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Áreas agrícolas exibem variabilidade produtiva devido às características físicas e 
químicas do solo e, sobretudo, causas meteorológicas. Nesse caso, a variabilidade 
espaço-temporal da precipitação pluvial é a razão principal dos sucessos ou fracassos 
produtivos em regiões tropicais. O monitoramento agrometeorológico clássico usa 
dados de estações de superfície, gera produtos e especializa seus resultados, carregando 
consigo incertezas sobre a veracidade da informação. Isso é fruto das acentuadas 
distâncias entre as estações e da real noção de variabilidade espaço-temporal dos 
elementos meteorológicos. O aprimoramento das informações agrometeorológicas, 
portanto, está ligada a resolução espacial das medições, surgindo como alternativas os 
usos de satélites e radares meteorológicos. 

A fim de expandir o conhecimento a cerca do emprego de radar, colaborando com todos 
os esforços e investimentos realizados, propõe-se para um sítio experimental: 

a. Quantificar a variabilidade espaço-temporal da chuva;  
b. Comparar os dados medidos em superfície com resultados do radar 
meteorológico; 
c. Validar modelos de balanço hídrico do solo a partir das medições de 
umidade do solo. 

 
Em uma área experimental da Esalq/USP, Piracicaba-SP, serão instalados 9 
pluviômetros, distribuídas quadricularmente, formando uma grade de amostragem de 
200m x 200m, com área total de 360.000 m2. A coleta dos dados de chuva será semanal. 
Nos pontos de coleta de chuva serão instalados tubos de acesso no solo, com 
profundidade de 1,0m, para uso da sonda Diviner. O equipamento permitirá mensurar a 
umidade de solo, estratificada em camadas de 10 cm. Um levantamento preliminar do 
solo da área interna ao grid de pluviômetros indicará a necessidade de coleta de solo 
para análise física do mesmo. A partir da curva de retenção serão gerados os pontos 
referenciais de umidade: Capacidade de Campo (cc) e Ponto de Murcha Permanente 
(pmp) e a capacidade máxima de armazenamento de água do solo (CAD). Para medida 
da temperatura do ar, da umidade do ar, do saldo de radiação e da velocidade e direção 
do vento, será instalada uma estação meteorológica junto ao ponto central de coleta da 
chuva. Serão testados os métodos de balanços hídricos (BH) a partir da metodologia 
proposta por Thornthwaite e Mather (1955) e do módulo de balanço hídrico do DSSAT 
- Decision Support System for Agrotechnology Transfer. Os resultados dos modelos de 
BH serão confrontados com as medições de umidade do solo.  
 


