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Resumo 

 

O cacau é cultivado há séculos nas várzeas da Amazônia. Esse já foi o produto mais 

exportado da região e atualmente é um importante produto florestal não madeireiro para 

famílias ribeirinhas que residem em várzeas de rios de água branca. Em 2014, o nível de 

água no baixo Rio Madeira atingiu sua maior cota já registrada, o que resultou em 

grande mortalidade de cacaueiros nas várzeas. Apesar de haver relatos esparsos de 

mortalidade de cacaueiros após uma cheia extrema, esses são eventos pouco estudados 

na região Amazônica. Assim, os objetivos desse trabalho foram: compreender a 

dinâmica das cheias no baixo rio Madeira; estimar a taxa de mortalidade dos cacaueiros 

após uma cheia extrema; e identificar a influência de variáveis ambientais e 

dendrométricas sobre essa taxa de mortalidade. Constatou-se uma tendência de 

crescimento das cotas máximas atingidas pelo rio nas últimas três décadas, destacando-

se a cheia de 2014, a qual superou em 3,71 metros a média das máximas dessa série 

histórica. Observou-se que a partir do início do século XXI houve aumento do cultivo 

de cacau na região, já que a maioria (85%) dos cacauais foram implantados nos últimos 

15 anos. Isso potencializou a mortalidade causada pela cheia extrema, haja vista que 

cacaueiros de menor porte sofrem maior mortalidade após alagamento. A cheia extrema 

ocorrida em 2014 causou a mortalidade de 100% dos cacaueiros jovens e 46% dos 

cacaueiros adultos. Considerando apenas os cacaueiros adultos, aqueles com maior 

diâmetro sofreram menor mortalidade por serem mais resistentes à ação da correnteza e 

a injúrias causadas no tronco. O aumento da cobertura do dossel contribui para redução 

da mortalidade provavelmente por diminuir o impacto de troncos trazidos pela 

correnteza e por reduzir o estresse causado pelo excesso de radiação no cacaueiro, que é 

uma espécie umbrófila. A mortalidade não foi influenciada pela profundidade da 

camada de sedimentos depositada durante a cheia, resultado esse atribuído à capacidade 

da espécie em emitir raízes adventícias a partir do tronco. A variação da duração do 

alagamento, entre 70 e 105 dias, também não influenciou a mortalidade. É possível que 

isso seja devido à extrema magnitude dessa cheia, o que impossibilitou amostrar 

cacauais que sofreram alagamento por menos de 70 dias. A realização de poda de copa e 

a distância do cacaual à margem do rio também não influenciaram a mortalidade.  

Assim, diante do cenário de tendência de aumento dos picos de cheia no baixo rio 

Madeira e da intensificação do plantio de cacau na região, esses resultados constituem 

passos importantes para a compreensão dos eventos de mortalidade e para adaptação do 

cultivo de cacau nas várzeas. 
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Abstract 

 

The cocoa has been cultivated for centuries in Amazonia floodplains. This was the 

product most exported of this region and nowadays it has been an important non-timber 

forest product for riverine populations of white water rivers. In 2014, the rivers water 

level in lower Madeira river reached the highest level ever recorded, resulting in the 

mortality of many cocoa trees on the floodplains. Despite some reports of cocoa tree 

mortality after extreme floods, these are events rarely studied in the amazon region. 

Then, the goals of this paper were: understand the floods dynamic in the lower Madeira 

river; to estimate the cocoa tree mortality rate after an extreme flood; and to identify the 

influence of environmental and dendrometric variables over this mortality rate. It was 

found a growth trend of the higher water levels reached over the last three decades, 

highlighting the flood of 2014, which exceeded 3.71 meters the mean of the maximum 

levels of this historical series. It was observed that since the beginning of the 21st 

century it has happened an increase in the cocoa plantations in the region, since the 

majority (85%) of the cocoa plantations were set down over the last 15 years. This fact 

potentialized the mortality caused by the extreme flood, considering that small cocoa 

trees experience higher mortality rates after floods. The extreme flood occurred in 2014 

caused the mortality of 100% of young cocoa tress and 46% of adult cocoa trees. Taking 

into account only adult cocoa trees, those bigger in diameter experienced lower 

mortality because they were more resistant to the action of the flow and the injuries 

caused in the trunk. The increase in canopy cover contributed to lower mortality 

probably by reducing the impact of logs brought by the flow and reducing the stress 

caused by excess radiation in cocoa trees, which is a shade tolerant species. Mortality 

was not influenced by the depth of the sediment layer deposited during the flood; this 

result can be attributed to the species capacity to emit adventitious root from the trunk. 

The variation in the flooding duration, between 70 and 105 days, also did not influence 

mortality. It is possible that this result is due to the extreme magnitude of this flood, 

which did not allow to sample cocoa plantations that went through less than 70 days of 

flood. The pruning and the distance of the cocoa plantation at the riverbank also did not 

influence the mortality. Thus, in view of the trend of increasing flood peaks in the lower 

Madeira river and of intensification of new cocoa plantations in the region, the results of 

this work are important steps for understanding these mortality events and for 

adaptation of the cultivation of cocoa tree in the floodplains. 
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Introdução 

 

1) O cacau na região Amazônica 

 

O cacau (Theobroma cacao L.) é uma espécie arbórea neotropical (Smith 1999). 

Seu provável centro de origem é o alto rio Amazonas, na porção compreendida entre o 

leste do Equador e a fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, região onde ocorre sua 

maior diversidade genética (Motamayor et al., 2008; Thomas et al., 2012).  

Na época do contato entre indígenas e europeus na América do Sul (século XV), 

o cacau era quase onipresente na bacia amazônica, distribuindo-se nas várzeas desde o 

alto até o baixo rio Amazonas e em seus principais afluentes (Alden 1976; Smith 1999; 

Dias 2001). Sua ocorrência estava relacionada à ocupação e movimentação de tribos 

indígenas (Almeida 1996; Miller e Nair 2006; Clement et al., 2010). 

A partir da colonização da região amazônica, o cacau passou a ser 

comercializado para produção de chocolate na Europa. Há relatos de exportação do 

cacau da Amazônia para Portugal desde o século XVII (Smith 1999; Miller e Nair 

2006). A partir de 1730 até pouco mais de um século depois, esse foi o principal 

produto de exportação da Amazônia (Alden 1976; Patiño 2002).  

Desde o início do século XVIII era frequente a extração do cacau pelos 

indígenas às margens do rio Madeira para troca com comerciantes que adentravam 

nesse rio (Amoroso 1992). Já em 1749, na região do atual município de Manicoré-AM, 

foram observadas duas áreas sob domínio português dedicadas ao cultivo do cacau, que 

na época era conhecido como uma das “drogas do sertão” (Menéndez 1992).   

Na Amazônia brasileira, até hoje o cacau é uma das principais fontes de renda 

para muitas famílias de ribeirinhos (Almeida et al., 2012). Entretanto, a dinâmica do 

cultivo do cacau em diversas regiões da Amazônia é marcada pelos sucessivos ciclos de 

uso, abandono e retomada de uso dos cacauais, que resulta em populações de cacau 

consideradas como subespontâneas por serem resultado desse processo dinâmico de 

intervenção humana (Somarriba e Lachenaud 2013). Nos últimos anos, têm surgido 

relatos da retomada do cultivo de cacau nas várzeas dos rios Madeira, Purus e de alguns 

outros rios da região amazônica (e.g. Almeida et al 2001; Rodrigues et al 2011). Assim, 
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esse produto volta a ser uma importante fonte de renda para as famílias que o cultivam 

(Almeida et al 2001; Amazonas 2014b). 

Concomitantemente, nas últimas décadas, o cultivo do cacau tem ganhado 

relevância no cenário internacional dada a expansão do consumo de chocolate no 

mundo (Almeida e Valle 2007). O Brasil atualmente responde por 5% da produção 

mundial e cerca de 40% do cacau produzido no país é proveniente da região amazônica. 

No Amazonas, a produção quintuplicou no período de 2009 a 2013, atingindo um total 

de 4.474 toneladas em 2013, sendo um terço dessa produção oriunda da microrregião do 

rio Madeira (IBGE 2015), especialmente das áreas de várzea. 

As várzeas são ambientes muito produtivos em termos agrícolas (Pereira 2007). 

Sua alta fertilidade é devida à deposição periódica de sedimentos oriundos da região 

andina durante as cheias (Junk et al., 2012; Brito et al.,2002a). Por isso, as várzeas são 

historicamente utilizadas para a prática da agricultura (Junk e Piedade 2010). Os 

cacauais ocorrem predominantemente nas planícies fluviais mais elevadas, chamadas 

regionalmente de “várzea-alta”, dos grandes rios de água branca da bacia amazônica 

(Nascimento et al., 1973, 1984; Almeida 1996; Almeida et al., 2012).  

As características pedológicas da várzea são adequadas ao cultivo do cacau, 

entretanto, as inundações ocasionais constituem uma restrição a culturas perenes 

(Nascimento et al., 1973; Teixeira et al 2010). Existem relatos de redução na produção 

de frutos e de mortalidade de cacaueiros devido a grandes cheias (e. g. Pereira e 

Pizzigatti 1980; Almeida et al 2001; Brito et al., 2002a; Almeida et al., 2012; Delgado 

et al., 2016). Ainda assim, há extensas áreas de cultivo do cacau nas várzeas de diversos 

rios da Amazônia (Almeida et al., 2012). Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

do rio Madeira (RDS do Rio Madeira), por exemplo, onde o cacau representa cerca de 

um terço da renda das 85 famílias que o cultivam (Amazonas 2014b; FAS 2016) 

atualmente a espécie é cultivada exclusivamente na várzea (FAS 2016). Nessa área a 

produção de cacau duplicou entre 2008 e 2011. Todavia, em decorrência da cheia de 

2014, a colheita daquele ano ficou comprometida e em 2015 foi drasticamente reduzida 

devido à mortalidade de grande parte dos cacaueiros. 

 

2) Magnitude das cheias e a mortalidade de cacaueiros 
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Nas últimas décadas a região amazônica tem passado pelas mais intensas secas e               

cheias de sua história recente (Marengo et al., 2013). Apesar de esses eventos climáticos 

extremos terem se tornado mais frequentes e intensos (Seneviratne et al., 2012), ainda 

não há consenso se são consequência das mudanças climáticas ou devido a outros 

fatores (Marengo et al., 2013). Na Amazônia, as secas e cheias resultam da variação 

natural do clima, no entanto, algumas delas são classificadas como eventos extremos 

devido à sua magnitude em relação às demais (Marengo et al., 2013). 

Os eventos extremos de cheia na Amazônia geram impactos locais, que refletem 

nas florestas ripárias e na produção de alimentos. Esses impactos são relatados em 

várias regiões da Amazônia e, geralmente, causam redução na produtividade de plantios 

agrícolas e florestais (Marengo et al., 2013; Jacobi et al., 2014) e mortalidade de 

espécies nativas de interesse comercial (Almeida et al., 2001). 

Esse foi o caso da cheia registrada no médio rio Madeira no início de 2014, 

quando a estação de Porto Velho registrou sua maior vazão desde o início das medições 

em 1967 (Espinoza et al., 2014). Essa cheia se propagou a jusante, causando a 

mortalidade de vastas áreas de cacauais no baixo rio Madeira. Apesar disso, ainda não 

há estudos sobre a magnitude dessa cheia no baixo Rio Madeira e sua influência sobre a 

mortalidade de cacaueiros considerando o nível atingido pela água, que é uma das 

melhores formas de análise dos impactos de uma cheia extrema (Marengo et al., 2013). 

Ademais, não foram encontrados trabalhos sobre a dinâmica dos níveis máximos 

atingidos pela água (picos de cheia) no baixo rio Madeira ao longo das últimas décadas, 

considerando o ano 2014, informação importante para o planejamento de atividades às 

margens do rio e para a compreensão de sua hidrologia. 

 

3) Variáveis relacionadas à mortalidade de cacaueiros após cheia extrema 

 

Devido ao alagamento por intensa precipitação ou excesso de irrigação em 

regiões produtoras de cacau, alguns estudos avaliaram as respostas fisiológicas do cacau 

ao alagamento em condições controladas (e.g. Rehem et al., 2009; 2010; Bertolde et al., 

2012). Com base nesse tipo de estudo, sabe-se que o alagamento causa uma série de 

estresses ao cacaueiro. Um dos principais é a diminuição de oxigênio disponível no 

sistema radicular (Bertolde et al., 2012).  
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Quando as várzeas estão alagadas, é frequente a baixa concentração de oxigênio 

no solo (hipoxia), ou a sua ausência (anoxia) (Parolin et al., 2004). Essa diminuição do 

nível de oxigênio deve-se à sua menor difusão na água em relação ao ar, além de seu 

consumo por micro-organismos e raízes das plantas (Lobo e Joly 1998). Pelo fato dos 

solos das várzeas serem ricos em nutrientes, a taxa de decomposição é ainda mais alta, o 

que contribui para maior decréscimo de oxigênio no sistema radicular (Parolin et al., 

2004). Além disso, a matéria orgânica sofre degradação anaeróbica e acumula gás 

carbônico e outros compostos tóxicos (Kozlowski 1997). 

Sob condição de alagamento as primeiras respostas fisiológicas observadas em 

cacaueiros são o fechamento dos estômatos, a diminuição da transpiração e a 

diminuição da taxa de assimilação de carbono (Rehem et al., 2010; Bertolde et al., 

2012). Ocorre também a clorose de folhas maduras devido à deficiência de nitrogênio 

(Rehem et al., 2010), a inibição da expansão e formação de folhas, ramos e, 

principalmente raízes dos cacaueiros (Rehem et al., 2009), levando à diminuição da 

relação raiz/parte aérea, o que reduz sua tolerância a estresses futuros (Kozlowski 1997) 

e pode levar à morte da planta (Visser et al., 2003; Rehem et al., 2009). 

Os mecanismos de tolerância ao alagamento são espécie-específico e garantidos 

pela interação de fatores morfológicos, fisiológicos (Bertolde et al., 2012) e anatômicos 

(Kozlowski 1997). Diversas variáveis podem estar associadas à tolerância de árvores à 

inundação, tais como: genética (Bertolde et al., 2012; Rehem et al., 2010), idade 

(Kozlowski 1997), porte (diâmetro e altura), arquitetura da copa da árvore (poda) e 

velocidade da água (Palik et al.,1998), duração do alagamento (Rehem et al., 2010), 

deposição de sedimentos (Damasceno-Junior et al., 2004) entre outras condições 

ambientais (Asaeda et al., 2010), como a cobertura de copa. Assim, após a ocorrência 

de uma cheia extrema, a mortalidade das plantas da várzea pode ser resultado da 

influência de uma combinação dessas múltiplas variáveis (Voesenek e Pierik 2008). 

Não existe um limite que separe plantas tolerantes de intolerantes ao alagamento 

(Junk e Piedade 2010). No entanto, considera-se tolerante ao alagamento aquela capaz 

de manter ou aumentar a massa de sua parte aérea quando submetida a esse estresse por 

períodos similares aos que está sujeita em seu hábitat natural (Lobo e Joly 1998). Em 

geral, as espécies ocorrentes em várzeas são consideradas tolerantes, por sobreviverem 

por vários períodos de alagamento ao longo de sua história de vida (Junk e Piedade 
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2010). Então, pelo fato de cacaueiros ocorrerem em várzeas e, mesmo após meses de 

alagamento produzirem frutos e sobreviverem por décadas na área (Nascimento et al., 

1984; Bazoberry-Chali e Salazar-Carrasco 2008; Arce-Nazario 2011), essa espécie pode 

ser considerada como tolerante ao alagamento sob condições normais.  

Entretanto, cacaueiros podem se tornar suscetíveis ao alagamento quando esse é 

considerado extremo, a exemplo do ocorrido em 2014 no rio Madeira. A elevada cota 

do rio associada à longa duração do alagamento intensifica os danos causados pela cheia 

(Kozlowski 1997; Parolin 2001; Marengo et al., 2013). Devido à raridade de eventos de 

cheia extrema, existem poucos estudos relacionados ao efeito dessas cheias sobre a 

mortalidade de árvores nas zonas ripárias (Palik et al., 1998). Pesquisas sobre a 

mortalidade de árvores in situ durante uma cheia extrema, na maioria das vezes são 

difíceis de serem feitas, e as condições similares às de uma cheia extrema são inviáveis 

de serem reproduzidas em experimento controlado. Logo, é essencial realizar 

observações em campo após um evento de cheia extrema, já que essa pode ser a única 

fonte de informação (Asaeda et al., 2010). 

A mortalidade de cacaueiros devido às cheias prejudica o desenvolvimento dessa 

cultura na região amazônica e leva à diminuição de sua área de cultivo (Nascimento et 

al., 1973; Brito et al., 2002a), causando impactos sociais nas famílias que cultivam o 

cacau. Apesar disso, há apenas um trabalho que aborda especificamente um evento de 

mortalidade de populações dessa espécie na Amazônia após uma cheia (Delgado et al., 

2016), trabalho esse que analisou a relação da idade e do sistema de cultivo sobre a 

mortalidade de cacaueiros após a cheia extrema ocorrida em 2012 no alto Amazonas 

(Perú) e o impacto dessa cheia sobre a floração dos cacaueiros remanescentes. 

No presente estudo, nós analisamos a magnitude da cheia ocorrida em 2014 no 

baixo rio Madeira, testamos a possível relação de variáveis ambientais e dendrométricas 

com a mortalidade de cacaueiros após essa cheia e, assim, ampliamos a compreensão da 

relação entre cheias extremas e a mortalidade de cacaueiros na Amazônia iniciada por 

Delgado et al. (2016). Além disso, analisamos as dinâmicas dos picos de cheia e a 

distribuição dos plantios de cacau no baixo rio Madeira ao longo dos últimos anos. 

Acreditamos que esses sejam os primeiros passos para estratégias de adaptação do 

cultivo do cacau no baixo rio Madeira frente a um cenário de aumento de eventos 

climáticos extremos. 
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Objetivo Geral 

 

 Compreender a influência de uma cheia extrema sobre a mortalidade de 

cacaueiros cultivados em várzeas e a dinâmica das cheias no baixo rio Madeira. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analisar a magnitude da cheia de 2014 no baixo rio Madeira em relação aos 30 

anos anteriores e o comportamento dos picos de cheia nessa série histórica. 

 

2. Analisar os anos de implantação (linha do tempo) dos cultivos de cacau na RDS 

do Rio Madeira ao longo das últimas décadas. 

 

3. Estimar a taxa de mortalidade dos cacauais jovens e adultos após a cheia de 

2014 no baixo rio Madeira. 

 

4.  Identificar a influência de variáveis ambientais (duração de alagamento, 

profundidade da camada de sedimentos, distância do cacaual à margem do rio e 

cobertura de dossel) e variáveis dendrométricas (diâmetro, altura total e altura do fuste, 

idade e poda de copa dos cacaueiros) sobre a mortalidade de cacaueiros adultos após a 

cheia de 2014 no baixo do rio Madeira. 
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Métodos 
 

1. Área de estudo 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida no baixo rio Madeira em áreas rurais produtoras 

de cacau situadas nas várzeas da RDS do Rio Madeira e da sua zona de amortecimento, 

um buffer de 10 km a partir dos limites da UC (Amazonas2014b) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo evidenciando o rio Madeira, a Estação Fluviométrica 

Manicoré e as parcelas amostradas em cacauais na RDS do Rio Madeira. 
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De acordo com registros da estação meteorológica de Manicoré para a série 

histórica de 1985 a 2014, a precipitação média é de 2.619 mm anuais e se concentra de 

janeiro a abril, com médias mensais superiores a 300 mm nesse período. Já nos meses 

de junho a agosto a média mensal é inferior a 100 mm. A insolação total se concentra 

entre junho e outubro, com duração mensal superior a 150 horas nesse período, 

coincidindo com o período de menor precipitação e de início de vazante do rio Madeira 

(Figuras 2 e 3) (ANA 2015). A temperatura média anual é de 26,7 °C e as médias das 

máximas e mínimas são 32,7 °C e 22,8 °C, respectivamente. O período mais quente do 

ano é de julho a outubro, com temperatura média de 27,1 °C (INMET 2016 a e b). A 

umidade relativa média anual é de 85 a 90% (Brasil 1978). 

 

 

Figura 2. Valores médios mensais (entre 1985 e 2014) de insolação total (em horas – linha 

tracejada) e de precipitação (em milímetros – linha contínua). 
 

 

Figura 3. Valores médios (entre 1985 e 2014) de insolação total mensal (em horas – linha 

tracejada) e de cotas diárias do rio Madeira (em metros – linha contínua). 

 

O rio Madeira apresenta o pulso de inundação previsível e monomodal (Junk et 

al., 2011) (Figura 3) e é composto por segmentos retilíneos a suavemente sinuosos 
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(Hayakawa e Rossetti 2012). A declividade média mensurada no baixo rio Madeira é de 

4,1 cm/km e sua vazão média anual é 25.538 m3/s (Latrubesse 2008). O rio Madeira 

carreia sedimentos ricos em nutrientes da região andina (Junk et al., 2011) e possui uma 

das maiores cargas de sedimentos do mundo (Latrubesse 2008), a qual tem aumentado 

em decorrência da intensificação da erosão da bacia causada pelo desmatamento 

(Fearnside 2013). 

Ao longo das margens do Rio Madeira ocorrem as planícies fluviais, formadas 

na época do Holoceno (Brasil 1978). Essas planícies são periodicamente inundadas 

(Brasil 1978), principalmente entre março e maio, sendo que a cota do rio atinge o seu 

pico máximo em meados de abril (ANA 2015). As porções mais elevadas dessas 

planícies, regionalmente chamadas de “várzea-alta”, sofrem inundações esporádicas. A 

vegetação nativa da várzea-alta, localmente chamada de floresta de várzea, é 

caracterizada como Floresta Ombrófila Densa Aluvial (IBGE 2012; Amazonas 2014a). 

Nessas áreas, o cacau ocorre de forma silvestre e/ou subespontânea no sub-bosque da 

floresta e em diversas outras formas de cultivo. 

A RDS do Rio Madeira foi criada em 2006 e localiza-se nos municípios de 

Borba, Novo Aripuanã e Manicoré, abrangendo uma área de aproximadamente 283 mil 

hectares, onde residem quase três mil pessoas (Amazonas 2014b). Nessa área, as 

propriedades produtoras de cacau são tipicamente familiares e possuem em média 7,5 

hectares (n = 69). Em 93% dessas propriedades há alguma forma de cultivo de cacau, 

seja por meio de plantio de sementes, mudas ou de adensamento de cacaueiros na 

floresta. O restante, 7% das propriedades, realiza apenas o extrativismo na floresta de 

várzea. Todos os cacauais foram implantados por meio de sementes de cacaueiros 

nativos das várzeas da região ou dos próprios cultivos (Correa 2015, dados não 

publicados), modo predominante de plantio nas várzeas amazônicas (Almeida et al., 

2012). 

Os cacauais situam-se na várzea-alta próximo às casas, adjacentes aos quintais e 

às margens das trilhas que ligam casas e comunidades, conforme padrão de distribuição 

de cacauais cultivados em várzeas na Amazônia (Nascimento et al., 1984; Almeida 

1996; Clement et al., 2010). 

 

2. Obtenção dos dados fluviométricos 
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Os dados fluviométricos de um rio são medidos por diversas estações 

fluviométricas. A estação mais próxima da área desse estudo é a estação de Manicoré 

(MAN), a qual registra dados hidrológicos desse rio desde 1967 (ANA 2015). Assim, as 

cotas diárias de 1984 a 2014 foram obtidas no banco de dados dessa estação, o qual se 

encontra disponível no site da Agência Nacional de Águas, por meio do Sistema de 

Informações Hidrológicas -  HidroWeb (ANA 2015).  

Ressalta-se que as réguas utilizadas para medição das cotas na estação de 

Manicoré são referenciadas de forma arbitrária com base em um referencial de nível 

local e não baseado no nível do mar (Moreira 2013). 

 

3. Delineamento amostral 

 

A coleta de dados foi realizada de novembro de 2015 a janeiro de 2016, 

aproximadamente um ano e meio após o pico da cheia de 2014, tempo suficiente para 

que uma árvore que tenha sofrido estresse em decorrência desse evento apresente 

evidências de mortalidade, conforme discutido por Barlow et al (2003) em relação à 

mortalidade de árvores após incêndios.   

A amostragem dos cacauais foi realizada apenas após autorização do seu 

proprietário ou de algum membro da família.  Por meio de conversas informais com os 

agricultores, em cada propriedade foram investigados a idade, o espaçamento e a origem 

das sementes dos plantios. Por se tratar de uma unidade de conservação estadual, foi 

obtida junto ao Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de 

Conservação (DEMUC) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Amazonas 

(SEMA) a autorização para pesquisa (N°57/2016 – DEMUC/SEMA). 

Foi amostrado um total de 86 parcelas (n = 86) distribuídas em 49 propriedades 

produtoras de cacau (Figura 1). As parcelas foram instaladas no centro dos cacauais a, 

no mínimo, 50 metros de distância umas das outras. Essas foram construídas em 

formato retangular, com largura fixa de 10 metros e comprimento que variou de 18 a 43 

metros. O comprimento de cada parcela foi determinado ao se mensurar o vigésimo 

cacaueiro. Assim, em cada parcela foram mensurados 20 cacaueiros, considerando tanto 

os vivos quanto os mortos (Figura 4). As parcelas foram alocadas paralelas ao leito do 



24 
 

rio para evitar variação de gradiente topográfico dentro da parcela. Cada parcela foi 

considerada como uma unidade amostral. 

 

 

Figura 4. Esquema de amostragem em uma parcela. 
 

A partir da medição dos 20 cacaueiros da parcela foi obtida a porcentagem de 

cacaueiros mortos e o valor médio das variáveis analisadas de cada parcela (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Variáveis preditoras mensuradas. Entre parênteses a unidade de medida da variável. 

Variáveis Ambientais Variáveis Dendrométricas 

Profundidade da Camada de Sedimentos 

(centímetros) 
Diâmetro (centímetros) 

Duração do Alagamento (dias) Altura Total (metros) 

Cobertura de Dossel (escala de 1,0 a 3,0) Altura do Fuste (metros) 

Distância do cacaual à margem do rio (metros) 
Poda                                                                                            

(variável binária: 0 – sem poda / 1- com poda) 

 Idade (anos) 

 

As variáveis preditoras supracitadas foram mensuradas tanto em cacaueiros 

sobreviventes como nos mortos, já que os troncos dos cacaueiros e de outras árvores 
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mortas ainda podiam ser encontrados no momento de amostragem. Nos casos em que 

não foi encontrado o tronco completo de um cacaueiro, o cálculo da média de uma 

variável da parcela foi realizado apenas com base nos cacaueiros que tiveram essa 

variável mensurada. Visto que o cacau é uma espécie arbórea perenifólia (Nascimento 

et al., 1984), foram considerados mortos cacaueiros que não apresentaram folhas, 

brotações ou perfilhamento durante a coleta dos dados. O critério de inclusão adotado 

para a mensuração de um cacaual foi diâmetro dos fustes maior ou igual a 5 cm medido 

a 30 cm do solo, considerando a maioria dos cacaueiros da área. 

Em cacauais jovens, com diâmetro do fuste < 5 cm, praticamente todos os 

cacaueiros foram levados pela correnteza durante a cheia ou morreram e apresentavam o 

tronco deteriorado, sem condição de terem as variáveis preditoras mensuradas. Assim, 

essas áreas (n = 12) foram apenas registradas como cacauais jovens que sofreram 100% 

de mortalidade. Portanto, ressalta-se que nesse estudo foram amostrados apenas 

cacauais com diâmetro ≥ 5 cm, que correspondem à idade igual ou superior a quatro 

anos, doravante denominados cacauais adultos. 

 

4. Obtenção das variáveis  

 

4.1. Camada de sedimentos 

 

A profundidade da camada de sedimentos depositada em 2014 foi medida no centro 

e nas extremidades da parcela considerando seu comprimento. Desses três pontos foi 

obtida a média da camada de sedimentos da parcela. A distinção da camada de 

sedimentos depositada em 2014 em relação às camadas de outros anos foi definida pela 

textura dos sedimentos e pela coloração (mais arenoso e mais claro em 2014) (Figura 5). 
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Figura 5. Camada de sedimentos depositada na cheia de 2014 (camada superior mais arenosa e 

clara). A camada inferior mais escura e argilosa corresponde ao solo anterior à cheia de 2014. 

Em amarelo, uma fita graduada em centímetros. 

 

4.2. Duração do alagamento 

 

Para o cálculo da duração do alagamento considerou-se que a cota máxima 

medida pela estação de Manicoré em 2014 foi correspondente à marca d`água mais alta 

observada no tronco dos cacaueiros situados nas várzeas (e. g. Wittmann et al., 2004). 

Foi considerado como período de alagamento o número de dias a partir do momento em 

que a água atingiu a cota altimétrica da base da árvore no período da enchente, até o 

momento em que a água do rio deixou de atingir essa mesma cota no período da vazante 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Esquema do cálculo da duração de alagamento utilizando a altura da marca d`água 

medida no cacaueiro e as cotas fornecidas pela estação fluviométrica de Manicoré. 

 

Apesar da cota d`água na cheia de 2015 ter atingido dez dos 86 cacauais 

amostrados, não consideramos que esse alagamento tenha influenciado as análises desse 

estudo já que a duração desse evento foi curta. 
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4.3. Altura total e altura do fuste 

 

A altura total dos cacaueiros foi considerada como a medida da base do tronco 

até a extremidade mais alta da copa somada à profundidade da camada de sedimentos da 

parcela. A altura do fuste foi considerada como a distância da base do tronco ao ponto 

onde se inserem três ou mais galhos no tronco principal do cacaueiro, também somada à 

profundidade da camada de sedimentos. 

 

4.4. Diâmetro 

 

O diâmetro foi medido a 30 cm a partir do nível do solo (D30). Nos casos em que 

vários fustes de um mesmo indivíduo são originados abaixo de 30 cm, indivíduo 

regionalmente denominado como “touceira” (Nascimento et al., 1984), todos os fustes 

com D30 ≥ 5 cm foram medidos e, então, foi calculado o seu diâmetro equivalente (d eq). 

O diâmetro equivalente é um valor único usado no cálculo da área seccional de uma 

árvore com múltiplos fustes (Equação 1). A fórmula do diâmetro equivalente (d eq) 

utilizada nesse trabalho seguiu a proposta de Soares et al. (2006): 

 

deq = √∑(𝐷𝐴𝑃2)            (Equação 1) 

Onde:  DAP = Diâmetro à altura do peito (1,30 m acima do solo) 

 

4.5. Cobertura de dossel 

 

Existem diversas propostas para a medição da cobertura do dossel (e. g.: 

Hadfield 1979; Moro e Martins 2011). A cobertura de dossel da parcela foi mensurada 

visualmente por uma adaptação desses métodos.  

As copas das árvores de outras espécies presentes no estrato superior, ou seja, no 

dossel, que sombreiam os cacaueiros, foram visualmente projetadas no solo para se 

determinar a categoria de cobertura de dossel sobre cada cacaueiro da parcela. Nos 

casos em que uma árvore de dossel estava morta, foi considerada a projeção de seus 

galhos remanescentes. Durante a mensuração, a cobertura de dossel de cada cacaueiro 

foi dividida em três níveis (Figura 7), a saber: 1) cacaueiro sem cobertura de dossel 2) 

cacaueiro parcialmente coberto pelo dossel e; 3) cacaueiro predominantemente coberto 
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pelo dossel. O valor da cobertura de dossel da parcela foi, então, considerado como a 

média dos níveis de cobertura (1, 2 ou 3) de cada cacaueiro da parcela, considerando 

uma casa decimal. Assim, quanto mais próxima de um “1,0” menor a cobertura de 

dossel e quanto mais próxima de três “3,0” maior a cobertura de dossel da parcela.  

 

 

Figura 7. Classificação da cobertura de dossel dos cacaueiros. As árvores maiores representam 

árvores de dossel. As árvores numeradas, menores, representam cacaueiros. 1 – sem cobertura 

de dossel (a pleno sol); 2 – com cobertura parcial do dossel; 3 – predominantemente coberto 

pelo dossel (cacaueiro sombreado). 

 

4.6. Demais variáveis 

 

A variável “distância” foi considerada como sendo a distância (em metros) entre 

o centro da parcela até o início da linha d’água na margem do rio (Figura 8). Para se 

mensurar essa variável, as coordenadas do centro da parcela foram obtidas com o 

auxílio de um GPS de navegação. Então, essas coordenadas foram referenciadas em 

uma imagem do software “Google Earth” (Google Inc. 2013) e a distância foi 

mensurada com a ferramenta “régua” desse software. Devido à extensão da área 

amostral, as imagens que a cobriam formavam um mosaico de imagens de diferentes 

anos (1969, 2006, 2007 e 2010). No entanto, o fato das imagens desses diferentes anos 

serem datadas de julho ou agosto reduz a possível variação das cotas d`água existente 

entre esses anos. Esse período corresponde à época do ano em que a cota do rio 

encontra-se na posição média do pulso de inundação (Figura 2). Foi escolhida a linha 

d`água como parâmetro, em detrimento à margem do barranco do rio, devido à maior 

facilidade de se identificar essa linha em uma imagem de satélite. 
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Figura 8. Mensuração da distância do cacaual (C37) à margem do rio. Fonte: Google Inc. 2016. 

 

As variáveis “idade” e “poda” foram informadas pelo proprietário de cada 

cacaual. A variável idade foi informada em anos e considerada como a idade do cacaual 

em 2014. A maioria das idades (n=75) foi estimada com segurança pelos agricultores 

com base na data de algum evento social, como a data do nascimento de pessoas, 

casamentos, etc. No entanto, as idades dos demais (n = 11) foram inferidas sem 

parâmetros claros de comparação. Desses, apenas um teve a idade inferida com base em 

um evento social (a mudança do pai do agricultor para a região), sendo essa idade 

aproximadamente igual a 80 anos. Pelo fato da idade dos cacauais restantes ter sido 

comparada a esse plantio ou estimada em quase 100 anos, optou-se por agrupar esses 11 

cacauais nessa idade. 

A poda de formação da copa é adotada apenas por parte dos produtores de cacau 

nas várzeas amazônicas (Nascimento et al., 1973). Considerou-se a realização de poda 

como a prática de cortar o ramo ortotrópico central a aproximadamente dois metros do 

nível do solo (Monteiro et al., 2011). Assim, cacauais podados foram qualificados como 

um “1” e os não podados como zero “0”.  

 

5. Análise dos Dados 

 

As análises estatísticas e os gráficos gerados nesse trabalho foram elaborados no 

software R  (R Core Team 2016). 

 

5.1. Magnitude da cheia de 2014 e tendência dos picos de cheia 
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Para atender ao objetivo 1 desse estudo, foi calculada a duração da inundação, 

considerada nesse trabalho como o número de dias em que a cota 26,05 metros (cota do 

cacaual mais baixo amostrado) ficou inundada entre 1984 e 2014. Além disso, 

comparou-se a altura da coluna d’água acima dessa cota entre esses anos. Ademais, foi 

realizada uma análise de regressão linear com base nas cotas máximas anuais por meio 

da função “lm” do software R. Utilizando essa mesma função foi analisada também a 

relação entre a coluna d’água medida nos cacaueiros e a duração do alagamento. 

 

5.2. Linha do tempo dos cultivos de cacau nas últimas décadas 

 

Para atingir o objetivo 2, relacionado à compreensão da linha do tempo dos 

cultivos de cacau na região, foi elaborado um histograma de frequências com as datas 

de plantio dos cacauais amostrados. 

 

5.3. Influência das variáveis sobre a mortalidade de cacaueiros 

 

A seleção das variáveis a serem inseridas no modelo para predizer a mortalidade 

de cacaueiros foi realizada com base na resposta de duas análises. Primeiramente, 

testou-se a correlação de Pearson entre as nove variáveis mensuradas (Figura 9). Foram 

consideradas correlações fortes aquelas maiores que 0,7 (r > 0,7). 

 

 

Figura 9. Correlações de Pearson entre as variáveis. Os valores em negrito com asterisco 

representam correlações, maiores que 0,7. 
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Em seguida, foi construído um modelo de regressão linear múltipla usando essas 

mesmas nove variáveis para se calcular o fator de inflação de variância (FIV), que mede 

a correlação entre as variáveis e indica se o modelo precisa ser reformulado. Utilizou-se 

a função “vif” do pacote “car” (Fox et al., 2016) do R para calcular o FIV. Nos casos 

em que esse valor (Tabela 2) foi maior que quatro (FIV > 4) ou que a correlação de 

Pearson entre duas variáveis foi considerada forte (r > 0,7), apenas uma dessas variáveis 

foi mantida no modelo. 

 

Tabela 2. Valores de fator de inflação de variância (FIV). Em negrito os valores de FIV das 

variáveis consideradas colineares, ou seja, com FIV > 4,0. 

Sedimento Alagamento Altura Altura Fuste Diâmetro Cobertura Distância Poda Idade 

1,49 1,24 8,18 5,01 4,73 1,77 1,51 2,06 4,51 

 

Com base tanto na correlação de Pearson quanto nos valores de fator de inflação 

de variância, as variáveis “altura”, “altura do fuste”, “diâmetro” e “idade” se mostraram 

altamente correlacionadas (Figura 9 e Tabela 2). Assim, dentre essas variáveis, optou-se 

por manter no modelo apenas a variável “diâmetro”. Ao excluir três variáveis e 

novamente calcular o FIV, o maior valor observado foi 2,3. Logo, não foi necessário 

excluir novas variáveis para se proceder a regressão linear múltipla. 

Dessa forma, foram selecionadas seis variáveis preditoras independentes, quais 

sejam: 1) profundidade da camada de sedimentos; 2) duração do alagamento; 3) 

diâmetro; 4) cobertura do dossel; 5) realização de poda e; 6) distância do cacaual à 

margem do rio. Assim, para atender ao objetivo n° 4, essas variáveis foram utilizadas 

como inputs em um modelo de regressão linear múltipla tendo a taxa de mortalidade 

como variável resposta. Esse modelo teve as premissas validadas para a realização da 

regressão linear múltipla. Assim, essa análise foi realizada por meio da função “lm” do 

software R Studio. 

 A fim de analisar a influência de cada variável sobre a taxa de mortalidade 

considerando todas as demais variáveis constantes, foram elaborados gráficos da 

regressão parcial para cada variável. Para a construção dos gráficos das regressões 

parciais utilizou-se a função “avPlots” do pacote “car” (Fox et al., 2016). 
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 Pelo fato das variáveis terem sido mensuradas em diferentes unidades de medida 

(e.g. diâmetro em “metros” e duração de alagamento em “dias”), calculou-se os 

coeficientes padronizados (β padronizado) das variáveis do modelo utilizando-se a 

função “lm.beta” do pacote “QuantPsyc” (Fletcher 2015). Por fim, a contribuição 

independente de cada variável preditora também foi estimada pela partição hierárquica 

da variância calculada pela função “hier.part” do pacote homônimo, conforme sugerido 

por Mac Nally (2002) e Walsh e Mac Nally (2015). 
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Resultados 

 

1. Magnitude da cheia de 2014 

 

A cota d’água na cheia de 2014 atingiu a máxima de 28,88 metros no dia 19 de 

abril. Essa cota foi 1,62 metros acima da segunda maior cota já registrada, ocorrida em 

1997 (de 27,26 metros), e 3,71 metros superior à média das máximas dos últimos 30 

anos (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Cotas diárias do rio Madeira de 1984 a 2014. Linhas cinza representam cada ano da 

série histórica, exceto 1997. A linha preta mais proeminente (pontilhada-tracejada) representa a 

cota de 2014 e a linha preta pontilhada representa a cota de 1997. 

 

Com base nas cotas diárias dos 30 anos anteriores a 2014, período recomendado 

pela Organização Mundial de Meteorologia para análises hidrológicas (WMO 1994; 

OMM 2011), observa-se que a cheia desse ano foi superior a três desvios-padrão em 

relação à média dessa série histórica (Figura 11). Além disso, as cotas em 2014 ficaram 

245 dias acima das cotas diárias máximas dos últimos 30 anos. Esse fato pode ser 

observado na figura 11 comparando a linha das cotas de 2014 com a linha das máximas 

dessa série.  
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Figura 11. Linha das cotas diárias de 2014, das máximas, médias, mínimas e de três desvios-

padrão das cotas diárias do rio Madeira entre os anos de 1984 e 2013. 

 

Também se observa a magnitude dessa cheia quando se compara o período de 

inundação acima da cota 26,05 metros (cota do cacaual mensurado no ponto mais baixo 

do terreno) com o período de inundação ocorrido nessa mesma cota em outros anos 

(Figura 12). Observa-se que das cinco cheias que atingiram essa cota entre 1984 e 2014, 

três ocorreram na última década. 
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Figura 12. Cheias que ultrapassaram a cota de 26,05 metros (linha tracejada horizontal) no 

período de 1984 a 2014. Os números abaixo da linha tracejada indicam a duração do alagamento 

dessa cota (em dias) e acima dessa linha, a cota máxima atingida. 

 

Com base nas cotas de 2014 constatou-se uma forte relação positiva (b = 0,034,  

R2 = 0,991, p- valor < 2 e-16) entre duração de alagamento e a coluna de água nos 

cacaueiros das parcelas, que variou de 1,50 a 2,83 metros (Figura 13). Logo, a 

interpretação da influência da duração de alagamento sobre a mortalidade pode ser 

realizada da mesma forma com base na altura da coluna d’água.  
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Figura 13. Relação linear entre a duração do alagamento, em dias, e a profundidade do 

alagamento ou a coluna de água no cacaueiro, em metros. 

 

Analisando as cotas máximas anuais registradas entre 1984 e 2015 foi observada 

uma tendência de crescimento dessas cotas ao longo dos anos (b = 0,044; R2  = 0,151; p 

= 0,028; Figura 14). 
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Figura 14. Tendência (linha) de crescimento das cotas anuais máximas entre os anos de 1984 e 

2015. Cada ponto representa a cota máxima atingida em cada ano. 

 

2. Linha do tempo dos cultivos de cacau nas últimas décadas 

 

Remontando cada cacaual (n = 86) ao seu ano de plantio de acordo com as 

idades informadas pelos agricultores foi observado que a maioria (75%) dos cacauais 

amostrados na RDS do Rio Madeira foi plantada a partir do ano 2000 (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Frequência de cacauais amostrados nesse estudo em cada data de plantio 

3. Taxa de mortalidade de cacaueiros e a influência das variáveis preditoras 
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Nos plantios jovens, a maioria dos cacaueiros foi levada pela correnteza durante 

a cheia ou esses encontravam-se mortos e já em estágio avançado de deterioração do 

tronco no momento da amostragem. Apesar disso, em todos os locais onde os 

agricultores relatavam a existência de plantios jovens, foi possível observar que estes 

sofreram mortalidade muito próxima de 100%, visto que praticamente nenhum 

cacaueiro vivo foi encontrado.  

Já nos 86 cacauais amostrados, todos com diâmetro maior ou igual a 5 cm e 

idade igual ou superior a quatro anos, considerados como cacauais adultos, a variável 

resposta e todas as variáveis preditoras foram mensuradas (Tabela 3). Nesses cacauais 

adultos houve uma média de 46% de mortalidade. 

 

Tabela 3. Valor mínimo, médio, máximo e desvio-padrão da variável resposta e das seis 

variáveis preditoras independentes utilizadas no modelo linear múltiplo, com base nas parcelas 

(n = 86) amostradas nesse estudo. 

  
Mortalidade 

%  

Camada 

Sedimento 

(cm) 

Duração 

Alagamento 

(dias) 

Diâmetro 

(cm) 

Cobertura 

Dossel * 

Poda 

** 

Distância  

(m) 

Mínimo 0 0 70 8,0 1,0 0 25 

Média 46 40 88 16,6 2,0 0,5 104 

Máximo 100 177 105 40,0 3,0 1 242 

Desvio-

padrão 
36 42 8 6,7 0,8 0,5 55 

* Variável categórica ordinal que varia de 1,0 a 3,0, onde 1,0 indica ausência de cobertura de 

dossel e 3,0 indica plena cobertura de dossel.  

** Variável binária. Valor igual a “zero” indica ausência de poda e igual a 1 presença de poda. 

 

A regressão linear múltipla foi significativa (p < 2,2 e-16) e teve um bom ajuste 

(R² = 0,827), ou seja, a variação da variável resposta pode ser explicada pela 

combinação das variáveis respostas do modelo (Tabela 4). Nessa tabela pode-se analisar 

também a contribuição independente das variáveis que influenciaram a mortalidade dos 

cacaueiros, ou seja, a porcentagem da variação da mortalidade explicada pelo modelo 

que é relativa a cada variável preditora (Mac Nally 2002). 
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Tabela 4. Resultados da regressão linear múltipla e valores de β padronizado. Valores de p 

marcados com *** indicam influência significativa ao nível de significância de 0,001. 

Sumário da Regressão Linear Múltipla 

Variáveis b estimado β padronizado p Partição Hierárquica (%) 

 

Sedimento 0.030 0.031 0.56  

Alagamento 0.230 0.049 0.35  

Diâmetro -1.300 -0.242 1.3 e-04 *** 17.01 

Cobertura -35.510 -0.794 < 2 e-16 *** 71.58 

Poda -3.860 -0.054 0.38  

Distância -0.020 -0.037 0.51  

Resíduo (erro padrão) 15.49 g.l. 79  

R² 0.827 R² ajustado 0.814  

    p < 2.2 e-16 ***  

 

Observa-se que apenas o “Diâmetro” e a “Cobertura de dossel” tiveram efeito 

significativo (e negativo) sobre a mortalidade, indicando que quanto maiores o diâmetro 

e a cobertura de dossel menor a mortalidade (Figura 16).  
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Figura 16. Gráficos parciais da regressão linear múltipla para cada variável explicativa. Apenas 

os gráficos das variáveis diâmetro e cobertura apresentam linha de tendência por serem essas as 

únicas variáveis estatisticamente significativas ao nível de significância de 0,001. 

 



41 
 

As demais variáveis, tais como, “Sedimento” (p = 0,56), “Alagamento” (p = 

0,35), “Poda” (p = 0,38) e “Distância” (p = 0,51) não influenciaram de forma 

significativa a mortalidade de cacaueiros.  

Pode-se notar que, em relação ao diâmetro, há um limiar, a aproximadamente 20 

cm, acima do qual a taxa de mortalidade decresce abruptamente (Figura 17). 

 

 

Figura 17. Taxa de mortalidade em cada classe diamétrica. A linha pontilhada indica que a 

partir de 20 cm de diâmetro a mortalidade cai abruptamente. O número em cima de cada barra 

indica o número de parcelas da respectiva classe diamétrica.  
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Discussão 
 

1. Magnitude da cheia de 2014 

 

Desde 1990 tem havido um aumento de umidade sobre a região oeste e noroeste 

da bacia amazônica, ocasionando aumento da precipitação nessa área e da vazão do rio 

Amazonas e, consequentemente, uma intensificação do ciclo hidrológico da bacia 

(Gloor et al., 2013). Esse padrão de aumento de precipitação e vazão observado para 

essas porções da bacia contrasta com as porções leste e sul, as quais apresentam 

projeção de diminuição da precipitação, vazão e da extensão de inundação na época 

seca (Guimberteau et al., 2013; Sorribas et al., 2016). 

A bacia do rio Madeira, principal contribuinte da margem direita do rio 

Amazonas (Marengo et al., 2013) e situada na porção sul da bacia amazônica, tem 

apresentado diminuição da vazão com base em dados das últimas décadas (Gloor et al., 

2015), e esse padrão tende a continuar no próximo século, especialmente na época seca 

(Guimberteau et al., 2013). Apesar dessa tendência de diminuição da vazão, os dados 

analisados no presente trabalho mostram que tem havido uma tendência de aumento das 

cotas máximas atingidas pelo rio (b = 0,044; p = 0,027; Figura 14).  

A conversão da área florestada de uma bacia em outras formas de uso do solo 

(pastagens, por exemplo) pode levar ao aumento dos picos de cheia devido ao aumento 

do escoamento superficial da água e da redução da evapotranspiração, conforme 

demostrado por Costa et al. (2003) para a bacia do rio Tocantins. Assim, uma das 

explicações para o aumento dos picos de cheia no baixo rio Madeira observado nesse 

estudo é o aumento do desflorestamento da bacia desse rio nas últimas décadas. Essa 

bacia tem o maior acúmulo de desmatamento dentre as grandes bacias hidrográficas da 

Amazônia Legal e apresenta a maior tendência de crescimento do desmatamento 

acumulado entre 1997 e 2008 (Trancoso et al., 2010). Caso persista essa tendência, 

conforme previsão dos cenários de conversão da floresta em pastagem na bacia do rio 

Madeira ao longo desse século, em especial na porção brasileira da bacia (Siqueira-

Júnior et al., 2015), o aumento dos picos de cheia pode se agravar ainda mais. 

Esses resultados reforçam a afirmação de que o rio Madeira, assim como a 

maioria dos rios amazônicos, tem sofrido uma intensificação dos eventos extremos de 

seca e cheia (Marengo e Espinoza 2015). O principal exemplo desses extremos foi a 
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cheia de 2014, quando se registrou a maior vazão na região do alto rio Madeira nos 

últimos 45 anos, desde o início dos registros fluviométricos nesse rio. Essa vazão foi 

resultado da intensificação da precipitação naquela região do fim de 2013 ao início de 

2014, causada pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico-Índico 

ocidental e, principalmente, do Oceano Atlântico Sub-tropical Sul (mais detalhes em 

Espinoza et al., 2014), e pode ter sido potencializada pelo desmatamento da bacia, 

conforme discutido acima. 

Consequentemente, como evidenciado pelos resultados desse trabalho, a jusante, 

na estação de Manicoré, foi registrada a maior cota d’água e a maior duração de 

inundação considerando dados desde 1984. Assim, essa cheia pode ser considerada 

extrema tanto pela sua cota máxima como pela duração do período de inundação 

atingidos (Figura 11). Esses fatores, associados, são responsáveis pelo aumento dos 

impactos de uma cheia em diversos aspectos, tanto sociais como no funcionamento de 

sistemas ecológicos (Marengo et al., 2013) causando a mortalidade de árvores, como os 

cacaueiros. 

Ademais, foi possível observar que, principalmente nas duas décadas anteriores 

a 2014, quando a maioria dos cacauais estava sendo implantada na região (Figura 15), 

não houve inundações de magnitudes extremas (ver Figura 12), à exceção da cheia de 

1997 a qual pode ter causado impactos nos cacauais existentes naquela época. 

 

2. Linha do tempo dos cultivos de cacau nas últimas décadas 

 

 O cacau já passou por diversos ciclos ou picos de produção na região amazônica. 

Durante o século XX, essa produção permaneceu a um nível muito baixo em relação aos 

séculos anteriores. Já no início do século XXI, tem havido a retomada do interesse pela 

produção do cacau nessa região (Somarriba e Lachenaud 2013), a exemplo das cadeias 

produtivas em andamento nos rios Purus (e.g. Rodrigues et al., 2011) e Amazonas (e.g. 

Almeida et al., 2001). Os resultados do presente trabalho corroboram esse padrão de um 

novo pico de produção no início desse século. A baixa amostragem de cacauais datados 

da segunda metade do século XX indica que, provavelmente, aquele foi um período de 

declínio ou estagnação da atividade cacaueira no baixo rio Madeira. Em seguida, a 
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amostragem de mais 75% dos cacauais datados do início do século XXI, demonstra o 

padrão de retomada do cultivo do cacau nas várzeas da região (Figura 15). 

 Os novos plantios de cacau se concentraram entre 1999 e 2010 (Figura 15). 

Apesar dos relatos sobre plantios ocorridos em 2011, 2012 e 2013, a não amostragem de 

cacauais datados desse período se deve ao fato de praticamente 100% desses plantios 

terem sido eliminados pela cheia de 2014 e, portanto, não puderam ser mensurados nos 

trabalhos de campo realizados em 2015 e 2016. Assim, a figura 15 subestima o número 

real de plantios de cacau ocorridos de 2011 a 2013. 

O fato de cacauais de até três anos terem sido dizimados indica que, após o 

plantio um cacaual necessita de, pelos menos, aproximadamente três anos consecutivos 

sem a ocorrência de cheias extremas para se estabelecer no local. A partir do quarto ano 

de idade ou de em torno de 5 cm de diâmetro de fuste, os cacaueiros passam a ter uma 

maior probabilidade de suportarem uma cheia dessa magnitude e, quanto maior o tempo 

sem a ocorrência de grandes cheias, maior a capacidade dos cacaueiros de resistirem às 

grandes inundações (ver relação negativa entre diâmetro e mortalidade na Figura 16-c). 

Desse modo, esses resultados sugerem que, o fato de uma cheia tão extrema 

(3,71 metros superior à média das máximas dos 30 anos anteriores) ter ocorrido na fase 

inicial de um ciclo de retomada do cultivo de cacauais, quando a maioria dos cacauais 

(75%) apresentava menos de 15 anos de idade, potencializou o impacto da cheia sobre a 

mortalidade dessa espécie. 

 

3. Relação entre a mortalidade e as variáveis preditoras 

 

Impactos do alagamento sobre o cacau têm sido estudados em condições 

controladas utilizando mudas (e.g. Sena Gomes e Kozlowski 1986; Rehem et al., 2009; 

2010; Bertolde et al., 2012). Sabe-se que mudas de clones de cacau considerados 

suscetíveis ao alagamento sofrem 100% de mortalidade com substrato alagado por 30 

(Bertolde et al., 2012) ou 35 dias (Rehem et al., 2010). Já o alagamento por 45 dias de 

clones considerados resistentes, causa uma redução de aproximadamente 80% na taxa 

de assimilação de carbono e na condutância estomática (Rehem et al., 2010). No 

presente estudo, a duração de alagamento mínima mensurada, igual a 70 dias foi 

suficiente para causar a mortalidade de 100% dos cacauais com idade até três anos. 



45 
 

Pelo fato desses cacaueiros jovens serem pequenos em diâmetro e altura, há 

efeito do alagamento tanto sobre o tronco como sobre a parte aérea. Os cacaueiros de 

quatro e cinco anos, por exemplo, apresentaram uma altura de fuste média de 1,80 

metros. Logo, como a coluna d`água variou entre 1,50 a 2,83 metros, provavelmente 

todos os cacaueiros jovens (com menor altura) tiveram sua copa submersa.  

O alagamento da copa leva à diminuição da taxa máxima de assimilação 

fotossintética de algumas espécies (e.g. Pouteria glomerata) ou ao desfolhamento total 

(e. g. Cecropia latiloba) (Maurenza et al., 2012) e até à mortalidade (Parolin 2001; 

Parolin et al., 2004). Ademais, quando a copa é alagada aumenta-se a ação da 

correnteza sobre o cacaueiro devido à maior área de contato da planta com a água, 

levando ao seu tombamento e à mortalidade (Palik et al., 1998).  

O alagamento da parte aérea das plantas causa um estresse adicional àquele 

gerado pelo alagamento do sistema radicular, pois impossibilita a absorção de gás 

carbônico (CO2) pelas folhas (Visser et al., 2003). Espécies que suportam alagamento 

das raízes e tronco podem não tolerar submersão da sua copa (Parolin et al., 2004). 

Senna reticulata, por exemplo, é muito tolerante ao alagamento das raízes e do tronco, 

no entanto, quando tem sua copa submersa, apresenta altas taxas de mortalidade 

(Parolin 2001), conforme parece ser o caso do cacau. Além disso, cacaueiros jovens são 

considerados mais frágeis frente a intempéries e, assim, necessitam de sombreamento 

para proteção contra o excesso de radiação e vento (Silva e Carvalho 1984). Pelo fato 

dos cacauais jovens observados no presente estudo terem sido implantados em áreas 

com pouca cobertura de dossel, estes estavam mais expostos aos troncos flutuantes e à 

insolação intensa que ocorre na região no período de início da vazante (Figura 3).  

Logo, acreditamos que a soma desses fatores explica a mortalidade de praticamente 

100% desses cacaueiros.  

Esse mesmo padrão de alta taxa de mortalidade (99,4%) foi também observado 

no alto rio Solimões em cacaueiros jovens (com idade de até três anos) após uma cheia 

extrema quando cultivado em sistema de monocultivo, ou seja, sem a presença de 

cobertura de dossel (Delgado et al., 2016), em condições semelhantes às observadas no 

presente estudo, o que corrobora a inferência de que a soma desses fatores pode explicar 

a alta mortalidade. Dessa forma, a taxa média de 46% de mortalidade de cacauais 

adultos (com mais de três anos) é uma subestimativa da taxa de mortalidade da 
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população total de cacaueiros na RDS do Rio Madeira (e.g. Palik et al., 1998), já que no 

cálculo dessa taxa, foram excluídos os cacauais jovens.  

Mesmo sendo uma subestimativa, a taxa de 46% de mortalidade é bastante 

superior comparada a outras comunidades arbóreas de várzeas. Para permitir uma 

comparação direta com outros estudos, se incluirmos apenas cacaueiros mensurados 

com DAP>10 cm, houve uma mortalidade de 43%. No rio Juruá, após um ano de pulso 

de inundação normal, a taxa de mortalidade de árvores foi de 2% (Campbell et al., 

1992). Em várzea alta de um lago de água branca próximo à confluência entre os rios 

Japurá e Solimões após um período de cheia também normal, taxa semelhante, de 1,2%, 

foi observada por Ayres (1993), sendo essa mortalidade atribuída à velocidade da 

correnteza. Dessa forma, acreditamos que a elevada taxa de mortalidade de cacaueiros 

observada nesse trabalho seja explicada, principalmente, pela magnitude da cheia de 

2014 (ver figuras 10 a 12). 

Adicionalmente, sabe-se que a mortalidade desencadeada por uma cheia pode 

ser potencializada por outros fatores (e. g. Delgado et al., 2016), tais como: o sedimento 

depositado na várzea durante a cheia; a duração do alagamento; o diâmetro, a cobertura 

de copa e a realização de poda das árvores, além da distância dessas até a margem do 

rio. Abaixo, é discutida a influência de cada uma dessas variáveis na mortalidade dos 

cacaueiros amostrados nesse trabalho. 

 

3.1 – Sedimento 

 

A elevação da vazão de um rio amplia sua capacidade hidráulica e, assim, 

aumenta a suspensão de sedimentos grosseiros do teor areia (Armijos 2015). Dessa 

forma, durante uma cheia extrema, em que a vazão e a velocidade da correnteza são 

altas, maior quantidade de sedimentos grosseiros do tipo areia é deslocada do talvegue e 

depositada nas várzeas, onde, em cheias normais, a deposição é predominantemente de 

partículas finas do teor argila (Dunne et al., 1998). Esse foi o caso da cheia de 2014, 

após a qual observou-se a deposição de camadas de sedimento do teor areia nas várzeas, 

variando de zero a 177 centímetros de profundidade (média = 40 ± 41 cm).  

A deposição de sedimento pode ser uma fonte de estresse para algumas plantas 

que passam por alagamento, como demonstrado pela redução da fotossíntese em Alnus 

rubra (Erwin 1996). No entanto, muitas espécies das várzeas amazônicas apresentam 
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adaptações que as tornam tolerantes a altas taxas de sedimentos (Parolin e Wittmann 

2010). Esse parece ser o caso dos cacaueiros presentes na várzea. Apesar de a maioria 

dos cacauais (80%) ter recebido a deposição de pelo menos 5 cm de camada de 

sedimentos, essa variável não influenciou significativamente a mortalidade dos 

cacaueiros (β = 0,031; p = 0,56).  

A emissão de raízes adventícias, comum em espécies adaptadas a condições de 

alagamento (Maurenza et al., 2012) foi observada nos cacaueiros no presente estudo e 

também descrita por Delgado et al (2016) após uma cheia extrema. A capacidade do 

cacaueiro em emitir raízes adventícias a partir do caule garante sua reprodução 

vegetativa. Assim, devido ao desenvolvimento dessas raízes, galhos podem ser 

enterrados em um substrato para produção de mudas (Santos-Júnior et al., 2008). Essa 

observação sugere, portanto, que a capacidade de emitir um novo sistema radicular a 

partir do tronco aterrado pode ser uma estratégia de adaptação da espécie, o que pode 

explicar a ausência de influência dos sedimentos sobre a mortalidade. 

 

3.2 – Duração do alagamento 

 

A mortalidade de cacaueiros após a cheia de 2014 foi desencadeada pelo 

alagamento extremo ocorrido naquele ano. Pelo fato da várzea apresentar pequena 

variação no relevo, apenas foi possível amostrar cacauais que sofreram alagamento 

dentro do intervalo de 70 a 105 dias (média = 88 ± 8 dias). Dentro dessa amplitude 

amostrada, não houve influência significativa da duração do alagamento sobre a 

mortalidade (β = 0,049; p = 0,35), resultado que corrobora com o observado para 

algumas espécies por Damasceno-Júnior et al. (2004) após cheia extrema no rio 

Paraguai. 

Apesar disso, esse resultado limita-se a explicar a mortalidade em relação a 

cheias que resultem em alagamentos de 70 a 105 dias. Para se compreender melhor o 

efeito da duração do alagamento, seria necessário mensurar áreas ao longo de um 

gradiente variando de zero a mais de 105 dias de alagamento, já que a influência dessa 

variável sobre a mortalidade pode ser não linear (Asaeda et al., 2010).  

Assim, com base nesses resultados podemos afirmar que o limiar de duração de 

alagamento acima do qual cacaueiros na várzea passam a sofrer mortalidade 

significativa encontra-se abaixo do limite inferior amostrado de 70 dias. Essa inferência 
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vai de encontro à suposição de Brito et al. (2002a) de que há maior mortalidade de 

cacaueiros após 60 dias de alagamento. 

  

3.3 – Diâmetro 

 

O diâmetro teve forte relação com a mortalidade dos cacaueiros (β = - 0,242;  p 

= 0,00013). Quanto menor o diâmetro, maior a mortalidade. Essa mesma tendência seria 

observada caso utilizássemos as variáveis “idade”, “altura total” ou “altura de fuste”, 

haja vista a forte correlação positiva entre essas variáveis (Figura 9).  

Durante a cheia foi formada uma coluna d’água de 1,50 a 2,83 metros, 

dependendo da cota onde está situado o cacaual (Figura 13). Cacaueiros com menor 

diâmetro são mais baixos, logo, maior parte do seu tronco fica alagado e até mesmo 

parte de suas folhas são atingidas pela água, o que impede a transpiração (Bertolde et 

al., 2012) (Figura 18).  

 

 

Figura 18. Cacaueiros com aproximadamente 5 anos de idade, com parte do tronco e da copa 

submersos na inundação de 2014. (Fonte: IDAM, 2014) 

 

Morfologicamente, árvores mais jovens apresentam tecidos mais sensíveis a 

estresses (Koslowski 1997). Assim, as injúrias podem danificar a casca viva (floema) e 

prejudicar o fluxo de seiva elaborada (Figura 19). 
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Figura 19. Injúria no ritidoma e no floema do tronco de um cacaueiro. 

 

 Dessa forma, atribuímos a maior mortalidade de cacaueiros com menor diâmetro 

ao alagamento de parte de sua copa e de grande proporção do seu fuste, além da menor 

resistência à correnteza e a troncos flutuantes. O resultado do presente trabalho vai de 

encontro ao padrão de mortalidade observado por Damasceno-Júnior et al. (2004) em 

uma comunidade arbórea às margens do rio Paraguai após cheia extrema quando 11 das 

12 espécies analisadas sofreram maior mortalidade na menor classe diamétrica (classes: 

5 a 15 cm e > 15 cm).  

 

3.4 – Cobertura de dossel 

 

A cobertura de dossel dos cacaueiros foi a variável preditora do modelo 

responsável por explicar a maioria (mais de 70%) da variação da taxa de mortalidade (β 

= - 0,794;  p = < - 2 e-16). Foi observado que quanto maior a cobertura de dossel sobre 

um cacaual menor foi sua mortalidade. Acreditamos que a cobertura do dossel tenha 

contribuído na redução da mortalidade dos cacaueiros por lhes proporcionar duas 

formas de proteção: 1 – proteção contra o excesso de radiação direta sobre o cacaueiro; 

2 – proteção física dos fustes das árvores de dossel contra a ação da correnteza e de 

troncos que descem na correnteza do rio. 

Sabe-se que em regiões tropicais a temperatura e a insolação são altas durante o 

período de inundação (Parolin e Wittmann 2010). Isso permite às plantas se manterem 

fisiologicamente ativas, o que pode aumentar o estresse causado pelo alagamento (Junk 

e Piedade 2010) . A ausência de cobertura de dossel permite maior incidência de 
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radiação solar na superfície do solo, o que leva a um aumento da temperatura de suas 

camadas superficiais (Ewel et al., 1998). Na região amostrada a insolação se torna 

maior a partir de maio, no fim do período de inundação (Figura 3). Assim, sob dosséis 

mais abertos, há um aumento da temperatura da água e do solo (Bondar 1938 citado por 

Piasentin e Saito 2014), podendo levar ao aumento de CO2 e de outras substâncias 

tóxicas e a diminuição de O2 na rizosfera, intensificando o estresse das plantas por 

anoxia (Kozlowski 1997).  

Além disso, a alta insolação sobre o cacau, uma espécie umbrófila (Almeida, 

1996; Piasentin e Saito 2014) que apresenta baixo ponto de saturação fotossintética, 

pode levar ao estresse oxidativo, assim como o alagamento (Bertolde et al., 2012), o que 

diminui a sua fotossíntese, tornando-o menos resiliente devido à soma do estresse 

causado pela insolação e o alagamento excessivos.  

Ademais, um experimento realizado por Nascimento et al. (1984) nas várzeas do 

rio Amazonas, mostrou que cacauais que tiveram árvores do dossel eliminadas, foram 

infestados por ervas-de-passarinho (hemiparasitas principalmente da família 

Loranthaceae) devido à maior insolação e, em razão desse estresse, apresentaram menor 

produção de frutos comparado a cacauais sem a eliminação de árvores do dossel e, 

portanto, não infestados por essas hemiparasitas.  

Sistemas de cultivo de cacau com outras espécies arbóreas, denominados 

sistemas agroflorestais sucessionais, são tidos como mais resilientes a variações 

climáticas extremas (Jacobi et al., 2013; 2014). Essa afirmação também é relatada por 

Delgado et al. (2016) e por cacauicultores com décadas de experiência de cultivo do 

cacau no sul da Bahia (Johns 1999). Esses cacauicultores afirmam que o sombreamento 

auxilia no controle de insetos herbívoros e plantas daninhas, contribui para a 

estabilidade do microclima local e da fertilidade do solo, reduz a suscetibilidade à seca e 

protege os cacaueiros do excesso de radiação solar, sendo que esse último benefício foi 

citado por 40% dos entrevistados, principalmente por aqueles com maior experiência de 

cultivo. Logo, o sombreamento pode estar relacionado à amenização de estresse 

climático de um cacaual (Johns 1999). 

De fato, em condições naturais, onde na maioria das vezes múltiplos fatores 

causadores de estresse ocorrem simultaneamente (Voesenek e Pierik 2008), os danos 

podem ser potencializados pela soma desses estresses. Assim, acreditamos que o 



51 
 

estresse causado pelo excesso de insolação nos cacauais com menor cobertura de dossel 

tenha potencializado o estresse causado pelo alagamento, aumentando a mortalidade. 

Além da amenização dos estresses supracitados, nos cacauais com maior cobertura de 

dossel, os fustes de outras espécies que proporcionam essa cobertura atuam como 

proteção física que diminui a ação da correnteza sobre as árvores do local (Wittmann et 

al., 2004; 2010) e como uma barreira contra os troncos que descem na correnteza 

(Osterkamp et al., 2011).  

No rio Madeira, a ação da correnteza durante o período da enchente leva ao 

desbarrancamento de algumas áreas marginais do rio (Labadessa 2011). Esse 

desbarrancamento é causado por um processo de erosão fluvial, no qual o impacto 

mecânico das águas fluviais incide sobre a faixa de terra lateral, causando o fenômeno 

popularmente conhecido como “terras caídas” (Brito et al., 2002a; Pacheco et al., 

2012). Esse fenômeno resulta no arraste de troncos e árvores inteiras pela correnteza rio 

abaixo (CPRM 2013). 

Um estudo realizado em 2010 à montante da usina hidrelétrica de Jirau (médio 

rio Madeira) contabilizou a quantidade de troncos com comprimento maior que dois 

metros, oriundos desse fenômeno, que passam flutuando por uma seção do rio. 

Constatou-se que quanto maior a vazão do rio, ou seja, quanto mais próximo ao pico de 

cheia do ano, maior a quantidade desses troncos. No período da cheia compreendido 

entre dezembro e maio, passaram pela secção de amostragem uma média mensal de 

3.500 troncos. Em março, mês com maior vazão do rio naquela área, mais de 14 mil 

troncos passaram por essa mesma seção do rio (ESB 2011). 

Esses troncos causam uma série de danos por atingirem embarcações (Brasil 

2012) e, no período da cheia, se deslocarem até as áreas de várzeas alagadas (ESB 

2010), atingindo casas e cultivos agrícolas. A passagem de troncos potencializa o efeito 

da correnteza, principalmente sobre as árvores pequenas, causando seu tombamento 

(Damasceno-Júnior et al., 2004) ou arraste de toda a árvore como no caso dos cacauais 

jovens. Já os cacaueiros adultos, apesar de não terem sido arrastados, vários foram 

tombados no sentido da correnteza (Figura 20). 
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Figura 20. Cacaueiro tombado devido à ação da correnteza durante a enchente do Rio Madeira 

em 2014. (Imagem: arquivo pessoal).  

 

 Dessa forma, observamos que as árvores que formam a cobertura de dossel do 

cacaual garantem duas formas de proteção durante as cheias extremas. Como discutido, 

o dossel protege os cacaueiros da incidência de radiação solar direta intensa (Silva e 

Carvalho 1984) evitando o aumento da temperatura da água e do solo e a foto-oxidação 

das células das folhas durante e após a inundação. Além disso, seus fustes exercem 

proteção física em relação à correnteza e aos troncos que descem na correnteza do rio.  

Do ponto de vista estritamente relacionado à sobrevivência de cacaueiros 

durante inundações extremas, esse resultado sugere a manutenção ou o plantio de 

árvores que proporcionem aumento da cobertura de dossel nos cacauais. Contudo, por 

se tratar de uma espécie comercial, é necessário analisar também o ponto de vista 

econômico para se definir o ideal ambiente para cultivo da espécie. Assim, deve-se 

analisar o ponto de equilíbrio ideal entre a cobertura de dossel que auxilia na maior 

sobrevivência em cheias extremas e a taxa de insolação direta exigida pelo cacaueiro 

para que não haja diminuição da produtividade de frutos por excesso de sombreamento 

como já observado por Almeida e Brito (2003). 

  

3.5 - Poda 

 

A poda do cacaueiro normalmente é feita a aproximadamente 2 metros de altura. 

Como a coluna d’água atingiu em média 2,18 metros (± 0,27 m), a poda causou o 

alagamento de parte das folhas de alguns cacaueiros. Entretanto, a poda não influenciou 

significativamente a mortalidade de cacaueiros (β = - 0,055; p = 0,38).  



53 
 

Esse resultado pode ser melhor compreendido analisando a altura total média 

dos menores cacaueiros amostrados (entre quatro e cinco anos), que é igual a 5 metros 

(mínima igual a 3,5 metros). Com base nessa altura, verifica-se que mesmo cacaueiros 

podados a 2 metros de altura, a maior parte de sua copa não foi alagada e, por isso, não 

sofreram estresse adicional considerável em razão dessa prática. 

Assim, a poda, a qual favorece o desenvolvimento dos galhos plagiotrópicos 

para a formação da copa aberta que facilita a colheita dos frutos e os tratos culturais 

com a espécie (Monteiro et al., 2011), pode continuar ou passar a ser realizada sem que 

resulte em aumento das taxas de mortalidade em cheias extremas futuras. 

 

3.6 - Distância 

 

Esperava-se que quanto mais próximos à margem, maior a mortalidade dos 

cacaueiros devido à maior ação da correnteza. Entretanto, a distância do cacaual até a 

margem do rio, que variou de 25 a 242 metros (média 104 ± 55 metros), não influenciou 

significativamente a mortalidade dos cacaueiros (β = - 0,037;  p = 0,51) e, portanto, do 

ponto de vista de tolerância ao alagamento, é um fator que pode ser desconsiderado no 

momento da escolha de áreas para novos cultivos. 
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Conclusões 
 

O nível da água no baixo rio Madeira em 2014 foi o mais alto já registrado e 

atingiu uma cota 3,71 metros superior à média das máximas nos últimos 30 anos. 

Ademais, a várzea onde situam-se os cacauais ficou alagada por até 105 dias. Isso 

caracteriza essa cheia como a mais extrema já mensurada nessa série histórica. 

Essa cheia causou a mortalidade de quase 100% dos cacaueiros jovens e 46% 

dos cacaueiros adultos nas várzeas. Essa taxa de mortalidade foi potencializada pelo 

fato da região estar em uma fase de retomada do cultivo do cacau e, assim, a maioria 

dos cacauais da região terem menos de 15 anos de idade. 

Dentre as variáveis analisadas, a cobertura de dossel e o diâmetro dos cacaueiros 

foram as que mais influenciaram a mortalidade. Quanto menor o diâmetro e a cobertura 

de dossel dos cacaueiros, maior sua taxa de mortalidade após um evento de cheia 

extrema dessa magnitude. Acreditamos que esse padrão seja devido à proteção física 

que os fustes das árvores de dossel proporcionam aos cacaueiros contra a correnteza e 

contra os troncos que descem na correnteza e, à proteção que as copas dessas árvores 

exercem contra o excesso de radiação solar. Já a realização de poda, a camada de 

sedimentos, a duração do alagamento e a distância do cacaual à margem do rio não 

influenciaram de forma significativa a mortalidade de cacaueiros. 

Frente à constatação da tendência de elevação das cotas máximas atingidas pelas 

cheias no rio Madeira, ressaltamos a importância de que as respostas das variáveis 

mensuradas nesse trabalho sejam consideradas na adequação dos cacauais existentes e 

no planejamento de novos plantios nas várzeas do baixo rio Madeira. 
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Recomendações e perspectivas 

 

 Apesar da importância econômica e social do cacau nas várzeas do rio Madeira e 

de outros rios amazônicos remontar a centenas de anos (Menéndez 1992), ainda não se 

tem conhecimento de áreas de monitoramento permanente dessa espécie em regiões de 

várzea, o que impossibilita pesquisas em longo prazo. 

 Logo, é fundamental a ação conjunta de instituições relacionadas ao cultivo 

dessa espécie nas várzeas. Parcerias entre essas instituições e produtores de cacau 

podem viabilizar áreas de monitoramento permanente para realização de estudos sobre 

desenvolvimento e produtividade do cacau nas várzeas e a sua maior resiliência.  

Recomendamos, portanto, pesquisas que analisem a influência de outras 

variáveis como a velocidade da correnteza em cheias que alagam os cacauais, espécies 

arbóreas associadas ao sombreamento, técnicas de manejo do cacaual e suas relações 

com a produtividade e tolerância ao alagamento. Atrelado a isso, incentivamos 

pesquisas com abordagens ecofisiológicas com o intuito de aprimorar a compreensão 

das respostas fisiológicas do cacaueiro em função dessas variáveis.  

Com base nos resultados desse trabalho, recomendamos que o plantio de novos 

cacauais seja realizado no sub-bosque das florestas de várzea-alta, prática já adotada nas 

várzeas amazônicas ou, no caso de áreas sem árvores adultas, apenas alguns anos após o 

plantio de espécies arbóreas adaptadas ao alagamento (ver Brito et al.,2002b). Além 

disso, sugerimos o plantio dessas espécies arbóreas nos cacauais remanescentes da cheia 

de 2014, tanto em seu interior, como na área entre o cacaual e a margem do rio. Por fim, 

recomendamos que os cacauais sejam implantados, de preferência, nas cotas mais altas 

da várzea, onde há menor período de alagamento durante as cheias. 
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Apêndice 
Apêndice 1. Dados utilizados nesse trabalho. Legenda: Mort. = Motalidade %; Cam. Sedi. = Camada de 

Sedimentos; Dur. Alag. = Duração do Alagamento; Diâm. = Diâmetro; Cober. Dossel = Cobertura do 

Dossel; Dist. = Distância entre o cacaual e a margem do rio; Coord. = Coordenadas Geográficas; Lat. = 

Latitude; Long. = Longitude. 

N° 

Parcela 

Mort. 

%  

Cam. 

Sedi. 

(cm) 

Dur. 

Alag. 

(dias

) 

Altura 

Total 

(m) 

Altura 

do 

Fuste 

(m) 

Diâm. 

(cm) 

Idade 

(anos) 

Cober. 

Dossel 
Poda 

Dist. 

(m) 

Coord. 

Lat. Long. 

1 75 10,3 81 4,9 2,0 11,4 6 1,0 1 154 -5,58338 -61,02133 

2 75 7,0 82 5,2 1,5 12,9 6 1,9 1 203 -5,58299 -61,02116 

3 90 10,7 86 3,9 1,5 12,1 6 1,0 1 128 -5,58496 -61,01765 

4 30 4,7 91 6,5 1,7 13,2 6 2,8 1 157 -5,58660 -61,01382 

5 5 10,3 93 9,3 3,8 18,7 20 3,0 0 160 -5,58670 -61,01351 

6 70 3,7 88 4,4 1,4 17,1 10 1,4 1 230 -5,57918 -61,03068 

7 25 4,3 88 5,0 1,7 13,7 11 2,4 1 176 -5,57973 -61,03059 

8 5 16,7 92 8,8 3,5 18,1 8 2,9 0 170 -5,58784 -61,01142 

9 35 7,0 90 5,1 2,2 15,5 8 2,5 1 151 -5,58776 -61,01194 

10 90 30,7 86 3,6 1,9 10,2 6 1,4 1 190 -5,57757 -61,03698 

11 25 8,0 90 5,0 1,7 10,6 5 2,8 1 95 -5,57805 -61,03842 

12 45 4,3 92 5,1 1,7 15,1 7 1,5 0 183 -5,57678 -61,04017 

13 45 7,7 99 7,6 2,1 15,0 7 2,4 0 152 -5,57703 -61,04024 

14 30 30,7 96 6,2 2,3 18,0 5 2,1 0 242 -5,57587 -61,04147 

15 0 30,3 92 6,3 2,2 17,8 5 3,0 0 209 -5,57602 -61,04203 

16 40 7,0 84 5,6 2,1 14,2 8 1,7 1 135 -5,57629 -61,04394 

17 75 22,7 92 6,4 1,8 16,4 8 1,2 1 96 -5,57582 -61,04702 

18 20 5,7 82 6,4 1,7 16,8 8 2,5 1 68 -5,57602 -61,04729 

19 30 10,3 90 6,4 1,6 14,5 6 1,3 1 85 -5,57563 -61,04812 

20 0 10,0 83 7,8 1,8 16,1 6 2,7 1 109 -5,57542 -61,04797 

21 90 14,3 93 3,5 1,5 9,7 4 1,0 1 161 -5,57346 -61,05516 

22 80 28,3 94 4,5 2,1 15,9 7 1,5 1 158 -5,57287 -61,05975 

23 15 0,0 90 5,0 2,0 13,8 7 2,6 1 101 -5,57339 -61,05988 

24 10 10,0 88 9,5 3,4 23,9 80 3,0 0 141 -5,58390 -61,02014 

25 0 5,0 92 8,9 3,1 21,4 10 2,7 0 119 -5,58867 -61,01089 

26 80 1,0 91 6,0 1,4 15,9 15 1,1 0 68 -5,58544 -60,96536 

27 15 6,0 91 6,9 2,7 16,7 15 3,0 0 55 -5,58513 -60,96462 

28 100 7,3 88 6,2 2,1 15,3 15 1,4 0 79 -5,58490 -60,96467 

29 5 0,0 91 11,4 3,4 27,0 80 3,0 0 49 -5,58307 -60,96159 

30 0 0,0 79 11,8 4,0 22,3 80 3,0 0 48 -5,58322 -60,96177 

31 10 8,3 98 9,5 5,3 29,3 35 2,7 0 96 -5,58177 -60,96029 

32 75 0,0 86 4,9 1,5 15,9 7 1,3 1 127 -5,58146 -60,96037 

33 0 27,7 98 8,6 3,6 29,2 80 2,7 0 104 -5,59493 -61,00176 

34 5 1,3 90 11,3 5,5 26,4 20 3,0 0 89 -5,29605 -60,69821 

35 20 5,0 88 8,6 1,9 24,7 20 1,8 0 90 -5,29611 -60,69775 

36 70 73,3 87 5,9 3,0 16,4 10 1,7 0 151 -5,29521 -60,68662 

37 30 115,0 99 6,9 3,6 15,5 10 1,8 0 76 -5,29602 -60,68761 

38 95 5,3 91 4,7 1,5 10,5 6 1,0 1 118 -5,30010 -60,71684 

39 95 10,0 101 4,9 1,5 10,0 6 1,0 1 191 -5,29957 -60,71724 

40 60 15,0 90 5,6 1,5 14,9 10 1,0 1 239 -5,32174 -60,74309 

41 55 31,7 91 5,7 1,7 15,8 10 1,8 1 228 -5,32162 -60,74291 
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N° 

Parcela 

Mort. 

%  

Cam. 

Sedi. 

(cm) 

Dur. 

Alag. 

(dias

) 

Altura 

Total 

(m) 

Altura 

do 

Fuste 

(m) 

Diâm. 

(cm) 

Idade 

(anos) 

Cober. 

Dossel 
Poda 

Dist. 

(m) 

Coord. 

Lat. Long. 

42 80 3,0 82 5,0 1,7 9,0 6 1,0 1 102 -5,34679 -60,74957 

43 85 49,3 87 5,3 1,9 13,2 6 1,0 1 138 -5,29514 -60,67519 

44 85 23,0 79 5,0 2,0 13,3 6 1,0 1 135 -5,29521 -60,67563 

45 0 0,7 79 10,4 4,5 33,9 60 3,0 0 48 -5,29586 -60,64697 

46 45 48,7 87 6,5 2,5 23,6 13 2,0 1 48 -5,32911 -60,70766 

47 5 73,3 94 12,5 6,8 28,3 80 3,0 0 97 -5,32834 -60,70667 

48 55 64,0 79 4,3 2,3 9,7 6 2,9 1 89 -5,32159 -60,70245 

49 100 84,7 86 5,3 2,8 11,0 6 1,0 1 105 -5,32190 -60,70252 

50 95 79,3 82 5,5 1,5 9,6 6 1,0 0 84 -5,31446 -60,69648 

51 20 124,0 83 11,6 4,8 40,0 80 2,3 0 50 -5,31365 -60,69609 

52 30 110,0 82 9,6 5,3 26,0 80 2,3 0 60 -5,31304 -60,69523 

53 5 82,7 99 11,9 5,9 35,1 80 2,9 0 67 -5,33299 -60,71000 

54 5 66,7 98 6,1 2,1 15,4 6 2,7 1 138 -5,33529 -60,71058 

55 75 71,7 84 4,1 2,2 16,3 6 1,0 1 174 -5,33572 -60,71042 

56 100 103,7 105 5,7 2,3 15,0 7 1,0 0 175 -5,33520 -60,71015 

57 30 118,0 101 10,8 6,5 26,8 80 2,7 0 46 -5,32238 -60,70341 

58 100 16,0 103 3,6 2,1 10,4 8 1,0 1 168 -5,31105 -60,69076 

59 95 62,3 105 4,5 1,8 9,7 5 1,2 1 74 -5,30684 -60,67986 

60 100 52,7 101 5,0 2,3 9,9 7 1,2 1 72 -5,30678 -60,67950 

61 95 5,3 93 5,1 1,6 12,6 6 1,1 1 49 -5,30578 -60,66463 

62 65 4,0 93 4,9 1,7 14,2 6 2,1 1 76 -5,30602 -60,66417 

63 5 0,0 82 12,0 8,0 30,5 80 3,0 0 74 -5,30602 -60,66363 

64 75 0,0 98 4,2 1,5 16,2 7 1,4 1 69 -5,30619 -60,64980 

65 5 27,7 73 7,3 2,2 22,4 9 2,9 0 46 -5,19887 -60,51016 

66 95 42,7 93 6,8 2,0 15,7 9 1,4 0 93 -5,19846 -60,51034 

67 25 103,7 91 7,4 3,2 16,3 9 2,8 0 51 -5,19918 -60,51059 

68 50 80,0 90 5,8 2,1 13,7 8 1,0 1 50 -5,19212 -60,49494 

69 5 71,3 91 6,0 2,2 14,0 8 2,6 1 46 -5,19198 -60,49407 

70 100 140,0 83 7,3 2,9 13,0 9 1,0 0 76 -5,19813 -60,50919 

71 50 176,7 88 7,1 3,4 15,8 10 2,5 0 41 -5,20116 -60,51355 

72 25 158,7 92 6,1 3,2 11,8 10 2,4 0 42 -5,20086 -60,51309 

73 100 100,7 99 6,2 2,7 12,7 10 1,0 0 85 -5,20008 -60,51262 

74 65 56,7 86 5,2 2,4 12,6 10 2,9 0 38 -5,20034 -60,51238 

75 75 76,3 79 5,2 1,6 8,4 4 1,1 1 78 -5,21797 -60,51479 

76 0 65,0 77 9,2 3,3 17,0 50 3,0 0 40 -5,21771 -60,51501 

77 0 77,7 77 6,1 2,9 12,4 20 3,0 0 25 -5,21795 -60,51555 

78 0 63,0 81 10,3 4,4 19,0 50 3,0 0 37 -5,21862 -60,51605 

79 0 35,3 70 9,9 4,3 21,3 50 3,0 0 42 -5,21954 -60,51698 

80 80 86,7 86 5,2 1,7 10,1 4 1,5 0 106 -5,22009 -60,51644 

81 80 55,7 80 5,1 2,3 10,8 7 1,1 1 91 -5,22602 -60,52196 

82 30 51,7 74 3,9 2,1 8,0 7 3,0 1 40 -5,22579 -60,52236 

83 5 47,3 74 4,7 1,9 9,3 7 3,0 1 40 -5,22450 -60,52135 

84 65 79,3 81 3,5 2,0 9,5 7 2,4 1 97 -5,22577 -60,52172 

85 5 2,0 75 11,1 6,2 27,2 80 3,0 0 40 -5,29410 -60,63659 

86 30 1,7 75 3,9 1,6 10,6 4 2,9 0 45 -5,29252 -60,63013 

 


