, representam res-
pectivamente janeiro a dezembro) •

Fundamentado nestes cinco conceitos de N anos individualmen-
te, os seguintes parâmetros foram computados para cada local.

Médi.a e Desvio padrão Cs•.d~ }: para o calculo da média e desvio



padrão, no caso das três primeiras variáveis, os valores sao N e
no caso da quarta e quinta variável os valores s.âo N - n, onde n
é o número de anos para o qual o valor e D (não satisfeita a con
dição) •

Probabilidades: A porcentagem de probabilidades das três primei
ras variáveis sobre diferentes amplitudes (O, 1, 2, •.. _12 rroses) •

Isto explica o número em porcentagem de anos em que a variável
e diferente do número de meses.

Também, foi calculado para diferentes meses individualment~

• Porcentagem de probabilidades (% do número de anos) do dé-
ficit relativo (DEF) para diferentes amplitudes (~ 0,1;

ETP
0,1 - 0,2; 0,2 - 0,3; ..• ; 0,9 - 1,0) •

• Porcentagem de probabilidades (% do número de anos) de
runnoff (RO) para diferentes amplitudes « 20; 20-40; 40-
60; mm) •

Todas estas informações são apresentadas em tabelas e figu-
raso

RESULTADOS

Interpretação das figuras:

Fig. 1 - Apresenta-se a distribuição espacial dos locais utiliz~
dos nestas análises, ao longo da região tropical semi-
árida de acordo com a classificação de Thornthwaite mo-
dificado (Reddy & Reddy, 1973). Segundo esta classifica
ção as regiões com I = P ...ETP _ 75 são áridas

lI) ETP x lQQ <

lnao indi.cada para agricultura de sequeiro, mas para pas
tagens); entre -25 e -75 são semi-áridas (região para
agricultura de sequeiro no período chuvoso); entre 25 e
-25 são suó.~úmida (disponível para agricultura de cultu
ras com alta exigência h..i.drica,mas menos disponível p~



ra agricultura de sequeiro) e > 25 sâo úmidas (floresta
úmida) o P e PE representam respectivam~nte a precipita-

- , - -d' , O •. , ,çao e evapotranSplraçao me la mensa~o troplco seml-
árido constitue aproximadamente 75% do Estado da Bah í.a ,

Figo 2 - Descreve-se a variação espacial da altitude de diferen-
tes regiões da Bahia com < 100, 100-250, 250-500, 500-
750, 750-1000 e > 1000 m .(para mais detalhes ver IBGE
1972) o Os limites foram obtidos usando dados de altitu-
de de 245 locais apresentados por Reddy & Amorim Neto
(1983a). O principal objetivo da inclusão des te mapa,
foi verificar as altas variações ocorridas em alguns p~
râmetros climáticos, apresentadas em outros mapas, se
elas estão associadas com a orografia ou com problemas
na série de dados.

A maior parte do Estado apresenta i.rregularidades no re
levo, variando entre 500-1000 m, com as maiores eleva-
ções estando presentes em torno da longitude de 410W. A
irregularidade no relevo limita as áreas disponíveis p~
ra agricultura de sequeiro.

Figo 3 - Descreve-se a capacidade de armazenamento dos solos, e~
timada usando o documento de Cava.1cante (19791 e os ma-
pas de solo de Jaoomineet .al, (1976,1977é. 1979).~ maioria
dos casos estes valores parecem ser independente do ti-
po de solo. A maior parte da região apresenta uma Capa-
cidade de Armazenamento de 75 mm. Poucas áreas no Oeste
do Estado apresentam 25 mm e poucas áreas em torno do
Rio são Francisco apresentam ~OO mm , O resto do Estado
apresenta 50 a 100 mm.

Fi.g. 4 - Descreve a distribuição espacial do período ÜInido médio
e seu desvio padrão em meses. O período úmido médio va-
ria entre 0,5 e 0,8 meses com desvio padrão variando e~
tre 3 e 5 meses. O padrão do período úmido médio difere
significativamente dos períodos úmidos médios estimados
usando dados médios mensais (ver mapa com a classifica-
ção de Troll's revisada de Reddy & Amorim Neto, 1983a1.
Na regiâo ári.da o período úmido é menor ou igual a um



mes, enquanto que na região sub-úmida é maior que 3,5
meses. Na região semi-árida varia entre 1,5 a 3,5 meses.

Fig. 5 - Apresenta-se a distribuição espacial do período seco mé
dio (meses consecutivos) e seu desvio padrão. Este mapa
indica duas regiões significativamente diferentes, uma
a oeste e norte e outra a leste da região elevada no
Centro do Estado. As regiões a oeste e norte tem um pe-
ríodo nitidamente seco de 3,5 a 5,0 meses consecutivos,
enquanto que a região leste tem menos de dois meses con
secutivos (ao longo da costa (zona sub-úmida) o período
seco não existe). As zonas áridas mostram alto desvio
padrão (4 a 6 meses).

Fig. 6 - Descreve a distribuição espacial do período moderadamen
te úmido e seu desvio padrão em meses. Este períOdO va-
ria entre 2 e 11 meses. Ao longo da costa (zona sub-úm!
da) é maior que 10 meses, com um desvio padrão de 2 a 3
meses. Na zona árida é menor ou igual a 3 meses com um
desvio padrão de 3 a 4 meses. A variação deste período
é muito alta sobre as elevações e partes do nordeste do
Estado.

Fig. 7 - Apresenta-se a distribuição espaaial do início do perí,2.
do úmido e seu desvio padrão. De oeste para leste do Es
tado o início do período apresenta 'uma variação, mas
não ê sistemática devido a orografia. Inicia-se em No-
vembro (11) no extremo oeste e só começa na costa leste
em Março (3) e na região nordeste em junho (6). Geral-
mente o desvio padrão p maior que 3 meses, indicando aI
ta variação no decorrer dos anos.

Fig. 8 - Apresenta-se a distribuição espacial do início do perío
do moderadamente úmido e seu desvio padrão em meses. As
isolinhas do início do período seguem sistematicamente
paralelas a faixa longitudinal. Na região extremo oeste
do Estado este período inicia-se em Outubro (10) e reco
meça na costa leste em Fevereiro (2): e em algumas par-
tes do nordeste em Abril (41 _ O desvio padrão deste pe+



\.

ríodo é menor ou igual a 3 meses para algumas regiões e
maior do que 3 meses em regiões afetad~s pela orografia.

Fig. 9 - Descreve-se a distribuição espacial da porcentagem do
número de anos com O ou < 1 mês úmido. Na região árida
eles excedem 25 e 50% respectivamente. Na região sub-
úmi:da em torno da costa eles são O e < 10% respectiva-
mente.

Fig. 10- Descreve-se a distribuição espacial da porcentagem do
número de anos com> 3 meses de período úmido. Na re-
gião árida o período está em torno de 10% e em torno da
costa leste na região sub-úmida o período é maior que
60%.

:E'i.g.Ll, - Apresenta-se a porcentagem do número de anos com perío-
do seco> 4 meses consecutivos. Na região árida elas
acontecem em 90% dos casos e são menores que 20% na re-
gião sub-úmida, sendo que na costa na maioria dos casos
é 0%. Nas areas elevadas e a leste destas áreas são me-
nores que 20%, enquanto que na parte oeste chegam até
a 70%.

Fig. 12 - Apresenta-se a distribuição espacial da porcentagem de
probabilidade (% do número de anos) do período moderada
mente úmido maior que 4 meses. Na região árida é menor
que 40%. Na região semi-árida eles são maiores que 40%,
chegando até 90%. Já as regiões sub-úmidas são maiores
que 80%, com 100% em torno da costa.

piterpretação das Tabe~as:

Tabela 1 - Apresenta-se a relação de locais com suas coordenadas
geográficas (latitude, longitude e altitude), capaci-
dade de armazenamento d'água do solo e os seguintes
parâmetros climáticos (média e desvio padrão).

• Pe rio do úmido, meses
• Período seco, meses consecutivo
• Período moderadamente seco, meses



. Início do período úmido, nwnero do rne s

. Início do período moderadamente ~ido, número do mês.

Tabela 2 - Apresenta-se em porcentagem a probabilidade (% do nú-
mero de anos) do período ÜJnido para diferentes ampli-
tudes (O, 1, 2, .•• 10 meses) junto com os dados base
(número de anos) .

Tabela 3 - Apresenta-se em porcentagem a probabilidade (% do nú-
mero de anos) do período seco para diferentes amplitu-
des (0,1,2, .•.,12 meses consecutivos).

Tabela 4 - Apresenta-se a probabilidade (% do número de anos) do
período moderadamente seco ou moderadamente úmido pa-
ra diferentes amplitudes (O, 1, 2, •••, 12 meses).

Interpretação dos Apêndices:

Apêndice 1 - Apresenta-se a estimativa do balanço hídrico usando
dados normais de precipitação para 196 locais.

Apêndice 2 - Apresenta-se em porcentagem a probabilidade do défi
cit hídrico relativo (D/PE, onde D ~ déficit e PE =
evapotranspiração potencial) e runnoff (RO) de ja-
neiro a dezembro em diferentes amplitudes. Veja por
exemplo a tabela da Açu da Torre. Este local tem 17
anos de dados, com capacidade de armazenamento de
75 mm , A primeira coluna de D/PE dar aampli'.tude 0.1
0,2 ; 1,0, representando respectivamente <
0,1; 0,1 a 0,2; 0,2 a 0,3; ••. 0,9 a 1,0 e as ou-
tras 12 colunas representam a probabilidade de ja-
neiro a dezembro sobre diferentes amplitudes. Em j~
nho em 88,2% dos anos D/PE ê < 0,1; 5,9% dos anos
esta. entre 0,1 e 0,2: 5,9% dos anos entre 0,2 e 0,3;
etc •..• Esta tabela também indica a necessidade
hídrica se o suplemento d'água ê disponível, basea-
do na escolha do menor limite de D/PE, variando de
acordo com a cultura. Similarmente, na segunda par~
te desta tabela para o runnoff (ROl a primeira colu



na representa as amplitudes de 20, 40, 60, 400
TIUll, representando respe ct í, vamente <. 20, 20-40, 40-
60, ..•, 380-400 mm e as outras 12 colunas represe~
tam as probabilidades de janeiro a dezembro para as
diferentes amplitudes. Em junho em 23,5% dos anos o
runnoff é menor que 20 TIUll, em 5,9% das anos está en
tre 20-40, 40-60,60-80 mm etc ••.

Apêndice 3 - Apresenta~se em forma de tabela a variação espacial
e temporal de dez anos de média móvel com o desvio
do período úmido médio para alguns locais do Estado
com dados de precipitação de mais de 35 anos. Estas
tabelas apresentam os seguintes aspectos:

• A média móvel é superior a média padrão antes de
1927 e depois de 1961 a 1976.

• A média móvel é menor que a média padrão entre
1927 e 1961 com uma tendência positiva entre 1936
1951. Entretanto isto não é claramente evidente
em muitos locais.

Existem poucos locais que apresentam padrões dife-
rentes, como, Campo Largo, Ipupiara, Sítio Grande,
são Joã~ Boninal, Mandiroba, Presidente Jânio Qua-
dros, etc ••• Estes podem ser provavelmente devido a
mudança de local do pluviômetro ou do tipo de prov~
ta.

DISCUSSÃO

Interpretação, dos resultados: um exemplo.

Vamos considerar o local de Açu da Torre. Este tem dados de
17 anos, muito representativo do período chuvoso acima da média.
Seu solo tem uma capacidade de armazenamento de 75 TIUll. De acordo
com o Apêndice 1, este local tem ern torno de seis .rneses úmidos e
dez moderadamente úmido, com Janeiro e Dezembro sendo os meses
secos. O período úmido inicia-se em Março, enquanto que o modera



damente úmido inicia-se em Feverei.ro.

A média do período úmido, obtido usando o balanço hLd rí.co dos
anos individualmente (Tabela 1) é 4,8 + 3,3 meses com o periodo
seco consecutivo de 0,2 ~ 1,1 meses e o período moderadamente s~
co de 3,6 ~ 2,0 meses. O início dos períodos úmido e moderadame~
te úmido são 3,3 + 2,5 e 2,2 ~ 2,5 meses (Março e Fevereiro). Is
to demonstra claramente que o período úmido médio é altamente va
riável e que os padrões obtidos com dados médios mensais são du-
vidosos. Mais, uma informação precisa pode ser obtida no Apêndi-
ce 2. Esta tabela indica que Maio e Junho são os únicos meses e~
táveis, adequados a demanda potencial máxima em torno de 90% dos
anos. Em Abril e Julho, isto satisfaz somente em torno de 65% dos
anos. Em Fevereiro e Agosto satisfaz somente 47% dos anos. Entre
tanto entre Fevereiro e Abril, Março apresenta um período seco.
O resto dos meses apresentam déficit hldrico em 75% dos anos. Is
to indica que o plantio pode ser feito em Abril e a colheita em
Agosto, mas poderá haver problemas na colheita, caso haja alguma
chuva. Provavelmente, devido a isto, esta região é muito usada
para o cultivo de coco da Bahia (município de Mata de são João) •
E.ntretanto, milheto elensine (Elensine coracana Goertn. l, amen-
doim, arroz, mandioca, milho, poderão ser plantados em consórcio
nesta região, esta prática é muito utilizada na India e Srillanka.

Rã possiBilidade de um segundo plantio em Agosto, usando a
umidade disponlvel no perfil de solo. De acordo com o Apêndice 1,
em torno de 493,5 mm de precipitação é dado como runnoff, princi
palmente em Maio e Junho. Isto constitue em torno de 25% da pre-
cipitação média anual. Pode .....se ver no Apêndice 2, que em mais de
40% dos anos· o runnoff é maior que 100 mm entre Abril e Julho.
De Agosto a Março é menor que 2Q mm em 70% dos anos.

comparação: dos parâmetros Ag'roclimá:ticos:coma produtividade das
culturas:

1. Vamos considerar primeiro os municípios de Brejolândia,



Brotas de MacaUbas e Brumado. Estes três municípios tem
aproximadamente a mesma área geográfica,' mas a área cul tiv~
da em B.rejolândia e Brotas: de Macaúbas é merio r que a de
Brumado. Em Brejolândia e Brotas de MacaÚbas a variação
na área cultivada para diferentes culturas,de ano para
ano é menor que 35%. Enquanto que em Brumado (exceto para
Feijão com 43%) é maior que 70%. Nas duas primeiras re-
giões plantam-se mais Arroz, Cana-de-Açúcar, Mandioca e
Milho, enquanto que na última plantam-se mais Feijão, Ma-
mona e Algodão. Isto em geral concorda com a diminuição
do período úmido.

Tabela 5: Média da área (ha) cultivada e coeficiente de varia-
ção (C.V.) de algumas culturas dos três locais.

Locais
Parâmetros Brotas deBrejolândia ,MacaÚbas Brumado

Período Omido 2,3/3,7 1,8/3,1 1,5/3,8(meses)
Arroz 139/0,16* 10/0,60
Cana-de-Açúcar 100/0,11 14/0,14 10/0,40
Feijão 380/0,32 104/0,23 1143/0,43
Mamona 34/0,26 1150/0,90
Mandioca 261/0,36 52/0,25 400/0,75
Milho 501/0,21 103/0,26 988/0,82
Algodão 507/0,08 7/0,29 7559/0,79

* ~Media/C.V. ( Baseado em dados de 1975, 1976,. 1977 e 1980).

Vamos considerar agora, os mun í.cIp í.os. de Andaraí, Boninal e
Aracatu. Os dois ,últimos' municípios apresentam 50 e 33% da área
do município de Andaraí. Em Andaraí entretanto, o período úmido
é maior e a variação é mais alta que em Brejolândia (exemplo an-
teriorl. Devido a isto, maior área é cultivada com Feijão e Ma-
mona adicionado a Mandioca e Milho {Tabela 61, com baixo C.V., e~



quanto que o c.v. é muito alto em Aracatu com período úmido mais
baixo.

Tabela 6: Média da área eha) cultivada e coeficiente de varia-
ção (C.V,) de algumas culturas dos três locais.

Locais
parâmetros. Andar aí. Bonival Arac.atu

período Úmido 2,8/4,7 1,3/3,8 0,9/2,3(meses)
Cana-de-Açúcar 25/0,48
Feijão 3351/0,37 368/0,32 664/0,70
Mamo na 9753/0,29 447/1,67
Mandioca 6006/0,36 965/0,43 295/0,68
Milho 2996/0,24 312/0,21 951/0,77
Algodão 1359/0,67

Estes resultados indicam que:

Onde o período úmido é maior, o C.V. das áreas cultivadas
em diferentes anos é baixo « 35%).
Onde o período úmido é menor, o C.V. das áreas cultivadas
em diferentes anos e alto (> 5'0%).
Onde o período úmido é maior com baixo C.V., Arroz e Fei-
jão é plantado adicionado ao Milho e a Mandioca, indicando
preferência por culturas solteiras •

• Onde o período úmido é maior com alto C.V., o Feijão e a
Mamona são também plantados, adicionado ao Milho e a Man-
dioca, indicando preferência por consórcio.

• Onde o período úmido é menor o Algodão também e plantado
adicionado ao Feijão e a ~~mona.



DTSCUSSÃOGERAL

1.- Não levando em consideração que os locais sejam árido, semi-
árido ou sub-úmido, o período úmido apresenta uma variaçao cícli
ca clara de 35 anos abaixo da média e 35 anos acima da média. Os
padrões acima da média termina em 19:26 e os abaixo da média ini-
cia-se em 1927 e termina em 1961, com 1937-1951 demonstrando uma
tendência a aproximar-se ou ficar acima da média. Os padrões aci
ma da média reiniciam-se em 1962 e poderão se estender até 1996,
com o período d 1972-1986 )apresentando uma tendência a aproxi-
mar-se ou ficar abaixo da média. Isto indica nitidamente que si~
ternas de culturas ou consórcios nestes anos com padrões acima da
média são diferentes dos anos com padrões abaixo da média.

2.- As regiões áridas são caracterizadas por:

Período úmido médio menor ou igual a um mês •
• probabilidade de ocorrência de 'O' e < 1,0 mês úmido,

respectivamente maior que 25% e 50% dos anos.
Probabilidade de ocorrência de três ou mais meses úmido
em torno de 10 a 15% dos anos.

-sao

~e

Isto indica claramente que as regiões áridas não são adequa-
das para agricultura de sequeiro, mas úteis para pastagens. O
risco de tentar agricultura de sequeiro nestas áreas é muito al-
to. O Feijão Caupi ou Milheto com ciclos de 70 a 80 dias são ade
quados somente em alguns anos quando o ciclo da precipitação
apresentar-se acima da média. Também o sucesso destas culturas
dependem principalmente da época de 'plantio. A lépn.ca.LridLoada pa
ra o plantio é entre o inlcio do período moderadamente úmido e
úmido.

3.- No entanto, as regiões sub-úmidas, são caracterizadas por um
período úmido longo, com variação anual muito alta, exceto para
poucas regiões com precipitação mais ou menos contínua durante o
ano. A probabilidade de ocorrência de '0' e < 1 mês úmido, sao
respectivamente de O e 40% dos anos. Estas regiões não são indi-
cadas para agricultura de sequeiro.



4.- A região semi-árida pode se.r dividida em duas zonas, uma a
oeste do Rio são Francisco e outra a leste.

A região a oeste do Rio são Francisco são caracterizadas pe-
lo período úmido médio variando entre 1,5 e 2,5 meses, com des-
vio padrão menor ou igual a três meses. Há um período seco defi-
nLdo , O período seco maior ou igual a quatro meses consecutivos
ocorre em 70 a 80 % dos. anos. Nesta reç í.âo , a probabilidade de
ocorrência de 'O' e ~ 1 mês úmido é respectivamente menor que 15
e 25%, e, 20 e 50% dos anos,oom aocorrência de três ou mais meses
úmidos alcançando valores tão alto como 40 a 60%. Infelizmente a
maioria destas áreas são_constituídas de solos muito rasos com
baixa capacidade de armazenamento d'água. Em solos rasos só cul-
turas solteiras podem ter sucesso, enquanto que em solos profun-
dos é possível o plantio de urna segunda cultura. Há alta de pos-
sibilidade de runnoff que pode ser aproveitado para incrementar
a produtividade. Onde a precipitação segue padrões abaixo da mé-
dia é preferível adotar consórcio com duas culturas.

A região a leste do Rio são Francisco devido a orografia é
caracterizada pela alta variação nas variáveis climáticas. A pro
babilidade de ocorrência de 'O' e ~ 1 mês úmido é respectivamen-
te de 10 a 40% e de 30 a 60% dos anos, exceto em pequenas faixas
entre 13 e 140 de latitude, que apresentam geralmente menores
ocorrências. A probabilidade de ocorrência de três ou mais meses
úmidos é entre 20 e 60%. As chan ces de ocorrência do período se-
co consecutivo maior ou igual a quatro meses é muito ba.í.xa Lc Iü's );

com possibilidade de ocorrência de período moderadamen teÚInido
maior ou igual a quatro meses de 60 a 80%. A alta variação anual
indica claramente que esta região é mais favorável para consór-
cio do que para plantio isolados. Entretanto, o tipo de consór-
cio necessita ser ajustado de acordo com o perlodo (período chu-
voso abaixo ou acima da média). Mais detalhes poderiam ser obti-
dos completando as análises da fase-III.
5.- Em geral o início do período úmido e moderadamente úmido apre
sentam 4 a 6 meses de variação no Estado da Bahia.



Devido a isto a demanda hídrica para atmosfera, a radiação
global disponível e as condições de temperatura, sâo completamen-
te diferente durante a estaçao àe crescimento em diferentes re-
giões do Estado, com latitudes similares. As culturas e espécies,
disponíveis para diferentes ãreas~ do Estado sob similar faixa
de latitude poàe diferir, mas os sistemas de culturas podem ser
iguais. Detalhes sobre isto poderá ser obtido nas análises da fa
s:e-IV.

0.- A melhor época para plantio na região aemí;-..árida é entre o
i,nlcio do período moderadamente úmido e úmido. Entretanto, para
obter melhor informação sobre a época e essencial trabalhar com
dados semanais dos locais propostos na fase-III.

CONCLUSOES

1.- O Estado da Hahia apresenta variações cíclicas no
úmido, com 35 anos abaixo da média e 35 anos acima da
em cada um destes períodos alguns anos demonstram
opostas.
2.-,As regiões â rí.das não são indicadas para agricultura de se....
queira, entretanto, em alguns anos em que o período chuvoso ê
acima da média é possível o plantio de culturas com ciclo de 75
dias corno caupi e milheto, sendo necessário para isto um planeja
mento da época de plantio.

período
média, e,
tendências

3.- As regiões sub .....funidas apresentam longo perlodo ÚInidocom al-
ta variação (exceto em alguns anos1, período seco contínuo não
definido e período moderadamente funido de dez ou mais meses. Is-;,
to, demonstra que esta região não é adequada para agricultura de
sequeiro.
4 •.""As regiões semi-~ridas com baixo ooe.f Lc.í.e.nt.e de var í aç âo (C;

V.1, é adequada para o desenvolvimento de culturas isoladas em
solos rasos e para duplicidade de culturas em solos profundos,on
de a precipitação apresenta padrões acima da média, e para con-
s:órcio onde a precipi taçao geralmente apresenta-se abaixo da mé-
dí.a , Enquanto que" nas regioes' onde o c.v. é alto, o consórcio é



mais indicado. Con cl.us.Ses de.fí.n.ít.í.vase mais conf íâve í,s
obtidas no complemento das anâ lí.ses da fas-e~IV. Estas

-serao
regiões

também apresentam possiBilidades de ocorrência de grandes runnoff,
e desde que sejam utilizados, poderá haver um incremento na pro-
dução.

5.- O início da estação agrícola apresenta seis meses de varia-
ção, mesmo em faixas de latitude similar. Então, o clima em ter-
mos de radiação solar global e'temperatura, varia em diferentes
regioes da Rahi..ana estação agrlcola. Portanto, culturas ou esp~
cies que se adaptem em sistemas agrícolas, podem diferir em dife
rentes regiões da Bahia sob as mesmas condições agroclimáticas.
Conclusões definitivas, serão apresentadas com as análises da fa
se-IV usando dados diários ou semanais.

6~-A melhor época de plantio é entre o início do período moder~
damente úmido e o período úmido, com a ocorrência de urna boa chu
va. Indicações mais precisas serão obtidas na fase-III, usando
dados locais semanais.

e.
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