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RESUMO 

 
 
 
 
IHLENFELD, Ricardo Germano Kürten. Análise dos impactos dos cenários de 
mudanças climáticas na produção vegetal na região no planalto norte do Rio 
Grande do Sul, com uso do modelo EPIC. 2016. 205 f. Tese (Doutorado em 
Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de Concentração: 
Produção Vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 
2016. 
 
 
 
Este estudo estima os efeitos climáticos para três cenários de mudanças climáticas, 
de seis culturas em rotação contínua, utilizando o modelo EPIC (William et al.) 
versão 0810, por 19 anos (1994 a 2014) cujos dados observados de experimento de 
longo prazo na EMBRAPA/CNPT em Passo Fundo, RS, em um Latossolo Vermelho 
distrófico húmico argiloso (LVd). O modelo EPIC foi calibrado segundo WANG, et al 
(2012), com desempenho estimado através do R2 de 0.87, PBIAS (viés) de 1% e 
NSE de 0.73. Os três cenários de mudança foram propostos a partir da literatura 
para a Região Sul do Brasil, alterando (a) as temperaturas máximas e mínimas 
mensais e (b) as precipitações mensais e os desvios padrões da precipitação, com 
períodos de +15 e -15 anos a partir das datas centrais, sendo C1 (2040), + 1ºC e 
+10% (mm); C2 (2070), +2ºC e + 20% (mm); e, C3 (2100): +3 ºC e +30% (mm). Os 
resultados foram comparados a cada período e cenário, com os respectivos 
resultados das simulações, com o padrão climático atual (variabilidade atual) 
denominado C0, cujas variáveis foram obtidas a partir da série climática de dados de 
1984 a 2014 (30 anos). Os resultados concluem que, mantidas as mesmas 
condições de cultivo e rotação, haverá a redução progressiva dos rendimentos de 
grãos nas culturas de soja, milho, sorgo granífero, aveia branca e cevada, e de 
matéria seca na cultura de ervilhaca peluda. As principais causas desta redução nos 
rendimentos,são atribuídas às reações de fotorrespiração nas espécies do grupo C3, 
aumento da demanda e perdas de nitrogênio, déficit hídrico (apesar do aumento das 
precipitações), aumento das perdas de água por evapotranspiração (estresse 
hídrico), aumento dos períodos de eventos secos (intervalos entre chuvas) e 
particularidades do manejo do solo, como era esperado. A conclusão mais 
importante foi da real viabilidade de uso de modelos matemáticos para as condições 
brasileiras, como ferramenta robusta e necessária à modernização da gestão de 
projetos de pesquisa, das atividades de ensino, do gerenciamento da produção 
agrícola, assim como do monitoramento e avaliação ambiental.  
 
Palavras-chave: Modelagem da produtividade, Aquecimento global, Calibração de 

modelos. 
 



ABSTRACT 

 
 
 
 
IHLENFELD, Ricardo Germano Kürten. Analysis of the impacts of climate change 
scenarios on crop production in the region on the northern plateau of Rio 
Grande do Sul, using the EPIC model. 2016. 205 f. Thesis (Ph.D. in Agronomy) - 
Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Crop), Federal University of 
Technology Paraná, Pato Branco, 2016. 
 
 
This study estimates the climatic effects for three scenarios of climate change in six 
cultures in continuous rotation, using the EPIC model (William et al.) version 0810, It 
was 19 years of observed monitoring data (1994-2014) in the long-term experimental 
plot of EMBRAPA / CNPT in Passo Fundo, RS, in a Oxisol dystrophic clayey humic 
(LVd). The EPIC model was calibrated according WANG, et al. (2012), with 
performance estimated by the R2 of 0.87, PBIAS (bias) of 1% and NSE 0.73. The 
three proposed scenarios based in the literature for the Southern Region of Brazil, 
altering (a) the maximum and minimum monthly temperatures (b) the monthly rainfall 
and rainfall standard deviations, with periods of +15 and -15 years from the central 
dates, were C1 (2040): + 1°C + 10% (mm); C2 (2070): + 2°C to + 20% (mm); and C3 
(2100): +3°C and + 30% (mm). The results were compared at each period and 
scenario, with the corresponding results of the simulations of the scenarios, with the 
current climatic pattern (current variability) named CO, whose varibles were obtained 
from a climate data series from 1984 to 2014 (30 years). The results conclude that 
keeping the same growing conditions and rotation, there will be a progressive 
reduction in grain yield in soybean, corn, grain sorghum, oat and barley and dry 
matter in the crop of hairy vetch. The main causes of this reduction in result are 
attributed to photorespiration reactions in species of the C3 group, the increased 
demand and losses of nitrogen, rain deficit (despite the increase in rainfall), and an 
increased water loss through evapotranspiration (water stress),  increase of dry 
periods (intervals between rainy weather) and soil management characteristics as 
expected.  The most important finding was the actual viability of the use of 
mathematical models for Brazilian conditions, as a robust tool, necessary to 
modernize the management of research projects, teaching activities, management of 
agricultural production, as well as monitoring and environmental assessment. 
 
Keywords: Productivity modeling, Global warming, Model calibration.. 



RESUMEN 

 
 
 
 
IHLENFELD, Ricardo Germano Kürten. Análisis de los impactos de los 
escenarios de cambio climático en la producción vegetal en la región en la 
meseta norte de Rio Grande do Sul, con uso del modelo EPIC. 2016. 205 f. Tesis 
(Doctorado en Agronomía) - Programa de Posgrado en Agronomía (Área de 
Concentración: Producción de Planta), Universidad Tecnológica Federal de Paraná. 
Pato Branco, 2016. 
 
 
Este estudio estima los efectos climáticos para tres escenarios de cambio climático, 
de seis cultivos en rotación continua, utilizando el modelo EPIC (William et al.) 
Versión 0810, por 19 años (1994 a 2014) de datos observados de experimento a 
largo plazo en la EMBRAPA/CNPT em Passo Fundo, RS. En un Latossolo Rojo 
distrófico húmico arcilloso (LVd). El modelo EPIC fue calibrado según WANG, et al 
(2012), con un rendimiento estimado a través del R2 de 0.87, PBIAS (Vies) del 1% y 
NSE de 0.73. Los tres escenarios de cambio fueron propuestos a partir de la 
literatura para la Región Sur de Brasil, alterando a las temperaturas máximas y 
mínimas mensuales y (b) las precipitaciones mensuales y las desviaciones estándar 
de la precipitación, Con períodos de +15 y -15 años a partir de las fechas centrales., 
siendo C1 (2040), + 1ºC y + 10% (mm); C2 (2070), + 2ºC y + 20% (mm); Y C3 
(2100): +3 ºC y + 30% (mm). Los resultados fueron comparados a cada período y 
escenario, con los respectivos resultados de las simulaciones, con el patrón 
climático actual (variabilidad actual) denominado C0, cuyas variables fueron 
obtenidas a partir de la serie climática de datos de 1984 a 2014 (30 años). Los 
resultados concluyen que, manteniendo las mismas condiciones de cultivo y 
rotación, habrá la reducción progresiva de los rendimientos de granos en los cultivos 
de soja, maíz, sorgo granífero, avena blanca y cebada, y de materia seca en el 
cultivo de ervilhaca peluda. Las principales causas de esta reducción en los 
rendimientos, se atribuyen a las reacciones de fotorrespiración en las especies del 
grupo C3, aumento de la demanda y pérdidas de nitrógeno, déficit hídrico (a pesar 
del aumento de las precipitaciones), aumento de las pérdidas de agua por 
evapotranspiración (estrés hídrico), aumento de los períodos de eventos secos 
(intervalos entre lluvias) y particularidades del manejo del suelo, como se esperaba. 
La conclusión más importante fue la real viabilidad del uso de modelos matemáticos 
para las condiciones brasileñas, como herramienta robusta y necesaria para la 
modernización de la gestión de proyectos de investigación, de las actividades de 
enseñanza, de la gestión de la producción agrícola, así como del monitoreo y 
evaluación ambiental. 
 
Palabras clave: Modelado de la productividad, Calentamiento global, Calibración de 
modelos. 
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TS  Fator de estresse da temperatura da planta 
TMax mm Temperatura máxima media mensal (°C) 
TMin mm Temperatura mínima media mensal (°C) 
ui  Uso da água na camada i  
UN Taxa de absorção de N pela cultura no dia k (kg/ha/d) 
UR Umidade Relativa 



UR mm Umidade relativa media mensal (fração decimal) 
VV 10 mm Velocidade do vento (a 10 m de altura) média mensal (m/s) 
WS  Fator de estresse hídrico 
Z Profundidade do solo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde 1988, quando James Hansen, físico norte-americano da NASA, 

chamado para testemunhar sobre o aquecimento global no Congresso dos Estados 

Unidos,  afirmou que os efeitos do aquecimento global já podiam ser notados, as 

mudanças climáticas passaram para a pauta de preocupações da humanidade, uma 

vez que estas mudanças afetam a segurança global, seja devido aos riscos dos 

fenômenos naturais, seja na segurança alimentar. 

No mesmo ano, foi criado o IPCC – Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas, pela ONU e pela OMM – Organização Meteorológica Mundial. 

Porém, foi em 1992, na Convenção-Quadro sobre Clima que ocorreu o primeiro 

grande reconhecimento político e público para a questão climática.  

O IPCC faz relatórios (AR – Assessment Reports) com base na 

literatura técnico-científica sobre as mudanças do Clima, estuda os efeitos das 

alterações climáticas. Hoje o IPCC é formado por mais de 2.500 cientistas de mais 

de 130 países. Para realizar um trabalho abrangente, o IPCC dispõe de três grupos 

de trabalho (GT). O GT-I avalia os aspectos científicos do sistema climático e do 

fenômeno das mudanças do clima. O GT-II examina a vulnerabilidade dos sistemas 

humanos e naturais frente ao impacto das mudanças climáticas, as consequências 

dessas mudanças e analisa as possibilidades de adaptação a elas. E o GT-III, avalia 

as possibilidades de mitigação das mudanças climáticas e a limitação das emissões 

de gases de efeito estufa. 

O segundo relatório do IPCC, de 1995, conclui que há ―uma discernível 

influência humana no clima‖. A partir daí, sucederam diversos eventos que 

reafirmam a preocupação e ações para a redução dos gases de efeito estufa, tais 

como a Toronto Conference on the Changing Atmosphere (1988), IPCC's First 

Assessment Report em Sundsvall, na Suécia (1990), a Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC, ou UNFCCC em inglês) na 

ECO-92 no Rio de Janeiro (1992) e o Protocolo de Kyoto (1997), primeiro acordo 

internacional com metas claras para redução de emissões. De lá para cá, este 

protocolo vem sendo assinado e referendado por mais países. 
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No seu último relatório, o 5.o de 2013, o IPCC afirma que  

―...as atividades humanas estão continuando a afetar o balanço de energia 
da Terra, alterando as emissões e resultando concentrações atmosféricas 
de gases e aerossóis radiativamente importantes e alterando as 
propriedades da superfície da terra. Avaliações anteriores já demonstraram 
através de múltiplas linhas de evidência de que o clima está mudando em 
todo o nosso planeta, em grande parte como resultado das atividades 
humanas. A evidência mais convincente de mudanças climáticas deriva de 
observações da atmosfera, terra, oceanos e criosfera. Inequívocas de 
observações in situ e registros de núcleos de gelo mostram que as 
concentrações atmosféricas de importantes gases de efeito estufa como o 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) aumentaram 
ao longo dos últimos séculos‖. 
Os processos que afetam o clima podem apresentar variabilidade natural 
considerável. As mudanças são observadas mesmo na ausência de 
variações causadas por forças externas, periódicas e caóticas, uma vasta 
gama de escalas espaciais e temporais. (IPCC, Executive Sumary Rel 5, 
Cap 1, p. 121).  

 

Múltiplas linhas de evidências das mudanças climáticas são tratadas no 

Relatório 05 do IPCC (Mudanças Climáticas 2013 - The Physical Science Basis). 

Ainda é difícil precisar a magnitude das mudanças e em escalas 

maiores, em cada região do mundo, assim como suas reais causas. Além disto, é 

importante que se busque estimar os efeitos de cenários de mudanças climáticas, 

para tomadas de decisão a respeito da minimização dos seus efeitos potenciais e 

convívio com novos padrões climáticos. 

Estudos baseados em modelos de circulação geral (GCM) mostram 

que a produtividade de várias culturas tende a diminuir em algumas regiões do globo 

e aumentar em outras. Assim, a produção em áreas tropicais e subtropicais, 

principalmente na África sub-saariana, devido às grandes áreas de clima árido e 

semi-árido e sua dependência de agricultura, tende a ser mais afetada em relação 

às regiões temperadas (Jones et al., 1997; CGIAR, 1998).(apud EMBRAPA,2016) 

Destaca-se que há poucos estudos a respeito das mudanças climáticas 

para a região sul do Brasil. O desafio é estimar com maior precisão não somente as 

mudanças na temperatura, mas as mudanças na intensidade, excesso ou déficit de 

chuvas, o que representam sérios problemas tanto à agricultura quanto às 

populações vulneráveis aos eventos climáticos extremos.  

Segundo a EMBRAPA (2016):  

A agricultura é uma atividade altamente dependente de fatores climáticos, 
como temperatura, pluviosidade, umidade do solo e radiação solar. A 
mudança climática pode afetar a produção agrícola de várias formas: pela 
mudança em fatores climáticos, incluindo a frequência e a severidade de 
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eventos extremos, pelo aumento da produção devido ao efeito fertilizador de 
carbono por meio de maiores concentrações de CO2 atmosférico, pela 
alteração da intensidade de colheita devido a uma mudança no número de 
graus-dia de crescimento ou então modificando a ocorrência e a severidade 
de pragas e doenças (Shaw, 1997), entre outros efeitos. Estudos baseados 
em modelos de circulação geral (GCM) têm mostrado que a produtividade 
de várias culturas tende a diminuir em algumas regiões do globo e aumentar 
em outras, tal que a produção em áreas tropicais e subtropicais, 
principalmente na África sub-Saara devido as grandes áreas de clima árido 
e semi-árido e sua dependência de agricultura, tende a ser mais afetada em 
relação às regiões temperadas (Jones et al., 1997, CGIAR, 1998).  

 
Diante das possíveis mudanças climáticas e dos seus impactos à 

agricultura, o presente projeto de pesquisa objetiva a avaliação da possibilidade do 

uso do modelo EPIC – Environmental Policy Integrated Climate (ARS/USDA) nas 

nossas condições, como ferramenta para avaliação de mudanças climáticas na 

produção vegetal. Se viável, abre-se também uma importante possibilidade de 

ampliação da compreensão dos fenômenos agrícolas e ambientais, de forma 

integrada solo-planta-clima, hoje ainda restritas a avaliações pontuais e qualitativas 

ou especulativas. 

O EPIC está entre os modelos matemáticos mais utilizados na predição 

dos efeitos das mudanças climáticas. Foi desenvolvido inicialmente para avaliar o 

efeito da erosão do solo na produtividade. Com a evolução do modelo, os métodos e 

funções foram aprimorados e acrescentados, inclusive no nos fenômenos climáticos. 

O uso de qualquer modelo requer as etapas de calibração e validação, 

a fim de assegurar coerência nos resultados. Na calibração dos parâmetros e 

variáveis, os resultados calculados pelo modelo são confrontados com os resultados 

observados (mensurados), sendo, neste caso, a produtividade o principal parâmetro 

comparativo. A resposta das plantas (rendimentos) é a consequência das mudanças 

climáticas (que são as causas). A calibração é realizada através de estimadores de 

erro, entre os resultados observados e calculados de suscessivas simulações, onde 

os parâmetros são ajustados até que os estimadores atinjam valores aceitáveis. 

A etapa inicial é calibrar e validar o modelo a partir de dados históricos 

observados em parcelas experimentais de longo prazo e posteriormente alterar os 

dados climáticos baseados em diferentes cenários climáticos. 

Os dados observados disponíveis são de parcelas experimentais da 

Estação Experimental do Centro Nacional de Pesquisa de Trigo da EMBRAPA, em 

Passo Fundo, RS, cujo objetivo é a avaliação de longo prazo de diferentes sistemas 
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de manejo. Um dos experimentos mais longos do país (32 anos). 

A região do CNPT/EMBRAPA é representativa das condições edafo-

climáticas das terras altas da região sul do Brasil e, consequentemente, com 

agricultura muito semelhante. 

É importante destacar que, diante das incertezas e imprecisões 

relacionadas às previsões das mudanças nos padrões climáticos, especialmente 

para a região Sul do Brasil, o enfoque é dado para o uso do modelo EPIC, como 

uma das ferramentas para o importante tema de efeitos das mudanças climáticas 

sobre a agricultura brasileira.  

Entende-se que, mais importante que os cenários estabelecidos, é 

relevante a contribuição dada através do estudo com o uso de um modelo como o 

EPIC, por tratar-se de um caminho mecanicista que possibilita simular ex-ante os 

diferentes parâmetros climáticos, fenológicos, edáficos e hídricos. Portanto, é uma 

ferramenta que tem se mostrado robusta e que abre caminhos para a pesquisa, a 

gestão da produção e o ensino agrícola e ambiental, seja diante de cenários de 

mudança climática, seja diante de cenários de variabilidade climática anual ou inter-

anual. 

As hipóteses neste trabalho de pesquisa são: 

(a) O modelo EPIC é uma ferramenta robusta para avaliação dos 

impactos das mudanças climáticas (e de manejo) na produção 

agrícola, e seu uso é viável para as nossas condições; 

(b) Ocorrendo mudanças climáticas (temperatura e precipitação) na 

região do Planalto Norte do Rio Grande do Sul, haverá alterações 

na produtividade das culturas. 

A hipótese da viabilidade a utilização do EPIC para as nossas 

condições, que evidencia o estudo de cunho exploratório, é a mais importante 

devido ao avanço tecnológico que sua aplicação prática pode proporcionar, uma vez 

que o modelo fornece indicadores dos fenômenos de redução ou aumento de 

produtividade, não somente climáticos. 

A hipótese dos efeitos das mudanças climáticas e suas causas no 

ambiente de cultivo, é um estudo de cunho quantitativo que contribui para os 

esforços da mitigação dos impactos das mudanças climáticas.. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

   

Segundo TORRES (2014),  

O sistema climático consiste de cinco componentes principais que 
interagem entre si: a atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a litosfera, e a 
biosfera. Este sistema modifica-se com o tempo pela influência de sua 
própria dinâmica interna e por causa de forçantes externas naturais e 
antropogênicas (Figura 2.1; MOSS et al., 2010). Nesse sentido, o termo 
“mudança climática” refere-se a uma variação no estado do clima de uma 
região ou do planeta como um todo, decorrente de uma perturbação no 
sistema climático. Uma mudança climática pode ser identificada como 
alterações no valor médio do clima e/ou na variabilidade de seus elementos 
(e.g., precipitação, temperatura, vento, etc.), e que persiste por um período 
longo, tipicamente acima de várias décadas. As mudanças climáticas 
podem ser atribuídas tanto à variabilidade interna natural do sistema 
climático quanto à forçantes externas atuando sob este sistema (IPCC, 
2007; HEGERL et al.,2007). 
 

Segundo ARTAXO (2014), ―As mudanças no clima de nosso planeta já 

estão em andamento e estão tendo efeitos importantes sobre os ecossistemas e a 

nossa organização socioeconômica. O aumento de temperatura já observado (desde 

1850 a 2010) de 1ºC, em média, em todo o planeta, e de 1,5 ºC, no Brasil, está 

acarretando efeitos ambientais importantes (IPCC, 2013)1. 

Um resultado-chave do Relatório 5 do IPCC (WGI AR5): ―É 

extremamente provável que a influência humana é a causa dominante do 

aquecimento observado na metade do século 20‖.  

O IPCC define mudança climática como:   

―As alterações climáticas referem-se a uma mudança no estado do clima 
que pode ser identificada (por meio de testes estatísticos, por exemplo) por 
mudanças na média e/ou na variação das suas propriedades e que 
persistem durante um longo período de tempo. A mudança climática pode 
ocorrer tanto por meio de processos internos naturais ou forças externas, 
como modulações dos ciclos solares, erupções vulcânicas e as mudanças 
antropogênicas persistentes na composição da atmosfera ou no uso da 
terra.  

 

Na Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima (UN FCCC), no artigo 

1º, define a mudança climática como: 

―uma mudança do clima que é atribuída direta ou indiretamente à atividade 
humana, que altera a composição da atmosfera mundial e que vai além da 

                                            
1
 Segundo o Relatório 5 do IPCC, de 2013. 
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variabilidade climática natural observada ao longo de períodos 
comparáveis‖. A UN FCCC faz uma distinção entre as mudanças climáticas 
atribuídas às atividades humanas, que alteram a composição atmosférica, e 
a variabilidade do clima atribuída a causas naturais‖. 
 

A figura 1 sintetiza os riscos dos impactos relacionados ao clima, que 

são resultados da interação entre desastres climáticos (incluindo eventos e 

tendências ao risco), vulnerabilidade e exposição dos sistemas humanos e naturais. 

Mudanças nos processos climáticos (esquerda) e socioeconômicos, acoplado à 

medidas de adaptação e mitigação (direita), são forçantes de desastres, exposição e 

vulnerabilidade. 

 

Figura 1 - Ilustração dos conceitos-chave do WGII AR5 
 

 

Fonte: WGII AR 5 (versão traduzida) 

 

 

A Figura 2 apresenta o sumário dos impactos estimados para 

mudanças climáticas observadas sobre a produção entre o período de 1960-2013 

em quatro principais plantações de regiões temperadas e tropicais, e com o número 

de pontos coletados e analisados em parênteses para cada categoria. 
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Figura 2 - Sumário dos impactos (globais) estimados para mudanças climáticas observadas sobre a 
produção de algumas culturas. 
 

 

Fonte: WG II AR5. 
 

   Entre os principais impactos previstos no Relatório 5 do IPCC, estão: 

(a) Em muitas regiões, a mudança de precipitação ou derretimento de 

neve e gelo estão alterando os sistemas hidrológicos, afetando os 

recursos hídricos em termos de quantidade e qualidade (confiança 

média). 

(b) Muitas espécies terrestres, aquáticas e marinhas mudaram sua 

distribuição geográfica, atividades sazonais, padrões de migração, 

abundância e interações intraespecíficas em resposta às 

mudanças climáticas em curso (alta confiança). 

(c) Com base em muitos estudos que abrangem uma ampla gama de 

regiões e culturas, os impactos negativos das mudanças climáticas 

sobre a produção agrícola têm sido mais comuns do que os 

impactos positivos (alta confiança). 

(d) Atualmente, o volume de problemas de saúde humana decorrente 

das alterações climáticas é relativamente pequeno em comparação 

aos efeitos de outros fatores de estresse, porém não foi ainda 

claramente quantificado. 
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(e) As diferenças na vulnerabilidade e exposição surgem de fatores 

não climáticos e de desigualdades multidimensionais produzidas, 

muitas vezes, por processos de desenvolvimento desigual 

(confiança muita alta). Estas diferenças causam riscos distintos das 

mudanças climáticas. 

(f) Os impactos oriundos de eventos climáticos extremos como, por 

exemplo, ondas de calor, secas, inundações, ciclones e incêndios 

florestais revelam a significativa vulnerabilidade e a exposição de 

alguns ecossistemas – e de muitos sistemas humanos - à 

variabilidade climática atual (confiança muito alta). 

(g) Riscos relacionados ao clima exacerbam outros estressores 

apresentando, muitas vezes, resultados negativos para os meios 

de vida, especialmente para as pessoas que vivem em situação de 

pobreza (alta confiança). 

(h) Os conflitos violentos aumentam a vulnerabilidade às mudanças 

climáticas (evidência média, alta concordância). 

MARENGO (2007) comenta que: 

―As discussões baseadas nas análises das observações climáticas, 
hidrológicas e oceânicas, além dos indicadores de clima (corais, mostra de 
gelo e árvores, crônicas históricas, etc.), e das saídas de modelos ainda não 
distinguem ou separam os efeitos da variabilidade natural de clima e da 
induzida pelo Homem

2
. Efeitos como as explosões dos vulcões podem 

produzir um esfriamento da atmosfera que pode durar até 2 anos, mas o 
aquecimento continua depois. Níveis de confiança das previsões podem ser 
maiores se considerar o impacto de incremento nas concentrações dos 
gases de efeito estufa nas mudanças dos componentes dos balanços de 
energia e hidrológicos globais, enquanto que pouca confiança poderia se ter 
em previsões de mudanças na frequência e intensidade de eventos 
extremos de tempo e clima (El Niño, períodos secos, chuvas intensas, 
frequência e intensidade de ciclones tropicais e furações, tornados, etc).  
As incertezas sobre os cenários de mudanças climáticas para os próximos 
100 anos têm duas origens principais e bem distintas. Em primeiro lugar, há 
incerteza sobre os cenários futuros de emissões dos gases de efeito estufa 
para este século. Dependendo do cenário de emissões de gases de efeito 
estufa até 2100, a temperatura global média à superfície pode subir de 
1,5ºC até 5,5ºC, onde subjetivamente estima-se que o aumento da 
temperatura global média acima de 3ºC já seria suficiente para causar 
impactos adversos em inúmeros setores econômicos. A outra fonte de 
incerteza diz respeito à efetividade de se usar modelos climáticos globais 
como a melhor ferramenta para estimar alterações climáticas resultantes do 
aquecimento global (Nobre 2001). Uma medida desta incerteza pode ser 
obtida ao calcular o aumento da temperatura média global simulada por 

                                            
2
 Relatório 4 do IPCC. 
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diversos modelos climáticos globais para um mesmo cenário de emissões. 
(MARENGO, 2007). 

 

MENDONÇA (2006), estudando indicadores aquecimento global e suas 

manifestações na região Sul do Brasil, a partir de séries históricas de dados 

climáticos de diversas estações meteorológicas no período de 1961 a 2004, conclui 

que houve um aumento de pelo menos 0,7⁰C, sobretudo das temperaturas mínimas 

e aumento dos totais pluviométricos anuais. E que ―as tendências pluviométricas 

observadas para a região Sul do Brasil corroboram com as concepções que 

associam a intensificação do aquecimento à elevação da umidade, ali manifestada 

no incremento da pluviosidade.‖ 

Mendonça (2006) conclui que:  
1. A temperatura média regional elevou-se cerca de 1,3°C, o que teria sido 

acompanhado por uma elevação dos totais pluviométricos médios anuais.  
2. Nem toda a região tem indicado tendência ao aquecimento, sendo que numa 

parte o que se destaca é a tendência ao resfriamento (Serra Gaúcha, RS) e 
algumas localidades no Estado do Paraná, e que este é um aspecto 
importante para aprofundamento das pesquisas. 

3. Em relação ao regime e no total das chuvas ―as alterações não são muito 
expressivas, elas se manifestam principalmente na concentração da queda 
d‘água da atmosfera em eventos pluviais da vez mais extremos, ou seja, a 
elevação nos totais pluviométricos não significa nem uma melhor 
distribuição sazonal nem espacial das chuvas no âmbito regional‖. 

4. Diante das alterações climáticas já observadas a ação integrada no âmbito 
internacional se faz necessária, particularmente quando se consideram os 
cenários futuros. 

 
 
 
 

2.1.1 Modelos Circulação Global 

 

Na investigação sobre o clima são utilizados modelos que partem 

desde o equilíbrio de energia simples a modelos complexos, como os Modelos do 

Sistema Terrestre (ESM), que exigem computação de alto desempenho. A escolha 

do modelo depende diretamente da questão científica a ser abordada (Held, 2005; 

Collins et al, 2006d.). As aplicações incluem simulações de paleoclima ou clima 

histórico, de sensibilidade e de estudos de processo de atribuição e compreensão 

física, previsões da variabilidade climática em escalas de tempo de curto prazo e 

mudança na sazonal para decadal, fazendo projeções de futuras mudanças 

climáticas no próximo século ou mais, e redução de escala de tais projeções para 
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fornecer mais detalhes à escala regional e local. O custo computacional é um fator 

importante e modelos de modo simplificados (com reduzida complexidade e 

resolução espacial) podem ser utilizados quando são necessários conjuntos maiores 

ou integrações mais longas. Exemplos incluem exploração de sensibilidade 

parâmetro ou simulações de mudanças climáticas na escala de tempo milenar ou 

mais.  

Os principais grupos de modelos são (IPCC AR5, 2013): 

 Modelos Gerais de Circulação Atmosfera-Oceano (AOGCMs): foram os 
modelos "padrão" clima avaliadas no AR4. Sua função principal é compreender a 
dinâmica dos componentes físicos do sistema climático (atmosfera, oceano, terra 
e gelo do mar) e para fazer previsões baseadas no futuro dos gases de efeito 
estufa (GEE) e dos aerossóis. Estes modelos continuam a ser amplamente 
utilizados e, em particular, são executados (por vezes em maior resolução) para 
previsão de clima em aplicações sazonais e decenais de feedbacks 
biogeoquímicos não críticos (ver Capítulo 11). Além disso, AOGCMs de alta 
resolução ou de resolução variável são frequentemente utilizados em estudos ou 
aplicações de processos com foco em uma determinada região. 

 Modelos do Sistema Terra (ESMs): são os atuais modelos estado-da-arte e eles 
expandiram os AOGCMs para incluir a representação de vários ciclos 
biogeoquímicos, tais como aqueles envolvidos no ciclo do carbono, o ciclo do 
enxofre ou ozônio (Flato, 2011). 

 Modelos do Sistema Terrestre de Intermediária Complexidade (EMICs): 
tentam incluir componentes relevantes do sistema da Terra, mas muitas vezes de 
maneira idealizada ou pela menor resolução do que os modelos descritos acima. 
Estes modelos são aplicados a determinadas questões científicas, tais como a 
compreensão de respostas climáticas em escalas de tempo milenares ou a 
explorar as sensibilidades em que são necessárias aos modelo de longas 
integrações ou grandes conjuntos (Claussen et al, 2002;. Petoukhov et al., 2005). 
Esta classe de modelos, muitas vezes inclui os componentes do sistema Terra 
ainda não incluídos em todos os ESMs (por exemplo, folhas de gelo). À medida 
que aumenta poder de computação, esta classe de modelo continuará a avançar 
em termos de resolução e complexidade.  

 Modelos Climáticos Regionais (MCR): são modelos de área limitada com 
representações de processos climáticos comparáveis aos dos componentes da 
superfície atmosféricos e terrestres de AOGCMs, embora normalmente 
executado sem oceano interativo e gelo do mar. RCMs são frequentemente 
utilizados para simulações de modelos globais dinamicamente 'downscale' para 
alguma região geográfica particular, para fornecerem informações mais 
detalhadas (Laprise, 2008; Rummukainen, 2010). Por outro lado, os métodos de 
downscaling empíricos e estatísticos constituem uma variedade de técnicas 
similares para fornecer detalhes regional ou local. 

 

O clima futuro é moldado pela reação do planeta às forçantes, 

juntamente com variabilidade interna inerente ao sistema climático. Uma série de 

suposições sobre a magnitude e o ritmo das emissões futuras ajuda os cientistas a 

desenvolver cenários de emissão diferentes, sobre os quais projeções são baseados 

os modelos climáticos. Diferentes modelos climáticos, por sua vez, fornecem 

representações alternativas de resposta da Terra aos forçantes e da variabilidade 
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climática natural. Juntos, conjuntos de modelos, simulando a resposta a uma série 

de diferentes cenários, mapeiam uma gama de futuros possíveis e nos ajudam a 

compreender as suas incertezas. (IPCC AR5, p. 1036) 

Os modelos climáticos são construídos sobre a base dos princípios 

físicos que regem e representam o nosso complexo sistema climático e na 

compreensão empírica, interagindo processos necessários para simular o clima e as 

alterações climáticas, do passado e do futuro. Observações análogas do passado ou 

extrapolações de tendências recentes são estratégias inadequadas para projeções 

de produção de eventos, porque o futuro não será necessariamente uma simples 

continuação do que temos visto até agora. (IPCC AR5, p. 1036). 

As características observadas de temperaturas extremas e ondas de 

calor são bem simuladas por modelos climáticos e são semelhantes à propagação 

entre estimativas observadas na maioria das regiões. Modelos de baixa escala 

regional agora oferecem informações consistentes sobre as escalas espaciais 

necessários para a avaliação extremos e melhorias na simulação do El Niño-

Oscilação Sul, do Projeto Fase 3 (CMIP3) para a Fase 5 (CMIP5) e outros 

fenômenos de grande escala, são cruciais. No entanto, mudanças simuladas em 

frequência e intensidade de eventos extremos é limitada por problemas de 

disponibilidade e de qualidade de dados observados, e pela capacidade dos 

modelos para simular de forma confiável certos feedbacks e significar mudanças nos 

principais recursos de circulação, tais como bloqueios. (IPCC AR5, p. 109) 

  Assim, mudanças de temperatura são mais fáceis de serem previstas, 

ao passo que eventos extremos de chuva são mais difíceis, daí a dificuldade em 

prever intensidade e freqüência dos eventos. 

  Por definição, as características do que é chamado de condições 

meteorológicas extremas podem variar de lugar para lugar em um sentido absoluto. 

Atualmente, os eventos extremos individuais geralmente não podem ser diretamente 

atribuído à influência antrópica, embora a mudança na probabilidade de que o 

evento ocorra foi determinada para alguns eventos de contabilização de alterações 

observadas no clima (IPCC AR5, p. 1454).  

Seneviratne et al. (2012) cita que:  

Quando um padrão de clima extremo persistir por algum tempo, como uma 
temporada, pode ser classificada como um evento climático extremo, 
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especialmente se ele produz uma média ou total que é em si extrema (por 
exemplo, secas ou chuvas fortes ao longo de uma temporada). Para alguns 
eventos climáticos extremos, como secas, enchentes e ondas de calor, 
vários fatores como a duração e intensidade devem ser combinados para 
produzir um evento extremo). 
 

 

2.1.2 Cenários nos estudos do IPCC 

 

Segundo ARTAXO (2013), para fazer a previsão do aumento da 

temperatura são necessários dois ingredientes básicos: um modelo climático e um 

cenário de emissões. No quarto relatório do IPCC (2007) também foram simulados 

quatro cenários, mas se levou em conta apenas a quantidade de gases de efeito 

estufa emitida. No quinto relatório do IPCC (2013) foi utilizado um sistema mais 

completo, que leva em conta os impactos dessas emissões, ou seja, o quanto 

haverá de alteração no balanço de radiação do sistema terrestre.  

O balanço de radiação corresponde à razão entre a quantidade de 

energia solar que entra e que sai de nosso planeta, indicando o quanto ficou 

armazenada no sistema terrestre de acordo com as concentrações de gases de 

efeito estufa, partículas de aerossóis emitidas e outros agentes climáticos.  

   No Relatório 4 (AR 4) do IPCC, os cenários eram: 

 A1. O histórico e cenário família A1: descreve um mundo futuro com rápido 
crescimento econômico, população global que atinge o pico em meados do 
século e declina em seguida, e a rápida introdução de tecnologias novas e mais 
eficientes. As principais questões subjacentes são a convergência entre as 
regiões, a capacitação eo aumento das interações culturais e sociais, com uma 
redução substancial das diferenças regionais na renda per capita. A família de 
cenários A1 se desenvolve em três grupos que descrevem direções alternativas 
de mudança tecnológica no sistema de energia. Os três grupos A1 distinguem-se 
por sua ênfase tecnológica: fóssil intensiva (A1FI), fontes não fósseis de energia 
(A1T) ou um equilíbrio em todas as fontes (A1B) (onde equilibrada é definida 
como não dependente de mais de uma fonte de energia em particular, no 
pressuposto de que as taxas de melhora semelhantes aplicam-se a todas as 
tecnologias de fornecimento de energia e uso final). 

 A2. O histórico e cenário família A2 descreve um mundo muito heterogêneo. O 
tema subjacente é a auto-suficiência e a preservação das identidades locais. 
Fertilidade padrões entre as regiões convergem muito lentamente, o que resulta 
em crescimento contínuo da população. O desenvolvimento econômico é 
principalmente orientado para a região eo crescimento econômico per capita ea 
mudança tecnológica são mais fragmentados e mais lento do que nos outros 
contextos. 

 B1. O histórico e cenário família B1 descreve um mundo convergente com a 
mesma população global, atingindo um pico em meados do século e declina em 
seguida, como no enredo A1, mas com rápida mudança nas estruturas 
econômicas em direção a uma economia de serviços e informações, com 
reduções de material intensidade e a introdução de tecnologias limpas e 
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eficientes em recursos. A ênfase está em soluções globais para a 
sustentabilidade econômica, social e ambiental, incluindo a melhoria da equidade, 
mas sem iniciativas climáticas adicionais. 

 B2. O histórico e cenário família B2 descreve um mundo no qual a ênfase está 
nas soluções locais para a sustentabilidade econômica, social e ambiental. É um 
mundo com população global continuamente crescente, a uma taxa menor do que 
A2, níveis intermediários de desenvolvimento econômico e mudança tecnológica 
menos rápida e mais diversa do que no B1 e A1. Enquanto o cenário também é 
orientado para a proteção ambiental e equidade social, ele se concentra em 
níveis locais e regionais. 

 

A Figura 3 apresenta o resultado das estimativas destes cenários para 

o século 21 e os dados médios observados no século 20. A Tabela 1 as projeções 

do aquecimento médio da superfície global e a elevação do nível do mar, no final do 

século 21. 

 

Figura 3 - Resultados das estimativas dos cenários do IPCC / AR4 

 

Fonte: Figura SPM.5, AR4, IPCC 
 

 

No Relatório 5 (AR 5), após revisão e ampliação de critérios, adotou-se 

os cenários RCP - Representative Concentration Pathway (ver AR5 Secção 12.3 

para uma descrição detalhada dos cenários; MOSS et al., 2008;. MOSS et al., 2010; 

VAN VUUREN et al., 2011b). São novos cenários que especificam as concentrações 

e emissões correspondentes, mas não estão diretamente baseados históricos sócio-

econômicos como nos cenários SRES. 
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Tabela 1 - Projeções do aquecimento médio da superfície global e a elevação do nível do mar, no 
final do século 21. 

 Mudança de temperatura 

(⁰C em 2090-2099 em relação a 1980-1998) 

Aumento do nível do 
mar 

Caso Melhor estimativa Intervalo provável Intervalo baseado em 
modelos excluindo 
futuras mudanças 

dinâmicas rápidas no 
fluxo de gelo 

Concentrações Constantes 
do Ano 2000 

0.6 0.3 – 0.9 NA 

Cenário B1  1.8 1.1 – 2.9 0.18 – 0.38 

Cenário A1T  2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.45 

Cenário B2  2.4 1.4 – 3.8 0.20 – 0.43 

Cenário A1B  2.8 1.7 – 4.4 0.21 – 0.48 

Cenário A2  3.4 2.0 – 5.4 0.23 – 0.51 

Cenário A1F1  4 2.4 – 6.4 0.26 – 0.59 

Fonte: adaptado de IPCC AR4. 

 

Os cenários RCP são baseados em uma abordagem diferente e mais 

consistentes, incluem gases de curta duração e mudanças de uso da terra. Eles não 

são necessariamente mais capazes de representar a evolução futura do que os 

cenários SRES. Quatro cenários RCP foram selecionados a partir da literatura 

publicada (FUJINO et al., 2006; SMITH e WIGLEY, 2006; RIAHI et al., 2007; VAN 

VUUREN et al., 2007; HIJIOKA et al., 2008; WISE et al., 2009) e atualizado para uso 

dentro CMIP5 (MASUI et al., 2011; RIAHI et al., 2011; THOMSON et al., 2011; VAN 

VUUREN et al., 2011a). Os quatro cenários são identificados pelo pico do século 21 

ou estabilização do valor de RF derivado pelo modelo de referência (em W m-2) 

(Figura 4): o menor RCP, RCP2.6 (também referido como RCP3- PD), que atinge 

seu pico em 3 W m-2 e, em seguida, diminui para cerca de 2,6 W m-2 em 2100; o 

RCP4.5 médio-baixo e o RCP6 médio-alto com vista para a estabilização em 4,5 e 6 

W m-2, respectivamente por volta de 2100; e o mais alto, RCP8.5, o que implica um 

RF de 8,5 W m-2 em 2100, mas implica crescente RF para além dessa data (Moss et 

al., 2010). Além disso, há uma extensão suplementar SCP6 para 4.5 com um 

ajustamento das emissões após a 2100 para atingir níveis de concentração 4,5 RCP 

em 2250 e, subsequentemente. As PRCs abrangem toda a gama de RF associados 

com cenários de emissões publicadas na literatura no momento do desenvolvimento 

do PRCs e os dois cenários escolhidos para serem mais ou menos igualmente 

espaçados entre os dois extremos (2,6 e 8,5 Wm-2). (IPCC AR5, p.147). 
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Figura 4  - Cenários RPC – IPCC (AR5) 

 

Fonte: AR4, IPCC. 

 

Estes valores das forçantes devem ser entendidos como 

representativos, etiquetas comparativas, associadas com cada um dos cenários a 

qual irá variar um pouco de modelo para modelo. Isso ocorre porque concentrações 

ou emissões (em vez do RF) são prescritos no modelo de clima CMIP5. (IPCC AR5, 

p.147). 

 
Figura 5 - Média global das forçantes radiativas (RF, W m

-2
), entre 1980 e 2100, estimada por 

métodos alternativos. 

 
Fonte:  IPCC AR5 – Figure 12.4, p. 1053. 

 

De maneira geral, as mudanças observadas para a região da América 
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do Sul, em índices climáticos desde meados do século 20, baseadas em uma série 

de estudos globais e avaliações, são (IPCC AR5, p. 211): 

 

Tabela 2 – Mudanças climáticas observadas pra a América do sul e Graus de Confiança
3. 

Dias quentes  Confiança Média: aumento global 

Dias frios  Confiança Média: diminuição global 

Noites quentes  Confiança Média: aumento global 

Noites frias / Geadas  Confiança Média: diminuição global 

Ondas de calor / 
períodos quentes 

Baixa confiança: provas insuficientes (falta de literatura) e 
tendências espacialmente variadas, mas algumas evidências de 
mais aumentos do que diminuição em determinadas áreas. 

Precipitação extrema 
Confiança Média: aumenta mais em algumas regiões do que 
diminui, mas de tendências espacialmente variadas. 

Estiagens / Secas 
Baixa confiança: literatura limitada e as tendências espacialmente 
variadas  

 

 

2.1.3 Mudanças na temperatura 

 

Nas últimas três décadas tem sido sucessivamente mais quentes na 

superfície da Terra do que qualquer década anterior desde 1850 (Figura 6). No 

Hemisfério Norte, o período de 1983 a 2012 foi provavelmente o mais quente 

período de 30 anos dos últimos 1400 anos (confiança média). (IPCC, 2013, p.5). 

Os dados de temperatura média global combinada superfícies 

terrestres e oceânicas, calculada por uma tendência linear, mostram um 

aquecimento de 0,85 [0,65-1,06]°C, ao longo do período 1880-2012, quando existem 

vários conjuntos de dados produzidos de forma independente. O aumento total entre 

a média do período de 1850-1900 e o período de 2003-2012 é 0,78 [0,72-0,85]°C, 

com base no conjunto de dados mais longo e único disponível. (IPCC, 2013, p.5). 

Reconstruções de temperatura em escala continental da superfície 

mostram, com alta confiança, períodos de multi-decenais durante a Anomalia 

Climática Medieval (anos entre 950 e 1250), algumas regiões estavam tão quentes 

como no final do século 20. Estes períodos quentes regionais não ocorreram de 

forma coerente em todas as regiões como o aquecimento no final do século 20 (alta 

confiança). (IPCC, 2013, p.5) 

A Figura 5 ilustra a mudança da temperatura observada por década e 

                                            
3
 Vide ―Grau de Confiança‖ no Glossário. 
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projeta o aquecimento para os cenários de baixas emissões (RCP2.6) e altas taxas 

de emissão (RCP8.5). (Fonte: Figura SPM.4, IPCC AR5). 

 

Figura 6 - Anomalias médias de temperatura observadas combinadas globais das superfícies 
terrestres e oceânicas, de 1850 a 2012, de três conjuntos de dados. 

 

Fonte: Figura SPM.1 (a) - IPCC, WG1 AR5 (2013, p.06)  

 

A Figura 7 apresenta o mapa das mudanças de temperatura observadas de 1901 a 

2012.  

 
Figura 7 – Mapa da mudança de temperatura da superfície observada 1901-2012 derivado de 
tendências de temperatura determinada por regressão linear a partir de um conjunto de dados. 
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Fonte: Figura SPM.1 (b) - IPCC, WG1 AR5 (2013, p.06) 

 

A Figura 8 apresenta o mapa das projeções das mudanças de 

temperatura da superfície terrestre para o final do século 21 dos cenários RCP2.6 e 

RCP8.5, com base nas médias entre 1986 e 2005. 

 
Figura 8 - Mudanças observadas e projetadas da temperatura média anual da Terra, WGII AR5. 

 

Fonte: IPCC, WG1 AR5 (2013). 

 

Torres (2014), em estudo das incertezas em projeções de mudanças 
climáticas na América do Sul, conclui:  

―Levando em consideração o desempenho de cada MCG em representar o 
clima observado e a convergência de sua projeção com relação à média 
dos conjuntos CMIP3 ou CMIP5, como proposto explicitamente pelo método 
REA e intrinsecamente pela inferência bayesiana, notou-se que, em geral, a 
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média das projeções de mudança de temperatura decresce ligeiramente 
(~0,5ºC – 1ºC) sobre toda região , comparado à média aritmética simples 
dos MCGs. Em todas as análises constatou-se que as mudanças de 
temperatura são maiores do que os intervalos de incerteza associados para 
toda América do Sul e nos diversos períodos, conjuntos de MCGs, e 
cenários forçantes, indicando uma alta confiabilidade nas projeções. Nos 
cenários de forçantes mais intensas (SRES A2 e RCP 8.5), a probabilidade 
de um aumento de temperatura exceder 2ºC em 2071-2100 é extremamente 
alta (> 90%) para toda América do Sul.‖ 

 
O Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças Climáticas 

- Base científica das mudanças climáticas (2014), conclui, para a porção sul/sudeste 

da região da Mata Atlântica brasileira:   

Até 2040 as projeções indicam aumento relativamente baixo de temperatura 
entre 0,5º e 1ºC com intensificação nos padrões de chuva em torno de 5% a 
10%. Em medos do século (2041-2070) continuam as tendências de 
aumento gradual de 1,5º a 2ºC na temperatura e de 15% a 20% nas chuvas, 
sendo que essas tendências acentuamse no final do século (2071-2100) 
com padrões de clima entre 2,5º e 3ºC mais quente e entre 25% a 30% 
mais chuvoso. (AMBRIZZI, et al., 2014, p. 21). 

 

 

2.1.4 Mudanças na precipitação pluviométrica 

 

A confiança na mudança da precipitação média sobre áreas terrestres 

globais desde 1901 e anterior à 1951 é baixa, e média depois. A precipitação 

aumentou desde 1901 (confiança média anterior e alta confiança depois de 1951), 

calculados sobre as áreas de terras de latitudes médias do hemisfério norte. Para 

outras de latitudes médias, tendências positivas ou negativas a longo prazo da zona 

têm baixa confiança. (IPCC AR5, p. 104). 

  Há confiança média de que a variabilidade da precipitação interanual 

relacionada com a monções vai aumentar no futuro. No futuro é muito provável o 

aumento extremos de precipitação relacionados com as monções na América do 

Sul4, África, Leste da Ásia, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia e Austrália. (IPCC AR5, p. 

105). 

Há baixa confiança nas projeções da América do Norte e mudanças de 

precipitação de monção da América do Sul, mas a confiança é média que a monção 

norte-americana vai chegar e persistir no final do ciclo anual, e de alta confiança na 

expansão das monções na América do Sul. (IPCC AR5, p. 105). 

                                            
4
 A região Sul do Brasil é caracteristicamente sujeita à ZCAM 
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Figura 9 - Mudanças observadas na precipitação anual sobre a Terra 

 

Fonte: IPCC, WG1 AR5 (2013). 

 

HAYLOCK et al. (2006) investigou tendências de extremos de chuva no 

Sudeste da América do Sul no período de 1960-2000. Encontraram tendências para 

condições mais úmidas no sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e o norte e centro da 

Argentina. Eles mostram tendências positivas nos índices de precipitação5 R10mm, 

R20mm, R95P e R99P, sugerindo que a região de Sudeste da América do Sul 

experimentou um aumento na intensidade e frequência de dias com chuva intensa, o 

que concorda com os trabalhos de GROISSMAN et al. (2005) para a mesma região. 

(OBREGON & MARENGO, 2007). 

Mais recentemente, ALEXANDER et al. (2006) analisaram tendências 

em extremos anuais de chuva, e chegaram à conclusão de que elas aparentam ser 

similares àquelas da chuva total acumulada: positivas no Sul do Brasil, Paraguai, 

Uruguai e Norte-centro da Argentina. Eles identificaram tendências positivas no 

número de dias com chuva intensa (R10mm) e chuva muito intensa (R20mm) 

concentrada em curto tempo, e na quantidade de chuva concentrada em eventos 

chuvosos que são indicadores de chuvas que produzem enchentes (R95P) e muito 

são chuvosos (R99P) durante o período 1961-2000. Estas tendências sugerem 

aumento e intensidade na freqüência e intensidade de eventos de chuva no sudeste 

da América do Sul, enquanto que a ausência de dados na região tropical não 

                                            
5
  R10mm (número de dias com precipitação intensa); R20 (Número de dias com eventos de 

precipitação muito intensa). R10mm e R20mm representam uma contagem anual de dias com 
chuva acima de 10 e 20 mm/dia, (respectivamente). R95p e R99p representam a chuva 
acumulada anual em dias com chuva que supera o 95th e 99th percentil de 1961-90. 
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permite uma análise mais compreensiva dos extremos nesta parte do continente. 

(MARENGO, 2007). 

 
Figura 10 - Mudanças na precipitação (IPCC, AR 5) para a projeção 2071-2100 em relação a 1961-
1990 no cenário A1B a partir de um conjunto de 10 modelos climáticos regionais (MCR). 
 

 

Fonte: IPCC, AR5, Capítulo 14, pg. 1263. 

 

El Niño e La Niña são oscilações normais, previsíveis das temperaturas 

da superfície do mar, nas quais o homem não pode interferir. São fenômenos 

naturais, variações normais do sistema climático da Terra, que existem há milhares 

de anos e continuarão existindo. É interessante observar que há indícios claros de 

que já houve época em que o fenômeno El Niño era habitual: há cerca de 2500-3000 

anos o clima era caracterizado pelo que hoje normalmente é observado em 

condições de El Niño. (MARENGO et. al., 2007) 

Em 2005, com a seca afetando a região sul da Amazônia esta 



43 
 

tendência aparenta continuar e se agravar, pois os índices de chuva durante a 

estação chuvosa no Acre foram até 200 mm abaixo da média histórica. Este 

aumento de chuva no sul da Amazônia tem um padrão similar em termos de 

tendência na região do Brasil central, sudeste e sul (LIEBMANN et al. 2004; 

LIEBMANN et al., 1999; SELUCHI e MARENGO, 2000; Grimm et al. 1998; 

NOGUÉS-PAEGLE et al. 2002; BARROS et al. 2002; DOYLE AND BARROS 2002; 

CAZES-BOEZIO et al. 2003). Estudos desenvolvidos por OBREGON e NOBRE 

(2003) têm também identificado a mudança de regime em 1975-76 em chuva em 

estações na Amazônia do noroeste e no sul do Brasil. (MARENGO et al., 2007). 

Segundo TORRES (2014), quanto à precipitação, os métodos não 

resultaram em padrões de mudanças substancialmente diferentes daqueles obtidos 

com uma média aritmética simples dos 16 MCGs, tanto para o CMIP3 quanto para o 

CMIP5. Os intervalos de incerteza apresentaram magnitudes iguais ou maiores do 

que a das mudanças projetadas. Portanto, concluiu-se que existe uma alta 

confiabilidade de uma projeção de mudanças pequena ou inexistente na 

precipitação sazonal e anual sobre a América do Sul. (APUD MARENGO, 2007). 

Em relação à precipitação observada, os estudos relacionados no 

IPCC AR5, citam que ―alterações incluem um aumento significativo de precipitação 

durante o século 20 sobre o setor sul do sudeste da América do Sul, uma tendência 

negativa na ZCAS área continental (Barros et al, 2008), uma tendência negativa na 

média de precipitação e extremos de precipitação na centro-sul do Chile e uma 

tendência positiva no sul do Chile (HAYLOCK et al, 2006;. QUINTANA e ACEITUNO, 

2012). Outras alterações detectadas incluem as tendências de precipitação extrema 

positivos no sudeste6 da América do Sul, centro-norte da Argentina e noroeste do 

Peru e do Equador (Seção 2.6.2; HAYLOCK et a.l, 2006; DUFEK et al, 2008; 

MARENGO et al., 2009; RE e BARROS, 2009 ; SKANSI et al., 2013)‖. (IPCC AR5, p. 

1261). 

TORRES (2014) cita que SETH et al. (2010) utilizou nove modelos do 

conjunto CMIP3 para examinar as mudanças projetadas no ciclo anual do SMAS 

para o final do século XXI (2071-2100) no cenário SRES A2, em comparação com o 

período de 1971 a 2000. As análises realizadas neste estudo foram focalizadas em 

                                            
6
 Região aproximada do estado do Rio Grande do Sul. 
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três regiões principais: uma região no SMAS (50º-60ºW, 10º-20ºS), a sua extensão 

sudeste (40º-50ºW, 15º-25ºS) e o sudeste da América do Sul (50º-60ºW, 23º-35ºS). 

Os resultados obtidos reafirmaram estudos anteriores (VERA et al., 2006; IPCC, 

2007; BOMBARDI e CARVALHO, 2009) que indicam um provável aumento de 

precipitação no verão austral na região sudeste da América do Sul para o final do 

século. Embora na região da monção os resultados apresentaram grande 

divergência entre os modelos, a média do conjunto indica uma primavera austral 

mais seca. 

Em relação à precipitação, a citação mais consistente é a de AMBRIZZI, 

et al. (2014), citado no Primeiro Relatório da Avaliação Nacional sobre Mudanças 

Climáticas - Base científica das mudanças climáticas (2014), ou seja, o aumento de 

5% a 10% a cada intervalo de aumento de temperatura de 0,5⁰ a 1⁰C, em relação ao 

padrão climático atual, até +3⁰C de temperatura e até + 30% mais chuvoso (supõe-

se que em termos de volume de chuva). 

Complementa TORRES (2014):  

―Estas mudanças na precipitação foram acompanhadas por um deslocamento 
mais para o sul do máximo de precipitação na ZCAS e da Alta subtropical do 
Atlântico Sul. Os resultados também sugerem um aumento no transporte de 
umidade para o sul, associado com uma intensificação do fluxo de baixos 
níveis a leste dos Andes durante a primavera. Os cálculos da divergência do 
fluxo de umidade não apresentaram mudanças significativas na região da 
monção, enquanto que um significativo aumento na convergência foi 
simulado no sudeste da América do Sul durante todo o verão. Os resultados 
encontrados por SETH et al. (2010) sugerem que na região do SMAS poderá 
ocorrer uma primavera mais quente e seca no final do século, corroborando 
os resultados encontrados por BOMBARDI e CARVALHO (2009). 
 

Considerando o clima pretérito (1951 a 2010), segundo o GT1 IPCC 

AR5 (2013), ―a maioria dos outros estudos centrados na secura mundial resultados 

semelhantes encontrar, com a variabilidade decenais dominando tendências de 

longo prazo‖ (FRICH et al, 2002; ALEXANDER et al., 2006;. DONAT et al., 2013a). 

No entanto, GIORGI et al. (2011) indicam que:  

―A ―intensidade hidroclimática‖, uma medida que combina tanto a duração 
do período seco e intensidade de precipitação, aumentou durante a última 
parte do século 20, em resposta a um clima mais quente. Eles mostram que 
as tendências positivas (refletindo um aumento no comprimento da seca 
e/ou eventos extremos de precipitação) são mais acentuadas na Europa, 
Índia, partes da América do Sul e Leste da Ásia, embora tendências 
parecem ter diminuído (refletindo uma diminuição na duração do seca e/ou 
eventos extremos de precipitação) na Austrália e no norte da América do 
Sul (tendência desprezível). Porém, a disponibilidade de dados, qualidade e 
comprimento do registro permanecem questões em tirar conclusões em 
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uma escala global (há limitações nos dados)‖. (Appud MARENGO et al., 
2007) 

Observa-se nas figuras 11 e 12 que nas últimas 6 décadas não houve 

tendência (variabilidade climática) significativa de aumento da precipitação anual, 

mas ocorreu uma tendência da frequência do número máximo anual de dias secos 

consecutivos de 5% a 10%. (IPCC AR5, 2013) 

 
Figura 11 - Tendências em quantidade anual de precipitação a partir de dias percentil 95 (R95P)

7
.  

 
Fonte : Fig. 2.33 IPCC AR5 (p. 215) 
 
 
Figura 12 - Tendências da frequência do número máximo anual de dias secos consecutivos (CDD)

8
  

 

Fonte: Fig. 2.33 IPCC AR5, p. 215. 

 

Para a América do Sul, os mais recentes estudos integrativos indicam 

chuvas pesadas está aumentando em frequência e intensidade ao longo do 

continente como um todo (DONAT et al, 2013c; SKANSI et al, 2013).  

                                            
7
 R95P é um indicador de precipitação extrema, onde a precipitação anual total fica acima do 95º 

percentil da distribuição diária do período considerado. 
8
 CDD é a frequência do número máximo anual de dias secos consecutivos. 
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A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (KODAMA, 1992) é 

uma característica marcante associada ao regime de precipitação de verão da AS 

tropical e, portanto, possui papel fundamental para a variabilidade e qualidade da 

estação chuvosa durante o verão sobre a região central e sudeste do Brasil 

(LIEBMANN et al, 2001, CARVALHO et al. 2002a; Carvalho et al. 2004). A ZCAS é 

caracterizada por uma zona baroclínica quase-estacionária, orientada de noroeste 

para sudeste, que emana da região amazônica em direção ao Atlântico Sul 

Subtropical e provoca intensa precipitação quando ativa (KODAMA, 1992). A 

precipitação durante eventos de ZCAS é alimentada pelo aporte de umidade em 

baixos níveis, gerado tanto pelo escoamento para sul proveniente da região das 

monções, que se intensifica com a altura, como pelo escoamento da periferia 

sudoeste da alta subtropical, que diminui com a altura (KODAMA 1993). A 

manutenção da estreita zona convectiva depende da presença do jato subtropical de 

altos níveis e da convergência de umidade em baixos níveis, com geração de 

frontogênese juntamente com a geração de instabilidade convectiva (KODAMA 

1993). LIEBMANN et al (2004b) observaram uma grande tendência de aumento da 

precipitação sobre o flanco sul da região de atuação da ZCAS no período de 1979 a 

1999. Segundo estes autores esta tendência está relacionada a uma pequena e 

gradual migração da ZCAS para sul. Os mecanismos dinâmicos responsáveis pela 

origem da ZCAS ainda não são totalmente conhecidos (KODAMA, 1993; LIEBMANN 

1999). (APPUD, BOMBARDI, 2008). 

Entre as características mais evidentes da circulação em baixos níveis 

sobre a AS observa-se a presença do jato de baixos níveis da América do Sul (JBN) 

(p.ex. MARENGO et al, 2004) e da Baixa do Chaco. O JBN é caracterizado por um 

estreito escoamento de norte ao leste dos Andes, que intensificado pelo anticiclone 

do Atlântico Sul, apresenta seu núcleo em (17.5ºS; 62ºW) ao nível de 850 hPa e 

com ventos de aproximadamente 12 m.s-1, transportando calor e umidade da 

Amazônia e do Atlântico Norte Tropical para o sudeste da América do Sul e Bacia do 

Rio da Prata (MARENGO et al, 2004). (APPUD, BOMBARDI, 2008). 

Segundo BOMBARDI (2008),  

―A grande variabilidade de escalas temporais e espaciais é uma 
característica marcante do regime de monções na America do Sul 
(KAYANO e KOUSKY 1992; LENTERS e COOK, 1998; GRIMM et al, 1998; 
JONES e CARVALHO 2002; CARVALHO et al. 2002b; VERA et al, 2006a). 
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Sobre a região central da America do Sul, durante o verão, é comum a 
ocorrência de chuvas convectivas, com o máximo da atividade convectiva 
durante o final da tarde e início da noite (VERA et al 2006a). Na escala 
sinótica, sistemas frontais organizam a convecção numa banda com 
orientação noroeste-sudeste, que durante o verão intensificam a 
precipitação durante eventos de ZCAS (SILVA DIAS e MARENGO, 2002).  
 

A característica mais evidente da variabilidade da precipitação sobre a 

America do Sul na escala intra-sazonal é a intensa atividade convectiva na região da 

ZCAS associada a um déficit de precipitação sobre a região das planícies 

subtropicais ao sul do Brasil, Uruguai e nordeste da Argentina, caracterizando um 

padrão de dipolo nas anomalias de precipitação entre estas regiões (NOGUÉS-

PAEGLE e MO, 1997; LIEBMANN et al. 1999; NOGUÉS-PAEGLE et al. 2000, 

LIEBMANN et al 2004; CARVALHO et al. 2004 APUD BOMBARDI, 2008).  

Quando os eventos de ZCAS enfraquecem, a precipitação torna-se 

abundante nestas planícies, intensificada por um grande aporte de umidade 

proveniente das regiões tropicais associado a um intenso JBN (p.ex. LIEBMANN et 

al 2004a, MARENGO et al 2004).  

GRIMM (2003) observou que durante eventos de El Niño a precipitação 

e circulação das monções de verão da America do Sul são alteradas tanto por 

perturbações de grande escala associados ao ENSO como pelo anômalo 

aquecimento da superfície sobre o sudeste do Brasil durante a primavera. Os 

eventos El Niño também parecem modular a frequência de eventos extremos de 

precipitação sobre regiões costeiras do sudeste do Brasil durante o verão, em 

associação com a intensificação do jato subtropical sobre o Atlântico subtropical 

oeste (CARVALHO et al. 2002a). (APPUD, BOMBARDI, 2008). 

O Relatório 5 do IPCC conclui que nas porções Sul e Sudeste do Brasil 

as projeções indicam aumento de 5% a 10% no volume de chuva até 2040, entre 

2041 e 2070 de 15% a 20% de chuvas e até 2100 entre 25% e 30% mais chuvoso. 

Em relação à intensidade das chuvas, observa-se inconsistências e 

incertezas. Tendo que os fenômenos climáticos que mais interferem são os sistemas 

frontais e o El Niño, pressupõe-se que os percentuais de aumento de chuvas, que os 

autores dos estudos se referem, pode ser considerado tanto na probabilidade de 

dias de chuva quanto no coeficiente de variação de precipitação, o que remete à 

eventos de maior magnitude. No entanto fica a incerteza em relação aos períodos de 
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estiagem (entre eventos chuvosos), com confiança média de aumento dos períodos 

de estiagem, porém com incertezas devido a limitação de dados e informações. 

 
Figura 13 - Ilustração esquemática do RMAS, média para o trimestre dezembro a fevereiro, durante o 
período de 1979 a 1995,  

 

Obs.: (a) linha de corrente em 200 hPa e (b) vento em 925 hPa (m.s
-1

). 
 
Fonte: IPCC AR5, 2013. 

 

A região sombreada indica a precipitação acumulada (mm). A posição da Alta 

da Bolívia (A), dos centros subtropicais de alta pressão à superfície (H), da Baixa do Chaco 

(B), do JBN (vetor azul), da ZCAS (linha pontilhada), da Zona de Convergência Intertropical 

(linha com pontos e traços) e do Cavado do Nordeste (linha grossa tracejada) estão 

indicados em seus respectivos painéis (Fonte: NOGUÉS-PAEGLE et al, 2002). 

 

 

2.1.5 Mudanças no teor de gás carbônico 

 

As concentrações atmosféricas de dióxido de carbono, metano e óxido 

nitroso aumentou para níveis sem precedentes em pelo menos os últimos 800.000 

anos. As concentrações de dióxido de carbono aumentaram 40% desde os tempos 

pré-industriais, principalmente de emissões de combustíveis fósseis e, 

secundariamente, de emissões líquidas de mudança de uso da terra. O oceano 

absorveu cerca de 30% do dióxido de carbono antropogênico emitido, causando a 

acidificação dos oceanos. (IPCC AR5, p.11) 
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Figura 14 - Concentração de dióxido de carbono (CO2) em Mauna Loa (19°32‘N, 155°34‘W – 
vermelho) e no Polo Sul (89°59‘S, 24°48‘W – em preto) desde 1958. 
 

 

Fonte: IPCC, AR 5 (Fig. SPM.4.a) 

 O NOAA noticia, em maio de 2015:  

―Pela primeira vez desde que começou a acompanhar o dióxido de carbono 
na atmosfera global, a concentração média global mensal deste gás com 
efeito de estufa ultrapassou 400 partes por milhão em março de 2015, de 
acordo com resultados mais recentes da NOAA”. Segundo Pieter Tans, 
cientista-chefe da laboratório de referência de efeito estufa global da NOAA, 
"nós relatamos 400 ppm pela primeira vez, quando todos os nossos sítios 
no Ártico atingiram esse valor na primavera de 2012. Em 2013 o registro no 
Observatório Mauna Loa da NOAA cruzou o limiar ppm 400  pela primeira 
vez. Atingindo 400 partes por milhão como uma média global é um marco 
significativo‖. Com uma média anual de 400 ppm de concentração de CO2, o 
aquecimento global previsto será de pelo menos 2,4°C, segundo o último 
relatório do Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC). E as perspectivas são pessimistas: as emissões de CO2 na 
atmosfera não param de crescer e se a tendência se mantiver, a 
temperatura pode aumentar entre 3º e 5°C. (ALVES, 2016) 
 

Em 2017 o teor de CO2 em Mauna Loa, Havaí, é de 407,18 ppm, 

conforme Figura 15. 

 A última vez que o planeta registrou uma concentração de CO2 na 

atmosfera superior às 400 partes por milhão (ppm) foi entre 3 e 5 milhões de anos, 

durante a era do Plioceno. A temperatura na época era de 3° a 4°C superior à atual. 

(Figueres, 2013). 

 Com o aumento do teor de CO2 na atmosfera, há incremento da 

produção de biomassa, o que remete ao aumento da produção das plantas 

cultivadas. 
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Figura 15 - Média mensal global recente de CO2 (modificado de NOAA, 2017) 

 

 

Fonte: NOAA, 2017. 

  

 

2.1.6 Mudanças climáticas previstas para a Região Sul do Brasil 

 

Em relação à temperatura, o Relatório 5 do IPCC as projeções indicam 

aumento relativamente baixo de temperatura, entre 0,5ºC e 1ºC até 2040, entre 2041 

e 2070 deverão ser mantidas as tendências de aumento gradual de 1,5ºC a 2ºC e 

tais tendências devem se acentuar ainda mais no final do século, quando o clima 

deverá ficar entre 2,5ºC e 3,0ºC mais quente. Em relação à precipitação, as 

projeções indicam aumento de 5% a 10% no número de chuvas, entre 2041 e 2070 

de 15% a 20% de chuvas e até 2100 entre 25% e 30% mais chuvoso.  

  MARENGO (2007) conclui:   
Sobre eventos extremos, têm-se observado tendências positivas na 
freqüência de noites e dias quentes e tendências negativas na freqüência 
de noites e dias frios, consistentes com um cenário de aquecimento global. 
Para o Sudeste da América do Sul tem-se observado um aumento na 
intensidade de episódios e freqüência de dias com chuva intensa no período 
1961-2000, ou seja, as chuvas estão se tornando cada vez mais violentas, 
isso apesar de o total anual precipitado não ter sofrido modificação 
perceptível, alguns estudos têm mostrado relação de extremos de chuva no 
Sudeste e Sul do Brasil à freqüência / intensidade com padrões de 
circulação como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ou o Jato 
de Baixos Níveis da América do Sul (SALLJ). A maior disponibilidade de 
dados permite análises para o Sudeste da América do Sul, enquanto que a 
ausência de dados diários de longo prazo na região tropical não permite 
uma análise mais abrangente dos extremos nesta parte do continente.  
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(...) Os dados das estações mostram uma tendência de aumento dos 
episódios de chuva intensa definidos pelo índice R10 (número de dias com 
mais de 10 mm) e pelo índice de extremos de chuva intensa definido pelo 
índice R95t (fração total de precipitação devido a eventos de chuva acima 
do percentil de 95th) em grande parte do Sudeste da América do Sul, 
Centro de Argentina e até o Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. No Brasil, as 
tendências positivas de extremos de chuva aparecem mais intensamente 
nos estados de SP, PR, RS (...). 

 

MENDONÇA (2006), analisou dados meteorológicos de inúmeras 

localidades na região Sul do Brasil, do período de 1961 – 2004, e concluiu: 

No que concerne às mudanças climáticas na porção sul do Brasil a analise 
dos dados meteorológicos revela tendência genérica ao aquecimento e 
elevação da pluviosidade-umidade médias. A estatística linear aponta 
intensificação do aquecimento climático associado à elevação das 
médias pluviométricas anuais, o que corrobora a tese da intensificação do 
aquecimento regional como reflexo do aquecimento global. O que fica 
evidente na analise dos dados é que o aquecimento regional se faz 
evidenciar particularmente na elevação das temperaturas médias 
mínimas e médias compensadas; as médias das máximas apresentam 
pequena alteração. A analise estatística polinomial, entretanto, revelou 
leve tendência ao resfriamento em localidades em meados da década de 
1990. 
 
 
 

2.1.7 Críticas às previsões do IPCC  

 

Em que pesem o número de pesquisadores, instituições e países 

envolvidos com o tema, há um grupo de pesquisadores que desconfiam ou 

contestam as projeções ou as causas do aquecimento.  

Um exemplo é TEODORO & AMORIM (2008), que afirmam:  

―Considerando a dinamicidade do clima (todos seus elementos estão em 
constantes e múltiplas interações) e das atividades antrópicas (diferentes e 
intensas mudanças ao longo da existência humana), torna-se impossível 
comparar dados de longas séries temporais, devido às diferenças espaciais 
de cada período. Desta maneira, não há como fazer previsões confiáveis 
sobre as mudanças climáticas, visto que as comparações só podem ser 
realizadas, para esta reflexão, com escalas espaciais e temporais iguais 
(ou, no mínimo, semelhantes). Além disso, as médias dos dados camuflam 
a realidade, pois não consideram as especificidades de cada lugar. 
As previsões do IPCC não seguem este pensamento, criando uma 
abordagem catastrófica em torno do futuro do clima global. No diagnóstico 
apresentado, os desvios negativos e positivos, desde o século XIX, não 
passaram de 0,6ºC, enquanto o órgão governamental prevê, até no final do 
século XXI, um aumento de 1,5ºC a 6,0ºC - ou seja, do “alívio” à “catástrofe” 
mundial. (...) Infelizmente, tais “Cavalheiros do Apocalipse” influenciam 
significativamente, na população leiga, feito obtido pelo sensacionalismo 
veiculado por meios de comunicação em massa, minimizando a discussão e 
favorecendo, economicamente e politicamente, determinados e limitados 
atores sociais”.  
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Esta abordagem desconfia da indústria cultural9 que, a exemplo de 

outros temas, produz uma agenda que permeia as mais diversas instâncias da 

sociedade, uma sociedade que vive do espetáculo. 

O crítico brasileiro mais proeminente às previsões do IPCC é o 

professor da UFAL/ICAT, Dr. Luiz Carlos Baldicero Molion. Na visão deste 

pesquisador (MOLION, 2011): 

 O clima global varia naturalmente e já esteve mais quente no passado. 
Dados da estação de Vostok (Antártica) mostraram que as temperaturas 
dos 3 últimos interglaciais foram 6°C a 10°C superiores às do interglacial 
atual e aumentaram cerca de mil anos antes da concentração de CO2 
(SIME et al,).  

 10 mil anos antes do presente, ocorreram, no mínimo, 4 períodos 
quentes significativos (interglaciais). 

 Não há comprovação de aquecimento nos últimos 10 anos. Dados de 
termômetros em terra sofrem do efeito de “ilha de calor urbana” e 
“ajustes”. Em grandes cidades, cobertas de asfalto e concreto, existe 
muito pouca água para evaporar (calor latente) e maior parte da energia 
disponível converte-se em calor sensível (calor sensível). Isso gera um 
microclima, efeito local e não global. 

 Nos últimos 170 anos pelo menos, o nível do mar tem flutuado 12 cm, ± 6 
cm, em função de um ciclo lunar de 18,6 anos, resultante da precessão 
do plano da órbita da Lua em torno da Terra. À medida que a Lua orbita a 
Terra, o plano de sua órbita vai girando no espaço e completa um volta 
(360°) em 18,6 anos. O último pico lunar foi em 2006/2007 e provocou, 
dentre outros fenômenos, grandes marés na costa brasileira. O IPCC (AR 
4) afirma que o aumento poderá ser de 60 cm até 2100. 

 O aquecimento global parece produzir catástrofes generalizadas: secas, 
ondas de calor, tempestades, furacões. Catástrofes meteorológicas 
sempre existiram, independentes de clima frio ou quente. (...) Portanto, 
há 70 anos já aconteciam tempestades severas. Só que hoje as áreas 
impermeabilizadas, e os consequentes danos, são maiores. 

 as pessoas não podem confundir vulnerabilidade social – devido ao 
aumento populacional, ao fato de o homem viver hoje em grandes 
aglomerados urbanos e ocupar espaços indevidos ou áreas de risco – 
com intensidade dos fenômenos meteorológicos. Um fenômeno, com a 
mesma intensidade de 100 anos atrás, provoca maiores perdas de vida e 
um estrago muito maior atualmente.  

 Modelos são meros programas de computador. Podem ter um milhão de 
linhas, mas não passam de códigos criados pela mente humana para 
produzir resultados possivelmente esperados ou induzidos. Os modelos 
são limitados e estão cheios de problemas. Eles não reproduzem o ciclo 
hidrológico e não criam cobertura de nuvens adequadamente. Não 
sabem “fazer chover”, não quantificam corretamente a variação do 
armazenamento de calor. Não reproduzem El Niños, Oscilação Decadal 
do Pacífico (ODP) ou Oscilação Multidecadal do Atlântico Norte (OMA). 
O transporte de calor para os pólos é limitado, não têm mecanismos 

                                            
9
 Termo forjado pelos filósofos Theodor Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973), 

membros da Escola de Frankfurt. Empregaram o termo pela primeira vez no capítulo: O iluminismo 
como mistificação das massas no ensaio Dialética do Esclarecimento, escrita em 1942, publicada 
em 1947. 
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como, por exemplo, o ciclo nodal lunar, descrito acima, que intensifica 
transporte de calor para os polos. 

 Está realmente havendo mudança global de resfriamento para os 
próximos 20 anos. O Sol, em seu ciclo de 90 a 100 anos, está entrando 
num período de baixa atividade. Nesses próximos 20 anos, até 2030, a 
previsão é que os dois ciclos de manchas solares apresentem um 
número reduzido de manchas. 

 Outro grande controlador do clima global é os oceanos. As mais de 3.500 
boias à deriva, do sistema denominado ARGO, mergulham até dois mil 
metros de profundidade e depois sobem, fazendo os perfis de 
temperatura e salinidade da água. Então, monitoramos hoje uma camada 
de dois mil metros de espessura dos oceanos. De 2002 para cá, elas 
mostram que os oceanos estão perdendo calor. Portanto, claramente, 
com o Sol entrando num mínimo de atividade, os oceanos perdendo calor 
e o clima vai esfriar. 

 Em relação à Amazônia, não se pode tratar a região como se ela tivesse 
um clima único. Vejam, por exemplo, que naquele período que esteve frio 
– e isto não é resultado de modelo, e sim estatística dos dados 
observados entre 1950 e 1976 com relação à média de um período de 50 
anos, 1950 a 1999. Choveu mais na Bacia do Xingu, por incrível que 
pareça. O Solimões e a parte do Madeira e do Juruá tiveram redução de 
precipitação. Dos grandes rios que nascem nessa região, uns vão para o 
equador, outros vão para o sul. Então, se as chuvas no Brasil Central 
forem reduzidas, rios, como o S. Francisco, Tocantins e Paraná, vão ter 
vazão reduzida com relação ao período 1977-1998. De fato, quando 
olhamos a série de vazão do Paraná, até 1975 as vazões eram, em 
média, 32% inferiores às de hoje.  

 Provavelmente, haverá uma redução entre 10% e 15% na vazão desses 
rios. E os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem sofrer 
mais. Nos últimos 11 anos, 1999 a 2009, a região que mais sofreu com o 
resfriamento global do Pacífico parece ter sido a zona de expansão da 
soja, Tocantins, sul do Maranhão, leste do Pará e do Piauí. Essa região 
aparentemente vai ser mais afetada, por conta das mudanças na 
circulação atmosférica, e já apresenta reduções de 400 milímetros de 
chuva por ano, semelhantes às do período 1948-1976. E os invernos vão 
ter a tendência de ser mais rigorosos no sul no Brasil. O inverno de 2007, 
por exemplo, mostrou reduções de temperatura de 3 a 4°C nessa região 
(slide 51). Mas, paradoxalmente, mostrou um aumento de temperatura 
(secas) na região sul da Amazônia. Isso porque, na Amazônia, devido à 
proximidade ao equador, as nuvens é que controlam a temperatura. E, 
com a atmosfera mais fria, mais seca, têm-se menos nuvens, entra mais 
radiação solar no sistema, fazendo com que a temperatura nessa região 
aumente. 

 Eventos extremos sempre aconteceram independentemente de o clima 
estar um pouquinho mais quente ou um pouquinho mais frio. Meio grau 
para cima meio grau para baixo, não é problema algum para nossa 
atmosfera. Entre um evento El Niño forte e uma erupção vulcânica de 
grande porte, a temperatura global pode variar de 1,5°C. Portanto,± 
0,5°C está perfeitamente dentro da variabilidade natural do sistema 
climático. 

 “O IPCC não faz previsões”, frase proferida pelo próprio Kevin Trenbert – 
um dos grandes líderes do IPCC – em uma conferência. O IPCC usa 
cenários fictícios, que não necessariamente vão ocorrer no futuro, e 
projeta o clima dos próximos 100 anos utilizando modelos que não 
representam adequadamente os processos físicos que controlam o clima 
e são induzidos a aumentar a temperatura quando se aumenta a 
concentração de CO2. Portanto, as projeções do IPCC, por meio de 
modelos de clima, são meros exercícios acadêmicos. Não servem para o 
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planejamento das atividades humanas e do bem estar social nos 
próximos 20 a 100 anos. E muito menos conseguem projetar as 
mudanças climáticas regionais, pois os modelos de clima têm uma 
resolução espacial muito pequena e não se prestam para essa finalidade.  

 É muito importante não confundir mudanças climáticas com conservação 
ambiental. São duas coisas distintas. Aqueça ou esfrie, a conservação do 
meio ambiente é indispensável. Todas as ações que se referem à 
conservação ambiental e à conservação da biodiversidade, qualquer 
medida que venha a melhorar a eficiência energética dos aparelhos 
eletro-eletrônicos e da iluminação, acabar com o desmatamento da 
Amazônia e com a poluição da água, do ar, dos solos, reciclar materiais, 
mudar os hábitos de consumo, são muito bem-vindas e necessárias. 
Muitas pessoas afirmam que a hipótese do aquecimento global tem seu 
aspecto positivo, pois alertou a população para a conservação ambiental. 
É possível, mas não se faz conservação ambiental com base em falsa 
Ciência, sobre falsos argumentos científicos. 

 

 

2.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A AGRICULTURA 

 

 As catástrofes naturais e a redução na produção agrícola são as 

grandes preocupações com as mudanças climáticas. Em todos os níveis da esfera 

social, é preciso prevenir e adaptar-se aos impactos destas mudanças.  

A duração do ciclo das plantas e sua produtividade podem ser afetadas 

por vários elementos meteorológicos, sendo a temperatura do ar e a precipitação 

considerados os de maior influência (RAWSON & HINDMARSH, 1982). (apud 

OLIVEIRA et. al, 2011). 

 ―A produtividade agrícola é o resultado final dos eventos bioquímicos 

que ocorrem nas plantas‖ (GALLO, 2016). Satisfeitas todas as exigências de 

desenvolvimento (sem estresse), as plantas manifestam todo seu potencial 

produtivo. As pressões externas (estresses), especialmente o clima e as pragas, é 

que são responsáveis pela redução da produção.  

 Segundo PELLEGRINO (2007),  

―a maior vulnerabilidade (às mudanças climáticas) refere-se a baixa 
capacidade dos países em desenvolvimento de se defender dos impactos das 
mudanças climáticas. A vulnerabilidade torna-se mais agravante quando se 
trata dos seus impactos sobre a agricultura desses países que são, de 
maneira geral, fortemente dependentes da atividade agrícola, seja ela de 
subsistência ou base da economia nacional‖.  

   

  Para o combate ou adaptação aos impactos, buscando conhecê-los, 

definindo-se cenários agrícolas futuros das mudanças climáticas, três projetos de 
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pesquisa são criados e coordenados pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e 

Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp (Cepagri/Unicamp) e pela Embrapa 

Informática Agropecuária (CNPTIA/Embrapa), com a contribuição de um grande 

número de instituições do país. ―Estes projetos, foram essenciais para criar a base 

de dados e os modelos que permitissem apresentar uma primeira aproximação em 

direção à definição desses cenários agrícolas futuros no âmbito nacional”. 

(PELLEGRINO, 2007). 

 O primeiro projeto é uma rede de informações agrometeorológicas, o 

Agritempo (www.agritempo.gov.br), o segundo o ―Zoneamento Agrícola do Brasil - 

Análise de Riscos Climáticos e Atualização‖ (ASSAD, 2002) e o ―Zoneamento de 

Riscos Climáticos: abordagem para agricultura familiar, bioenergia e pastagens‖ 

(MARIN, 2007).  

 PELLEGRINO (2007) comenta:  

―Esses três projetos buscaram o desenvolvimento de modelos específicos 
para cada estado e cultura plantada e permitiram gerar mapas com índices 
de satisfação das necessidades de água (ISNA), valores diretamente 
proporcionais à chance de sucesso no desenvolvimento das culturas.  
Com base nesses mesmos modelos desenvolvidos nos zoneamentos e 
diante dos cenários de mudanças climáticas globais apresentados pelo 
IPCC (10), simularam-se cenários agrícolas futuros para aumentos de 
temperatura de 1ºC, 3ºC e 5,8ºC e aumentos de precipitação de 5%, 10% e 
15%.  Esses aumentos foram simulados de maneira homogênea para todo 
o país e desconsideraram qualquer evolução tecnológica, tanto no manejo 
das culturas quanto no seu melhoramento genético, e qualquer adaptação 
fisiológica das plantas às novas condições. Os resultados dessas 
simulações para as culturas da soja, milho, arroz e feijão podem ser 
visualizados no sítio da Internet www.agritempo.gov.br/ 
mapas_mudancasclimaticas.php.‖ 

  

 Entre as conclusões dos projetos, está a redução da produção com o 

aquecimento, refletido na redução da área apta para cultivo (zoneamento). Destaca 

PELLEGRINO (2007):  

―Percebe-se o efeito negativo das mudanças climáticas sobre a área 
considerada apta para o plantio, de acordo com os modelos do zoneamento 
de risco climático, havendo, para o caso da soja exemplificado, um 
decréscimo de 1.204.911,86 km

2
 no cenário mais pessimista, 

exclusivamente para esse período de plantio. O cenário de aumento de 1ºC 
a partir de 1990 já está próximo de acontecer e o cenário de 3ºC é 
praticamente certo. As estimativas para este último cenário mostram perdas 
de área em torno de 18% para o arroz, 11% para o feijão, 39% para a soja, 
58% para o café e apenas 7% para o milho. Embora as condições iniciais 
dessas simulações desconsiderem questões importantes, esses cenários já 
nos dão indicações essenciais ao planejamento das pesquisas, 
principalmente quanto à adaptação dos sistemas de cultivos e de novos 
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cultivares mais tolerantes às altas temperaturas e mais resistentes à seca. 
Ao se considerar que a condição climática será de fato alterada, com base 
nesses cenários é possível formular algumas hipóteses sobre a dinâmica da 
agricultura no Brasil e no mundo‖. 

  

 Segundo o autor, haverá uma migração das culturas anuais no sentido 

das regiões temperadas, com ganhos de produtividade das culturas C4,. Estas, por 

formarem ácido oxalacético como primeiro produto da fotossíntese, tem habilidade 

de suportar maiores temperaturas e intensidades de radiação solar (contam com 

uma estrutura conhecida como ―anatomia Kranz‖) (Pellegrino, 2007).   

 Segundo MARENGO (2007):  
Os impactos do El Niño na região Sul têm sido identificados em estudos de 
GRIMM et al. (1997 a, b, 2000) e BERLATO e FONTANA (2003) entre 
outros. Mas o aspecto importante é o impacto do fenômeno da agricultura. A 
Tabela 3 mostra os rendimentos médios de soja e milho no Rio Grande do 
Sul nos eventos de El Niño de 1995/96, 1997/98 e de La Niña de 1998/99 e 
1999/2000. Os dados confirmam a tendência de rendimentos modestos 
dessas culturas em anos de La Niña, mas confirmam também os ganhos 
em rendimento médio do estado obtido em anos de El Niño. Isto se deve ao 
fato de que a chuva normal de final de primavera e verão em geral é 
insuficiente para atender as necessidades hídricas dessas culturas, 
limitando seus rendimentos. Há também enchentes não associadas à 
presença do El Niño sendo observadas, e secas em anos que não foram 
caracterizados como de La Niña.  
Nos últimos 15 anos, foram apenas três ocasiões em que o El Niño foi 
sucedido pela La Niña. O episódio intenso de El Niño em 1982/83 foi 
seguido de um evento fraco de La Niña em 1984/85, e um El Niño menos 
intenso, ocorrido em 1986/87, um El Niño relativamente longo entre 1990-94 
e o evento muito intenso em 1997-98. O evento em 1986-87 foi seguido de 
um forte La Niña em 1988/89. O El Niño longo, mas pouco intenso, em 
1990-94 foi seguido de um episódio fraco de La Niña em 1995/96. El Niño e 
La Niña são oscilações normais, previsíveis das temperaturas da superfície 
do mar, nas quais o homem não pode interferir. São fenômenos naturais, 
variações normais do sistema climático da Terra, que existem há milhares 
de anos e continuarão existindo.  
É interessante observar que há indícios claros de que já houve época em 
que o fenômeno El Niño era habitual: há cerca de 2.500-3.000 anos o clima 
era caracterizado pelo que hoje normalmente é observado em condições de 
El Niño. 

 

Tabela 3 – Rendimento médio da soja e do milho (kg ha
-1

) no estado de Rio Grande do Sul nos 
últimos eventos El Niño e La Niña.  
 

Cultura La Niña 

(1995/96) 

El Niño 

(1997/98) 

La Niña 

(1995/96) 

El Niño 

(1995/96) 

Soja 1.565 2.088 1.459 1.593 

Milho 2.097 2.961 2.422 2.644 

 
Fonte: (BERLATO e FONTANA, 2003). 

LEE et al. (1996) simularam mudanças climáticas utilizando o EPIC, 
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visando avaliar a sensibilidade à erosão e COS. Foram simulados 100 locais sob 36 

regimes de clima (precipitação em ± 10% e ± 20%, velocidade do vento (± 10%, ± 

20% e CO2 de de 350 a 625 ppm), por um período de 100 anos. Concluíram que: 

(a) As taxas médias de erosão da água agregadas regionalmente, 

aumentaram linearmente com a precipitação, enquanto as taxas de 

erosão eólica diminuíram e as taxas de erosão total aumentaram de 

forma não linear; 

(b) O aumento de temperatura em 2°C (com CO2 e velocidade média 

do vento constante) diminuiu a erosão hídrica em 3-5%, enquanto 

que a erosão do vento aumentou em 15-18%. A erosão total 

aumentou com o aumento da temperatura;  

(c) O aumento de CO2 de 350 a 625 ppm (com temperatura aumentada 

em 2°C e velocidade média do vento constante) não teve efeito 

sobre a erosão hídrica, apesar dos aumentos no escoamento anual 

total e no pico de escoamento; Isso foi atribuído ao aumento da 

cobertura vegetal. A erosão do vento diminuiu 4-11% sob o 

aumento de CO2.  

(d) O COS nos 15 cm superficiais do solo diminuiu 0,8 MgC.ha-1 a partir 

de um valores iniciais de 4 a 9 MgC.ha-1. O aumento da 

temperatura e da precipitação acelerou estas perdas de COS e o 

aumento do CO2 diminuiu as perdas. 

  Destacamos que a redução gradativa do COS significa perda paulatina 

da fertilidade do solo, resultando em  queda na produtividade ou aumento de custos 

em fertilizantes. A temperatura e a precipitação aumentadas remetem à impactos 

negativos à produtividade, embora o aumento do CO2 resulte em aumento do COS. 

Estes aspectos apontam para a importância no manejo conservacionista do solo na 

mitigação dos impactos das mudanças climáticas, sejam globais, sejam devido à 

variabilidade climática inter-anual.   

 

2.2.1 Efeitos da temperatura nas plantas 

 

  É através da fotossíntese que a energia luminosa é convertida em 
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energia química e o carbono é fixado em compostos orgânicos, formando biomassa. 

A produtividade é o resultado do desempenho das plantas frente aos fatores de 

produção e aos estresses a que estiveram expostas. 

 

2.2.1.1 Fotossíntese 

 

Segundo Loureiro e Martinez (2006):  

A fotossíntese pode ser definida como um processo físico-químico, 
mediante o qual os organismos fotossintéticos sintetizam compostos 
orgânicos a partir de matéria-prima inorgânica, na presença de luz solar. Ela 
pode ser dividida em duas fases: a fase fotoquímica, na qual a energia 
luminosa é utilizada, gerando ATP e NADPH, os quais serão então 
utilizados na segunda fase, a fase de fixação de CO2 (Fig. __). O processo 
fotossintético das plantas ocorre nos cloroplastos e resulta na liberação de 
oxigênio molecular e na captura de dióxido de carbono da atmosfera, que é 
utilizado para sintetizar carboidratos.  
Na fase fotoquímica, a energia luminosa é utilizada para retirar elétrons de 
moléculas de água, os quais serão transportados na membrana do tilacóide 
resultando na produção de ATP e NADPH, compostos ricos em energia, e 
que serão utilizados nas reações bioquímicas para a fixação de CO2.‖ 

 
Figura 16 - Fases da Fotossíntese 
 

 
Fonte: (Loureiro e Martinez, 2006). 

 

Loureiro e Martinez (2006) descreve as fases fotoquímica e bioquímica. 

Na fase fotoquímica da fotossíntese participam 4 grandes complexos protéicos 

principais:  

1) Fotossistema II (PSII), onde ocorre a decomposição da molécula de 
água;  

2) Complexo citocromo b6-f, o qual participa no transporte de elétrons entre 
o fotossistema I e II;  
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3) Fotossistema I (PSI), onde os elétrons provenientes da água são 
utilizados para a redução do NADP+;  

4) Complexo ATP sintase, onde a energia química potencial presente no 
gradiente protônico entre o lúmen do tilacóide e o estroma é utilizada 
para a síntese de ATP. 

 

Assim, conclui que a etapa fotoquímica resulta: em produção de poder 

redutor (NADPH), liberação de oxigênio (dissociação da molécula da água), e 

formação de ATP por meio do complexo ATP-sintase. O ATP e o NADPH são 

utilizados no Ciclo de Calvin, onde o CO2 será fixado e reduzido.‖ 

O Ciclo de Calvin, conforme a figura 17, é dividido em três fases 

(Loureiro e Martinez, 2006): 

1) Fixação do C02 pela Rubisco, gerando duas moléculas de ácido 3-
fosfoglicérico, a partir de uma molécula de ribulose 1,5-bisfosfato;  

2) Redução, envolvendo duas reações químicas, pelas quais as duas 
moléculas de ácido 3-fosfoglicérico serão transformadas em duas trioses 
(gliceraldeído 3-fosfato); e,  

3) Regeneração, na qual serão envolvidas 5 moléculas de trioses para 
regenerar três moléculas de ribulose 1,5-bisfosfato (RuBp), dando 
continuidade ao ciclo. 

 
Considerando a ocorrência de três carboxilações. ATP e  NADPH são 

consumidos na fase de redução e ATP também é utilizado ao final da fase de 

regeneração. 

 
Figura 17 – Esquema simplificado do Ciclo de Calvin

10
 

 

 
 
 

Fonte: (Loureiro e Martinez, 2006). 
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Conforme Loureiro e Martinez (2006), o teor expressivamente maior de 

O2 (21%) na atmosfera em relação ao CO2 (0,036%)11, o que se esperaria 

predomínio da reação de oxigenação (oxidação), os autores comentam que ―a 

afinidade da Rubisco pelo CO2 é cerca de 100 vezes maior do que pelo oxigênio, 

razão pela qual a reação de carboxilação predomina sobre a de oxigenação‖ . 

  Em relação à etapa de regeneração, Loureiro e Martinez (2006) 
afirmam que:  

Para que ocorra uma fase de regeneração, serão necessárias seis 
moléculas de trioses, as quais serão sucessivamente condensadas em 
moléculas intermediárias, de número variável de carbonos, até que sejam 
formadas três moléculas de RuBP. Considerando a ocorrência de 3 reações 
de carboxilação, 6 reduções serão necessárias, gerando então 6 trioses. 
Dessas 6 trioses geradas, 5 serão utilizadas na fase da regeneração do 
Ciclo de Calvin, enquanto que uma triose poderá então ser utilizada para a 
síntese de sacarose e de amido. Essa ―sexta‖ molécula de triose (a qual 
contém 3 carbonos), representa então o produto líquido da fixação de três 
moléculas de CO2. 

 
 
2.2.1.2 Plantas C3 e C4 
 
  Do ponto de vista fotossintético, as plantas podem ser divididas em 3 

grupos: C3, C4 e CAM. Acredita-se que as plantas C4 e CAM, foram derivadas das 

plantas C3 e surgiram no final do período Cretáceo, quando ocorreu um drástico 

declínio na concentração de CO2 atmosférico. 

As plantas C3 são aquelas que produzem um composto com 3 

carbonos (ácido 3-fosfo-glicérico) como primeiro produto da fixação de CO2, plantas 

que possuem somente a enzima Rubisco (Ciclo de Calvin), como estratégia para a 

fixação do carbono. 

  As plantas C4 e CAM possuem duas reações de carboxilação: a 

realizada pela Rubisco (presente nas células da bainha vascular) e a realizada pela 

enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPcase). Na primeira reação de 

carboxilação as plantas C4 produzem um composto de 4 carbonos, o ácido 

oxaloacético, daí C4. 

Conforme Loureiro e Martinez (2006), o ciclo C4 possui em seis fases 

(Figura 18):  

1) Fixação de CO2;  
2) Transporte do composto de 4 carbonos (malato, nesse tipo de ciclo C4);  
3) Descaboxilação do composto de 4 carbonos;  

                                            
11

 Segundo relatórios da NOAA, hoje o teor é maior que 0,040% (400ppm). 
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4) Carboxilação pela Rubisco, no Ciclo de Calvin;  
5) Transporte do composto de 3 carbonos; e  
6) Regeneração do fosfoenolpiruvato (PEP). Observe que nesse tipo de 

ciclo C4, o piruvato é o composto de 3 carbonos transportado de volta à 
célula mesofílica, após a descarboxilação do composto de 4 carbonos.  

 

Figura 18 – Esquema
12

 básico de um Ciclo C4.  

 
 

 

Fonte: (Loureiro e Martinez, 2006). 

 

  Afirma Loureiro e Martinez (2006) que:  

Todos os tipos de plantas C4 possuem dois mecanismo paralelos de fixação 
de carbono, os quais encontram-se separados espacialmente: enquanto a 
fixação de carbono pela PEPcase ocorre nas células do mesófilo, a fixação 
de carbono pela Rubisco ocorre nas células da bainha vascular. Estas 
células se diferenciam das demais, aumentando de volume e formando uma 
―coroa‖ em torno do feixe vascular, típico do que se denomina de ―Anatomia 
Kranz‖, presente somente em plantas C4. 

 
Há três tipos de plantas C4, com base no tipo de composto C4 

transportado da célula do mesófilo para a célula da bainha e suas diferenças quanto 

à enzima descaboxilativa:  

 
Tabela 4: Tipos de plantas C4 

Grupo C4 Enzima Descarboxilativa Exemplos 

1. Formadora de malato NADP-enzima málica milho, sorgo, cana de açúcar 

2. Formadora de aspartato NAD-enzima málica milheto, Panicum miliaceum 

3. Formadora de aspartato PEP-carboxicinase capim colonião, Panicum maximum 

Fonte: Loureiro e Martinez (2006). 
 

O grupo de plantas C4 tipo 1 é maior e de maior valor econômico. 

Neste ciclo, a vantagem é o aumento da concentração de CO2, onde a Rubisco está 

                                            
12

 Envolve a participação de dois tipos celulares diferentes. Esquema de planta C4 tipo 1.  
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confinada, praticamente impedindo a ocorrência da reação de oxigenação. (Loureiro 

e Martinez, 2006). 

A tabela 4 apresenta as características diferenciais entre os três 

principais grupos de plantas, de acordo a seu mecanismo de fixação de carbono. 

 

Tabela 5 – Características diferenciais entre as plantas C3 e C4. 

Características C3 C4 

Anatomia foliar 
Células do parênquima 

paliçádico e lacunoso com 
cloroplastos com grana 

Anatomia de "Kanz", com 
células mesofílicas com 

cloroplastos com grana e 
células da bainha do feixe 
vascular com cloroplastos 

sem grana 

Enzimas carboxilativas 
RUBISCO em todas as 
células fotossintéticas 

Separação espacial: PEP 
- carboxilase nas células 
mesofilicas e RUBISCO 
nas células da bainha 

vascular 

Requerimento energético CO2:ATP:NADPH 1 : 3 : 2 1 : 5 : 2 

Razão de transpiração (g H2O/g MS) 450 – 950 250 – 350 

Razão clorofila a/b 2,8 ± 0,4 3,9 ± 0,6 

Requerimento de Na Não Sim 

Ponto de compensação de CO2 (mL/L) 
30 – 70 0 – 10 (1) 

20 – 100 0 – 5 (2) 

Inibição da fotossíntese na presença de O2 
(21%) 

Sim Não 

Fotorrespiração Sim Não detectável 

Temperatura ótima para a fotossíntese 
15⁰C - 25⁰C 30⁰C - 40⁰C 

(1)
 

20⁰C - 25⁰C 30⁰C - 45⁰C 
(2)

 

Produção de Matéria Seca (t / há / ano) 22 ± 0,3 39 ± 1,7 

Redistribuição de fotoassimilados Lenta Rápida 

Eficiência quântica x temperatura Diminui Estável 

Taxa transpiração 500 – 1000 200 – 350 

Saturação de luz 400 – 500 >2000 

Fonte: (1) LOUREIRO e MARTINEZ (2006) e (2) BUCKERIDGE (2016). 

 

2.2.1.3 Fotorrespiração e assimilação de CO2 

 

A via fotossintética da planta (C3 ou C4) e as condições para a 

ocorrência da fotorrespiração (nas C3) estão entre os principais fenômenos que 

afetam as produtividade das plantas em função da temperatura.  

A fotorrespiração é caracterizada pela produção do ácido glicólico, 

dependente de luz, nos cloroplastos e sua subseqüente oxidação nos peroxissomos 

(RAVEN et al., 1996), reação predominantemente nas plantas do grupo C3.   

A função biológica da fotorrespiração é dissipar o excesso de ATP e 
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poder redutor quando a planta fica exposta a alta radiação fotossinteticamente ativa. 

Estas condições levam ao excesso de excitação dos fotossistemas (produção de 

ATP e NADPH) e ao fechamento de estômatos (não há entrada de CO2). 

(BUCKERIDGE, 2016c) 

A fotorrespiração é tanto uma defesa da planta como uma ineficiência 

do ciclo de fixação de CO2. A Enzima RuBisCO aceita tanto o CO2 quanto O2 como 

substrato. Assim, GALLO (2016) comenta: 

Ao invés de ser produzido 2 moléculas de ácido glicérico após a clivagem 
molecular, produz-se uma molécula de ácido glicérico e uma molécula de 
ácido glicólico, que na célula está na forma aniônica glicolato. O glicolato é 
exportado aos peroxomas onde é oxidado à glioxalato e então aminado 
para formar o aminoácido glicina (Gli). A glicina por sua vez, é exportada 
para a mitocôndria onde 2 moléculas de glicina são utilizadas para gerar 
uma molécula de serina (Ser) e uma molécula de CO2. Daí o nome 
fotorrespiração, pois há a participação da luz (foto), o consumo de O2 e a 
liberação de CO2 (respiração). A fotorrespiração é favorecida em ambientes 
de alta concentração de O2 e baixa de CO2 (condição atmosférica) e em 
altas temperaturas (climas tropicais e equatoriais).  

 
  Conforme BUCKERIDGE (2016):  

O CO2 é captado nas células do mesofilo pela enzima Fosfo Enol Piruvato 
carboxilase (PEPc), que forma compostos ácidos de 4 carbonos. Este que 
poderá ser descarboxilado a 3PGA e usado pela RUBISCO, presente nas 
células da bainha vascular. Nas células da bainha vascular, o ácido (malato 
por exemplo) é descarboxilado, formando CO2 novamente. Este mecanismo 
causa aumento expressivo na concentração de CO2 na célula da bainha em 
relação à do mesofilo. Enquanto a pressão parcial de CO2 no mesofilo é da 
ordem de 150 µbar, na bainha vascular chega ser dez vezes maior (1500 
µbar). Com isto, a RUBISCO fica em uma situação em que a concentração 
de substrato é muito alta, evitando a competição do oxigênio que leva à 
fotorrespiração. Como um dos grandes problemas das plantas é a perda de 
água pelos estômatos quando estes estão abertos para permitir a entrada 
do CO2, o mecanismo C4, ao aumentar em dez vezes a concentração deste 
gás nas células da bainha vascular, acaba evitando a perda de água, pois o 
aproveitamento do CO2 é muito melhor do que em plantas C3.   
A influência do CO2 sobre a fotossíntese têm implicações importantes sobre 
o crescimento e a produtividade. Em níveis muito baixos de concentração 
de CO2, existe um balanço negativo entre o CO2 fixado e o respirado, isto é, 
a planta libera CO2 para a atmosfera. Aumentando-se a concentração de 
CO2 o ponto de compensação de CO2 é alcançado, ou seja, a fotossíntese 
bruta é igual à respiração. Neste ponto a fotossíntese líquida é igual a zero. 
As plantas C4 possuem ponto de compensação próximo de zero, refletindo 
a maior afinidade da enzima primária de assimilação de CO2 (PEP 
carboxilase) e à taxa de fotorrespiração que é praticamente nula (vide 
Figura 19). 

Na evolução, a bainha vascular e seus mecanismos bioquímicos 

acoplados à via C3 criaram uma espécie de ―bomba‖ que torna o sistema 

fotossintético mais eficiente em certas situações, praticamente eliminando a 

fotorrespiração.  
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A via C4 é um sistema permite à folha o armazenamento de ácidos com 

4 carbonos antes de estes serem captados pela RUBISCO. O ciclo fotorrespiratório 

(das plantas C3) está relacionado com a atividade de oxigenação da Rubisco e 

resulta na perda de CO2 e na diminuição da eficiência fotossintética. O aumento na 

temperatura diminui a solubilidade dos gases, sendo que a temperatura afeta mais a 

solubilidade do CO2 do que a do O2. As perdas podem superar os 40%. Assim, a 

fotorrespiração reduz a assimilação líquida de CO2, ou seja, reduz a fotossíntese 

líquida. (BUCKERIDGE, 2016). 

 

Figura 19 – Mudanças na fotossíntese em função da concentração de CO2 no ambiente 

 

Fonte: Taiz & Zeiger (1998), apud BUCKERIDGE et al., 2016.. 

 

  Entre as mudança dinâmicas do ambiente, a temperatura em 

crescimento é considerada uma das tensões mais prejudiciais. As previsões de 

aumento criam apreensão entre os cientistas. O estresse térmico tem causado 

efeitos sobre os processos vitais dos organismos, que agem diretamente ou através 

da modificação das componentes ambientais. Plantas, não podem mover-se para 

ambientes mais favoráveis, consequentemente o seu crescimento e processos de 

desenvolvimento são substancialmente afetados, até letalmente, pelo estresse de 

alta temperatura (TS).(HASANUZZAMAN, 2013) 

  Segundo Hasanuzzaman (2013):  

O calor provoca estresse heterogêneo, e muitas vezes adverso, alterações 
no crescimento das plantas, desenvolvimento de processos fisiológicos, e o 
rendimento (inibição da germinação de sementes, redução do crescimento 
das plantas; desenvolvimento impróprio; alteração da fotossíntese; 
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alteração da fenologia; alteração da distribuição da água no solo; perdas de 
água; redução na produtividade; redução da qualidade nas colheitas e 
estresse oxidativo). Uma das principais consequências do estresse de alta 
temperatura é o excesso de geração de espécies reativas de oxigênio 
(ROS), o que leva ao estresse oxidativo. Plantas lutam continuamente para 
a sobrevivência sob várias condições de estresse ambiental, incluindo HT. 
Uma planta é capaz, de alguma forma, de tolerar o stress de calor por 
alterações físicas no interior do corpo da planta e, frequentemente, através 
da criação de sinais para alterar o metabolismo.  

  Segundo PACHECO e HELENE (1990), que ―estes dois tipos de 

plantas fotossintéticas (C3 e C4) têm respostas diferenciadas de crescimento 

dependendo de 4 variáveis: luz, concentrações relativas de O2 e CO2, temperatura e 

umidade”. 

  Os mecanismos de concentração de CO2 contribuem para reduzir a 

fotorrespiração (é o caso das plantas C4) ou para permitir a sobrevivência das 

plantas em condições áridas e semi-áridas (é o caso das plantas CAM). Com o 

aumento da temperatura, a princípio, é de se esperar que ocorra aumento no 

metabolismo e maior crescimento de biomassa nas plantas com metabolismo C4. 

Estas tem um sistema fotossintético mais eficiente que, sob determinadas 

condições, conferem maior capacidade de absorção de maiores taxas de CO2, 

devido à presença de bainha vascular e que torna a planta menos dependente da 

abertura e fechamento de estômatos, o que permite a prevenção da perda excessiva 

de água. (BUCKERIDGE, 2016).  

 

Figura 20 - Rendimento comparado de plantas C3 e C4 

 

Fonte: BUCKERIDGE et al. (2016). 
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De maneira geral as gramíneas (C4) tem desempenho praticamente 

linear à medida que a temperatura aumenta, dentro do intervalo entre as 

temperaturas de base superior e inferior, cujos valores são característicos de cada 

espécie e constituem-se em um dos parâmetros de crescimento das plantas. Já nas 

plantas C3, à medida que a temperatura aumenta, há uma queda no desempenho 

fotossintético a partir da temperatura ótima, devido ao fechamento dos estômatos. 

Esta é uma das razões para as espécies C3 produzirem menores níveis de produção 

do que as plantas C4. Há várias consequências importantes da presença da bainha 

vascular. Uma delas é que as taxas de absorção de CO2 são muito mais altas, pois o 

sistema pode armazenar mais carbono de forma intermediária (no ácido C4) 

tornando a planta relativamente menos dependente de controlar a abertura e 

fechamento de estômatos para prevenir a perda de água. (BUCKERIDGE, 2016). 

O resultado é que quando se compara o rendimento quântico1 de 

plantas C3 e C4 em diferentes temperaturas (Figura 20), nota-se que as diferenças 

entre o desempenho dos dois sistemas em diferentes temperaturas, com vantagens 

e desvantagens que dependerão do clima onde vivem. Enquanto as plantas C4 têm 

desempenho constante em temperaturas que variam entre 10 e 40°C, as C3 

apresentam uma queda linear em desempenho quando se aumenta a temperatura.  

(...) As C3 levam vantagem até cerca de 28º C, mas que, devido ao fato das C4 não 

apresentarem queda de rendimento em temperaturas mais altas, estas últimas 

passam a ter maior eficiência relativa acima de 28°C. O fato de as plantas C4 lidarem 

melhor com temperaturas mais altas também permitem que seus sistemas de 

captação de luz possam suportar intensidades luminosas muito maiores. Com isto, 

enquanto as plantas C3 funcionam bem entre 400 a 500 µmoles de fotons.m-2.s-1, as 

plantas C4 podem funcionar em intensidades maiores do que 2000 µmoles de 

fotons.m-2.s-1. Se considerarmos as intensidades luminosas normalmente 

encontradas em condições naturais, fica claro que plantas C3 como as árvores 

tropicais por exemplo, se adaptam bem a condições mais sombreadas (vide na 

Tabela 5, a diferença entre os pontos de compensação de C3 e C4), enquanto as 

gramíneas C4 ou bromélias que crescem em campos rupestres conseguem se 

desenvolver melhor em altas intensidades luminosas e em altas temperaturas. Uma 
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outra questão importante é como os dois tipos de planta lidam com a água. Como 

pode ser visto na Tabela 5, as plantas C4 são bem mais eficientes que as C3 em lidar 

com a água. Como mencionado acima, isto se deve à maior eficiência em captar e 

armazenar o carbono oriundo do CO2, isto é, a bomba de armazenamento do ácido 

de quatro carbonos, o que permite às plantas C4 um gerenciamento melhor da 

abertura estomática, que é um processo fundamental no controle da transpiração 

foliar (BUCKERIDGE, 2016). 

Com calor, nas plantas C3, além das perdas de água através dos 

estômatos, que são abertos para absorção de CO2, se estabelece uma competição 

pelo O2, uma vez que a Rubisco tem dupla afinidade e o teor de O2 na atmosfera é 

muito maior que o de CO2. É importante comentar que nestas reações há produção 

de compostos indesejáveis e danosos às plantas (como o H2O2) a partir do O2 

absorvido e posterior gasto de energia (de 30 a 40% das reservas) para consumir os 

compostos indesejáveis. Por esta razão, sob temperaturas mais elevadas, as 

plantas C3 são menos eficientes a fotossíntese líquida e perdem mais água. 

(BUCKERIDGE, 2016). 

Na via C4, as plantas tem capacidade de armazenar compostos com 4 

carbonos antes de serem captados pela Rubisco, e o que permite isto é uma 

camada adicional de células que envolvem os feixes vasculares (bainha vascular). A 

captação do CO2 é feita pela PEPc (Fosfo Enol Piruvato carboxilase), enzima que 

forma o composto de 4 carbonos que será descarboxilado posteriormente e 

transformado em CO2. Com isto, sob calor não há abertura de estômatos, o que 

retém água e aumenta a concentração de CO2. Assim, não há fotorrespiração, 

porque não há competição do O2. Por esta razão, sob temperaturas mais elevadas, 

as plantas C4 são mais eficientes na fotossíntese líquida e na economia de água 

(mais resistentes). (BUCKERIDGE, 2016). 

  Sob temperaturas mais baixas, as plantas C3 tendem a ser mais 

eficientes, uma vez que gastam apenas 3 ATP para cada CO2 captado e as C4 

gastam 3 ATPs cada CO2 captado e mais 2 ATP para recuperar a PEPc. 
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2.2.2 Efeitos da temperatura nas membranas e na absorção de água 

 

VINCE & ZOLTÁN  (2011), comentam que 

―a maioria das plantas supridas de água são capazes de manter 
temperaturas da folha abaixo de 45°C por resfriamento evaporativo, mesmo 
em temperaturas ambientes elevadas.” Altas temperaturas foliares 
combinadas com o resfriamento evaporativo mínimo causam estresse por 
calor. As temperaturas da folha podem subir de 4 a 5°C acima da 
temperatura do ar ambiente em luz solar brilhante perto do meio-dia, 
quando o déficit hídrico do solo causa o fechamento estomático parcial ou 
quando a umidade relativa elevada reduz o gradiente que conduz o 
resfriamento evaporativo. Os aumentos na temperatura da folha durante o 
dia podem ser mais pronunciados em plantas que experimentam a seca e 
irradiação elevada da luz solar direta‖. 
 

O estresse de temperatura pode resultar danos às membranas e 
enzimas. Afirmam os autores:  

As membranas das plantas consistem em uma bicamada lipídica intercalada 
com proteínas e esteróis, e qualquer fator abiótico que altera as 
propriedades da membrana pode interromper processos celulares. As 
propriedades físicas dos lipídios influenciam grandemente as atividades das 
proteínas de membrana integrais, incluindo ATPases de bombeamento de 
H

+
, veículos e proteínas formadoras de canais que regulam o transporte de 

íons e outros solutos. Altas temperaturas causam um aumento na fluidez de 
lipídios de membrana e uma diminuição na força de ligações de hidrogênio 
e interações eletrostáticas entre grupos polares de proteínas dentro da fase 
aquosa da membrana. Temperaturas elevadas modificam assim a 
composição e a estrutura da membrana, e podem provocar fugas de íons. 
Temperaturas elevadas podem também conduzir a uma perda da estrutura 
tridimensional requerida para o correto funcionamento de enzimas ou 
componentes celulares estruturais, conduzindo assim à perda da estrutura e 
atividade enzimáticas adequadas. Proteínas danificadas muitas vezes 
agregam e precipitam, criando graves problemas dentro da célula. 

 

A fotossíntese e a respiração são desequilibras e são inibidas pelo 

estresse térmico. Enzimas do cloroplasto (como rubisco, rubisco activase, NADP-

G3P desidrogenase e PEP carboxilase) tornam-se instáveis a altas temperaturas. A 

temperaturas mais elevadas do que as temperaturas em que a as taxas 

fotossintéticas começam a diminuir, as membranas começaram a desnaturar e 

perder atividade, uma vez que os estágios iniciais de lesão por calor à fotossíntese 

estão relacionados a mudanças nas propriedades da membrana e ao 

desacoplamento dos mecanismos de transferência de energia nos cloroplastos. A 

produção reduzida de fotossíntese também pode resultar do fechamento estomático 

induzido pelo estresse, da redução da área da copa foliar e da regulação da partição 

assimilada. (VINCE & ZOLTÁN, 2011). 
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  Em síntese, temperaturas elevadas interferem na fotossíntese, na 

respiração, no fechamento de estômatos e turgidez da planta, nas membranas nos 

cloroplastos e nas enzimas, ou seja, em todos os processos relacionados a 

produção líquida das plantas. 

 

2.2.3 Parâmetros fisiológicos das plantas 

 

Apesar das limitações do fator térmico, muitos trabalhos justificam que 

a temperatura é a variável que melhor explica estatisticamente a duração fenológica 

das plantas (YANG et al., 1995). Um dos métodos utilizados para relacionar a 

temperatura do ar e o desenvolvimento vegetal é o de graus-dia acumulados (GDA) 

que baseia-se na premissa de que uma planta necessita de certa quantidade de 

energia, representada pelos GDA, para atingir determinada fase fenológica ou seu 

ciclo total (BRUNINI et al. 1976). A relação funcional entre o crescimento e o 

desenvolvimento relativo, em termos de graus-dia, fenologia e variação temporal do 

índice de área foliar, tem sido comumente utilizada para essa finalidade (DOURADO 

NETO, 1999).  

Os valores ideais de temperatura do ar para o crescimento e 

desenvolvimento da soja são em torno de 30ºC (Temperatura ótima), mostrando 

efeitos adversos quando submetida a temperaturas acima de 40ºC (Temperatura de 

base superior). O crescimento vegetativo da soja é pequeno ou nulo a temperaturas 

menores ou iguais a 10ºC (Temperatura de base inferior), coincidindo com trabalhos 

que apresentam esse valor como temperatura base para soja no Brasil (FARIAS et 

al. 2007). (apud OLIVEIRA et. al, 2011). 

Existem vários métodos na literatura que procuram relacionar o grau de 

desenvolvimento de uma cultura com a temperatura do ar e destes um dos mais 

utilizados é o das unidades térmicas ou graus-dia (BRUNINI et aI. 1976). 

O método dos graus-dia baseia-se na premissa de que uma planta 

necessita de certa quantidade de energia, representada pela soma de graus 

térmicos acima de uma temperatura-base, para completar determinada fase 

fenológica ou mesmo o seu ciclo total. Admite, além disso, uma relação linear entre 

acréscimo de temperatura e desenvolvimento vegetal. Cada espécie vegetal ou 
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variedade possui uma temperatura base, que pode variar em função da idade ou da 

fase fenológica da planta. É comum, no entanto, adotar-se uma única temperatura 

base para todo o ciclo da planta13 por ser mais fácil a sua aplicação. (CAMARGO, 

1987). 

Esta teoria também assume que temperaturas diurnas e noturnas 

afetam igualmente o crescimento e desenvolvimento da planta e que a influência dos 

outros elementos, tais como fotoperiodismo e umidade do solo, é desprezível 

quando comparada à da temperatura. Mesmo considerando estas restrições tal 

método permite determinar com boa precisão a temperatura-base ou mesmo a 

duração das fases fenológicas de várias culturas, tais como: milho (ALLISON 1963, 

ASPIAZÚ 1971, BERLATO et ai. 1974, 1979, BERLATO & SUTILI 1978, BROWN 

1975), plantas perenes (BENACCHIO & BLAIR 1972), alface (BRUNINI et aI. 1976). 

Em alguns destes trabalhos, o erro de previsão de espigamento do milho foi de 

apenas dois dias. Isto se deve ao fato de que para o milho a temperatura é o 

elemento climático mais importante e que exerce ação preponderante no seu 

desenvolvimento. (CAMARGO, 1987).  

  A tabela 6 apresenta os valores das temperaturas de base mínimas e 

temperaturas ótimas adotadas na calibração do modelo EPIC. (vide gráficos 19 e 20, 

na página 104).  

 

Tabela 6 – Parâmetros fisiológicos das culturas da rotação do experimento de longo prazo da 
EMBRAPA/CNPT. 

Temperaturas  Ótima (TO) Base (Tb) Amplitude 

Soja 30 10 20 
Ervilhaca 14 4.3 9.7 
Milho 25 8 17 
Sorgo 27.5 10 17.5 
Aveia 15 0 15 
Cevada 15 0 15 

 

Considerando a variabilidade térmica diária, dentro de cada estação e 

os cenários de aquecimento, com base na tabela 6 pode-se se perceber 

suscetibilidade de cada espécie à temperatura. Espécies mais vulneráveis à queda 

de produtividade são aquelas com menor amplitude térmica fisiológica e em maior 

discordância destes parâmetros com o clima local e suas variações diárias, ou seja, 

                                            
13

 Este procedimento pode ser uma fonte de incerteza na simulação, mas aceitável. 
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sob elevação das temperaturas a planta que passa mais tempo fora da faixa de 

produção de biomassa ou distante da faixa ótima de temperatura.  

O fator de estresse de temperatura utilizado no EPIC é uma relação 

entre as diferenças da Temperatura do solo (Ts) e Temperatura fisiológica de base 

ou inferior (Tb) pela diferença entre a Temperatura ótima (To) e a Temperatura de 

base fisiológica de base (Tbi). No ajuste desta relação, a temperatura do solo afeta 

os processos de crescimento de raízes e absorção de água e nutrientes no 

desempenho da produção de biomassa da planta (processo fotossintético e 

temperatura do ar).  

 

2.2.4 Efeitos do CO2 no crescimento das plantas 

 

O efeito do aumento da concentração atmosférica de CO2 nas plantas 

é devido a três processos principais: a modulação da atividade da Rubisco; a 

sensitividade das células-guarda dos estômatos aos níveis de CO2; e a modulação 

da respiração mitocondrial (SAGE, 2002; Appud BUCKERIDGE, 2007). 

BUCKERIDGE (2007) relaciona os seguintes efeitos do aumento do 

CO2 ao desenvolvimento das plantas:  

 Aumento da fotossíntese; 

 Diminuição significativa no índice estomático (Costa 2004), o que reduz a 
capacidade de entrada de CO2 (sinal de aclimatação da planta), mas 
aumentam o fluxo de carbono (provavelmente fenômenos relacionados); 

 Aumento significativo do teor de amido,  

 Tamanho e longevidade: em relação ao tamanho das plantas, acredita-se 
que não seja regulado somente pelo genoma, mas parece estar 
diretamente relacionada com o fluxo de energia que passa através de um 
organismo durante o desenvolvimento, e isto parece determinar também 
a longevidade (Edgar, 2006).  

 O aumento da produção de açucares e aminoácidos, decorrente do fluxo 
de energia aumentado, resulta num maior armazenamento pela planta 
(nos animais é obesidade, nas plantas acúmulo de celulose e amido). 

 Embora o aumento de temperatura, que induz a menor altura da planta, e 
o teor do CO2 induza a um maior armazenamento, um fenômeno 
contrabalança o outro, não sendo perceptível mudanças no aumento da 
altura, mas há aumento de biomassa. 

Conclui BUCKERIDGE (2007):  

No caso das alterações de forma e tamanho, se tudo acontecer da mesma 
maneira para todas as espécies, as alterações podem sequer ser 
percebidas, mas se houver respostas distintas nos diferentes grupos de 
seres vivos, então a grande rede de interações da biosfera poderia começar 
a perder (ou alterar) suas conexões. Considerando que estas conexões 
sejam moduladas pelas variações cíclicas no clima, os aspectos fenológicos 
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são de fundamental importância para compreender o funcionamento dos 
sistemas complexos de relações ecológicas. Além disso, as observações de 
alterações fenológicas poderão servir como importantes marcadores do 
grau de impacto e da vulnerabilidade das redes de interações biológicas às 
mudanças climáticas globais. 

 

 

 

2.3 MODELOS MATEMÁTICOS   

 

2.3.1 Modelagem matemática dos fenômenos 

 

Conforme ARAÚJO (2003), a modelagem matemática de processos é 

“o desenvolvimento das equações que relacionam as diferentes variáveis (de 

entrada e de saída) e a determinação dos parâmetros associados‖.  

Em cada processo (conjunto de equipamentos interligados e 

procedimentos para produzir um (ou mais) produto(s) a partir de matérias-primas), 

as variáveis indicam o Estado do processo, em cada instante (comportamento 

dinâmico) (ARAÚJO, 2003).  

  São utilizadas Equações de balanço (massa, energia e momento) que 

descrevem o comportamento do processo, a partir das leis que regem os fenômenos 

físicos e químicos. Esta forma de obtenção dos modelos denomina-se modelagem 

fenomenológica. Também são utilizados equações, empíricas - conjunto de 

equações algébrico-diferenciais, em princípio sem relação com as equações de 

balanço, gerando um modelo cuja estrutura (número e tipo de equações) e 

parâmetros são obtidos por correlação ou ajuste, a partir de dados experimentais. A 

esta forma de modelar denomina-se identificação de processos. Uma vez 

determinado o modelo do processo, a resolução numérica das equações permite 

determinar os valores que as variáveis de saída deverão adotar em diferentes 

condições de operação (variáveis de entrada), este procedimento é chamado de 

simulação de processos. (ARAÚJO, 2003) 

 

2.3.2 Calibração e Validação de modelos 

 

Um modelo já construído, requer uma calibração e validação dos 
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parâmetros para uso no local onde se pretende, segundo as condições locais, para 

afirmar a respeito da sua credibilidade. A este respeito, BRIGHENTI (2015) comenta 

que:  

―Uma vez, que nenhum modelo tem apenas por objetivo mostrar o quão 
bem ele se encaixa aos dados utilizados para o seu desenvolvimento, o 
desempenho do conjunto de dados da calibração não é evidente o 
suficiente para o desempenho satisfatório. Assim, deve existir um período 
de dados destinados para a validação do modelo (KLEMES, 1986), ou seja, 
o passo seguinte na previsão do componente de interesse (e.g. vazão e 
produção de sedimentos) é a validação, a qual consiste na demonstração 
de que o modelo é capaz de realizar simulações aceitáveis.‖ 

 

Wang et al. (2012), define o processo de calibração de modelos como 

―o processo de ajuste dos parâmetros influentes do modelo e das entradas dentro de 

seus limites razoáveis para que os resultados do modelo sejam realistas e/ou 

consistentes com os dados observados disponíveis‖. Afirma que ―os parâmetros 

influentes do modelo devem ser identificados com base na análise de sensibilidade, 

na experiência, nos valores da literatura e/ou na opinião dos especialistas.‖  

ARNOLD et al., 2012, afirma que ―a validação se resume em rodar o 

modelo com os valores de parâmetros determinados na calibração, sendo que a 

série de validação não pode ser a mesma da calibração‖. (Appud BRIGHENTI, 

2015). Wang et al. (2012) afirma que ―durante a validação do modelo, a precisão das 

previsões do modelo é avaliada por comparação com dados observados adicionais e 

independentes‖. 

A calibração de um modelo consiste na estimativa do valor de um 

parâmetro ou conjunto de parâmetros, com os quais o modelo apresenta seu melhor 

desempenho na representação de uma variável observada. Segundo KUCZERA & 

FRANKS (2002), a avaliação de desempenho do modelo geralmente é realizada 

sobre alguma função objetivo. A função objetivo pode ser derivada sobre o erro ou 

sobre algum critério de ajuste ou até mesmo por simples comparação visual. A 

conceitualmente a calibração é encontrar o mínimo ou o máximo de uma função – o 

melhor desempenho. 

Segundo Fragoso Jr (2009):  

―Os parâmetros do modelo são ajustados de forma que a saída do modelo 
se aproxime dos dados observados (Fig. 19). A calibração do modelo pode 
ser realizada por tentativa e erro ou pelo uso de algoritmos que calibram 
automaticamente os parâmetros, utilizando funções objetivas que 
minimizam a diferença entre os valores calculados e observados. Para 
validar o modelo, testam-se os parâmetros calibrados em um outro período 
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com dados observados.‖ 
 

Figura 21 – Processo de calibração e validação de modelos matemáticos  

 

Fonte: Fragoso Jr. (2009). 

 

Em síntese, a calibração é realizada através de três métodos: 

 Manual: realizada pela tentativa e erro, em que se ajusta os 

parâmetros manualmente, baseando-se nos resultados. É a mais 

demorada. 

 Aleatório: realizada assumindo faixas de probabilidade para cada 

parâmetro; 

 Técnicas numéricas: utilizando algoritmos numéricos para 

encontrar um conjunto ótimo de parâmetros. Exige a aplicação de 

métodos estatísticos e computacionais. É a mais elegante e 

precisa.  

ARAUJO (2011) comenta:  

―A calibração manual por tentativa e erro é uma das técnicas pioneiras de 
calibração. Consiste em um procedimento em que o usuário altera os 
valores dos parâmetros do modelo a cada tentativa e compara os resultados 
obtidos com os valores medidos até se chegar a um conjunto de parâmetros 
para os quais, no seu entendimento, os resultados do modelo são os mais 
apropriados para o processo simulado. A comparação a cada tentativa é 
feita geralmente com alguma métrica ou estatística que avalia a medida do 
erro entre os valores de vazão calculados pelo modelo e os valores de 
vazão observados. Apesar de sua robustez e simplicidade, a calibração 
manual depende essencialmente da habilidade do usuário. Além de 
entender o modelo, é preciso possuir uma habilidade para se encontrar uma 
solução por tentativa, mesmo que, implicitamente, sejam consideradas 
múltiplas métricas. 
O processo de calibração torna-se mais rápido e mais eficiente com o uso 
de técnicas de calibração automática, baseadas no uso de computação 
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intensiva. Nestas técnicas, o procedimento básico para o ajuste dos 
parâmetros nos modelos hidrológicos considera os elementos seguintes: 
uma ou mais medidas de avaliação dos erros (as chamadas medidas de 
desempenho ou funções objetivo), um algoritmo de otimização e um critério 
de parada. Assim, a calibração se torna um problema de otimização de uma 
única função (calibração mono objetivo) ou de mais de uma função 
(calibração multiobjetivo).‖ 

 

Dada a complexidade dos modelos, é possível (e comum) encontrar-se 

mais de um valor ―ótimo‖, uma vez que as funções de ajustamento resultem em mais 

de um máximo ou mínimo. Segundo COLLISCHONN & TUCCI (2005), isto ocorre 

porque as superfícies de resposta das funções objetivo normalmente utilizadas são 

não lineares e descontínuas (DUAN et al., 1992; XIONG e O´CONNOR, 2000). 

Sobre estas superfícies de resposta as técnicas de calibração baseadas em busca 

local tendem a gerar resultados pouco confiáveis. Estes problemas foram reduzidos 

com a introdução de métodos baseada na geração de números aleatórios 

associados com os métodos univariacionais (BEARD, 1966; TUCCI, 1998). Nos 

últimos dez anos, porém, importantes desenvolvimentos vêm ocorrendo tanto na 

definição de novas funções objetivo (Yu e Yang, 2000) como no desenvolvimento de 

algoritmos de otimização global (Wang, 1991; DUAN et al., 1992; DUAN et al., 1994; 

YAPO et al., 1998, BONABEAU et al., 2000, ABBASPOUR et al., 2001, KUCZERA e 

PARENT, 1998. (apud COLLISCHONN & TUCCI, 2005). 

Conforme COLLISCHONN & TUCCI (2005):  

Os parâmetros são valores que caracterizam um sistema, mas seus valores 
não podem ser determinados diretamente através de medições. Neste texto 
os parâmetros são considerados diferentes das variáveis que descrevem 
quantitativamente um fenômeno ou acontecimento. A calibração é realizada 
modificando os valores dos parâmetros até que os valores calculados 
reproduzam os observados com boa precisão. 

 

Os desenvolvedores do EPIC recomendam os seguintes testes de 

desempenho na calibração e validação (WANG, 2012): 

 NSE - Eficiência de Nash-Sutcliffe  

 PBIAS - Percentagem de Viés  

 R2 - Coeficiente de Correlação de Pearson ao quadrado 

 

Há diversas citações na literatura relacionada ao EPIC (também do 

SWAT e APEX), em que rotinas de auto-calibração serão incorporadas nas versões 
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futuras do modelo, dada sua importância.  

A calibração multiobjetivo consiste em encontrar os valores ótimos do 

conjunto de parâmetros considerando varias funções-objetivo. Uma característica 

importante do resultado de um processo de calibração multiobjetivo é que, 

geralmente, não existe uma única solução (único conjunto de parâmetros). É 

necessário buscar o melhor ajustamento.  

Um fenômeno importante nos modelos complexos é o da 

―equifinalidade‖. VON BERTALANFFY (1973), criador deste conceito:  

"Um aspecto muito característico da ordem dinâmica é que os processos 
organísmicos podem ser chamados equifinalidade. Os processos que 
ocorrem em estruturas semelhantes a máquinas seguem um caminho fixo. 
Portanto, o estado final será alterado se as condições iniciais ou o curso do 
progresso for alterado. Em contraste, o mesmo estado final, o mesmo 
"objetivo", pode ser alcançado a partir de diferentes condições e em 
diferentes caminhos nos processos organísmicos. (Bertalanffy, 1969, 132). 

 

De outra forma: diferentes parâmetros podem levar à uma mesma 

resposta, uma vez que o desvio de um parâmetro com compesa do outro. Por isto, 

faz-se necessário realizar testes de sensibilidade do modelo, sendo os mais 

recomendados o de Estimativa da Incerteza da Probabilidade Generalizada (GLUE) 

e o Teste de Amplitude de Sensitividade de Fourier (FAST), durante cada etapa de 

calibração. Estes testes devem ser realizados na fase de desenvolvimento do 

modelo.  

O efeito de equifinalidade, que pode mascarar resutados na calibração 

de modelos, também pode contribuir para a robustez do modelo, porque partindo-se 

de variáveis e parâmetros diferentes, o modelo tende a convergir para resultados 

mais estáveis, semelhante ao efeito de homeostase da natureza. Este efeito pode 

ser esperado, já que os modelos são simplificações da natureza. Isto pode ser 

favorável na calibração e uso do modelo, desde que os parâmetros sejam 

suficientemente ajustados, compensando as deficiências e incertezas ou erros nas 

variáveis de entrada (dados observados). Por esta razão se faz simulações de 1 a 2 

anos antes do início efetivo da série histórica, etapa chamada de aquecimento do 

modelo. Porém, quando as primeiras respostas se ajustam bem aos dados 

observados, este aquecimento pode ser dispensado, pois significa que o modelo 

está bem ajustado. 
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2.3.3 Testes de desempenho na calibração  

 

2.3.3.1 Coeficiente de determinação (R²) 

 

Conforme MORIASI et al. (2007), o R2 descreve o grau de 

colinearidade entre dados simulados e medidos, ou, descreve a proporção da 

variância nos dados medidos explicada pelo modelo.  

Segundo PETERNELLI (2002), o R2:   

―fornece uma informação auxiliar ao resultado da análise de variância da 

regressão, como uma maneira de se verificar se o modelo proposto é 

adequado ou não para descrever o fenômeno‖.  

―Indica a proporção (ou percentagem) da variação de Y que é ―explicada‖ 

pela regressão, ou quanto da variação na variável dependente Y está sendo 

―explicada‖ pela variável dependente X‖ 

De outra forma, exprime o percentual da variável dependente que 

consegue ser explicado pelos regressores presentes no modelo. 

O R² varia de 0 e 1, com valores mais elevados indicando menos 

variação de erro, e tipicamente valores superiores a 0,5 são considerados aceitáveis 

(SANTHI et al., 2001, VAN LIEW et al., 2003). 

É dado por: 

 

Sendo:  

            

Onde:  

 ŷi é o valor estimado, yi é o valor observado e ӯ é a média das 

observações. 

 SQexp: indica-nos a diferença entre a média das observações e o 

valor estimado para cada observação Quanto menor for a 

diferença, maior poder explicativo detém o modelo 

 SQres: parte que não é explicada pelo modelo 

 SQtot: soma dos quadrados das diferenças entre a média e cada 
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valor observado 

Embora o R2 seja frequentemente utilizado para avaliar a eficiência do 

modelo, MORIASI (2007) não recomenda incluir R2 porque é muito sensível a 

grandes valores atípicos e pouco sensível às diferenças proporcionais aditivas e 

entre as observações e previsões. (FRY et al., 2013).  

Da mesma forma, LEGATES e MCCABE (1999) comentam que ―estas 

estatísticas são sensíveis a valores extremos elevados (outliers) e insensíveis a 

diferenças aditivas e proporcionais entre as previsões do modelo e os dados 

medidos‖. Por esta razão não se utilizou somente este estimador. 

 

2.3.3.2 Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) 

 

MORIASI, 2007 define a eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) como  ―uma 

estatística normalizada que determina a magnitude relativa da variância residual 

("ruído") em comparação com a variância dos dados medidos (NASH e SUTCLIFFE, 

1970)‖. NSE indica quão bem o gráfico de dados observados versus simulados se 

encaixa a linha 1:1. O NSE é calculado pela equação:  

 

Onde:  

 Oi é o valor observado,  

 Pi é o valor simulado,  

 Ō é a média observada, e  

 n é o número de simulações.(Fry et al., 2013). 

 

Comenta MORIASI et al (2007) que ―a sua definição é idêntica ao do 

coeficiente de determinação R2 utilizado em regressão linear. As eficiências de 

Nash-Sutcliffe podem variar de - ∞ a 1‖, uma eficiência (NSE) de:  

 1 corresponde a uma combinação perfeita de descarga 

modelada aos dados observados, ou seja, quanto mais próxima 
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de 1 mais preciso é a eficiência do modelo 

 0 indica que as previsões do modelo são tão exatas como a 

média dos dados observados;  

 < 0 ocorre quando a média observada é um indicador melhor do 

que o modelo ou, quando a variância residual (descrito pelo 

numerador na expressão acima) é maior do que a variância dos 

dados (descrito pelo denominador), portanto inaceitável. 

O coeficiente de eficiência NSE é sensível a valores extremos e pode 

produzir resultados abaixo do ideal, quando o conjunto de dados contém grandes 

desvios. Deve notar-se que a eficiência de Nash-Sutcliffe também pode ser usada 

para descrever a exatidão quantitativa de outras saídas de descarga do modelo. 

 

2.3.3.3 Teste de BIAS (PBIAS) 

 

  Biais do francês, Viés (vício) em português. Segundo o dicionário 

português: “é uma tendência a apresentar ou possuir uma perspectiva parcial em 

detrimento de outras alternativas (possivelmente igualmente válidas). Vieses podem 

existir de várias formas”. Em estatística, o conceito de viés está muito associado à 

teoria da estimação, é um termo usado para expressar o erro sistemático ou 

tendenciosidade. Por extensão de sentido, usa-se a palavra viés para designar 

qualquer comentário ou análise que seja tendenciosa, isto é, que não respeite 

os princípios da imparcialidade.‖  

GUPTA (1999) afirma que ―a Percentagem de Viés (PBIAS) mede a 

tendência média dos dados simulados a ser maior ou menor do que as suas 

homólogas observadas‖.  

O viés é calculado como a diferença entre o verdadeiro valor do 

parâmetro e o valor produzido pelo estimador em análise:  
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Onde:  

 Oi é o valor observado,  

 Pi é o valor simulado e  

 n é o número de simulações. (FRY et al., 2013). 

A percentagem de viés (PBIAS), que mede a tendência média dos 

valores simulados serem maiores ou menores que os valores observados. PBIAS = 

0 aponta para uma simulação sem viés, valores positivos indicam um enviesamento 

de sobrestimação e valores negativos identificam uma subestimação. (PIRES & 

PEREIRA, 2015). 

O valor ótimo de PBIAS é 0,0, com valores de baixa magnitude 

indicando simulação de modelo preciso. Os valores positivos indicam viés de 

subestimação do modelo e os valores negativos indicam viés de superestimação do 

modelo (GUPTA et al., 1999). Quando não existe viés (PBIAS nulo) as duas 

grandezas coincidem (O x P). Quando existe viés, o modelo produz estimativas 

desviadas do verdadeiro valor do parâmetro, por excesso ou por defeito.  

O que se busca nos testes de ajustamento dos parâmetros (ou 

minimização do erro), é exemplificado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Exemplo de ajuste dos parâmetros dos estimadores 
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2.3.4 Incertezas 

 

COLLISCHONN e ALLASIA (2006) comentam que:  

―nenhuma técnica de calibração e nenhum modelo alcançam uma perfeita 

concordância entre os valores calculados e observados. Existem erros nos 

dados medidos, na estrutura do modelo e nos parâmetros obtidos por 

calibração, que geram incerteza nos resultados calculados pelo modelo.‖ 

Além disso, devem ser considerados os erros existentes nas condições 

iniciais da simulação. É importante levar em conta que, no caso hipotético em que 

esses erros fossem corrigidos, ainda existirá a aleatoriedade do processo natural. 

Essa aleatoriedade introduz incertezas nos resultados do modelo que não podem 

ser eliminadas (WAGENER et al., 2001).  

Os tipos de Incertezas são :  

 Incertezas na medição das variáveis (dados): relacionadas à 

natureza aleatória dos fenômenos climáticos e aos erros de 

medição (falta de precisão, erros humanos, etc), discretização 

espacial ou temporal; 

 Incertezas na estimativa dos parâmetros (resultados da calibração): 

método utilizado na calibração e qualidade dos dados;  

 Incertezas na estrutura do modelo: simplificações admitidas em sua 

representação do sistema. Modelos mais complexos (maior número 

de parâmetros) podem conseguir melhores resultados em termos 

de uma função-objetivo qualquer, mas sempre é importante 

lembrar o principio de parcimônia (Navalha de Occam), porque a 

melhora nos resultados pode ser relativamente baixa em 

comparação do aumento de incerteza introduzida pelo maior 

número de parâmetros utilizados. 

 Incertezas nas condições iniciais da simulação: o estado do 

sistema no instante inicial a partir do qual o modelo hidrológico 

inicia a simulação não é totalmente conhecido. Entretanto, essas 

incertezas nas condições iniciais podem ser minimizadas utilizando 

um período de aquecimento do modelo (os resultados desse 

período influenciam os valores das funções-objetivo) que permite 
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reduzir os eventuais erros existentes nas condições iniciais 

(WAGENER et al., 2004). 

Os métodos para avaliar as incertezas nos valores dos parâmetros 

calibrados na simulação são utilizados: 

 Método Monte Carlo (MELCHING, 1995); 

 Metodologia GLUE - Generalizad Likelihood Uncertainty 

Estimation - Estimativa da incerteza da probabilidade 

generalizada (BEVEN e BINLEY, 1992); 

 Metodologia FAST - Fourier Amplitude Sensitivity Test – Teste 

de amplitude de sensitividade). (WANG et al., 2013). 

Estes métodos são utilizados no desenvolvimento ou teste de modelos, 

o que não é o caso neste trabalho. Parte-se da premissa de que o modelo está 

ajustado e as incertezas e erros estão dentro de intervalos aceitáveis. 

 

 

2.4 MODELO EPIC 

 

O EPIC é um sistema de equações interdependentes que, através de 

simulações, estima os fenômenos de movimento da água no ambiente de cultivo 

(meteorologia, escoamento, infiltração, absorção, evaporação e transpiração, etc.), 

aporte de sedimentos, movimento de nutrientes e crescimento de plantas. A 

complexidade dos fenômenos que representa e integra é o que o torna robusto.  

O originalmente (década de 1980) o EPIC significava  ―Erosion 

Productivity Impact Calculator‖ (Calculadora de Impacto de Produtividade de Erosão) 

e hoje significa ―Environmental Policy Integrated Climate‖ (Política Ambiental Clima 

Integrado). Esta mudança decorre da sua evolução, na ampliação generalizada do 

seu uso para diversas situações, inclusive na avaliação dos impactos das mudanças 

climáticas na agricultura. 

A programação do EPIC é aberta, de acesso livre e as condições de 

contorno das equações e fenômenos foram ajustadas para as condições norte-

americanas. Daí a importância em desenvolver pesquisas para as nossas condições 

agroambientais. Tratando-se de um modelo predominantemente determinístico, é 
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esperado que funcione bem para as condições brasileiras. 

Há uma vasta documentação do modelo EPIC. As principais 

referências podem ser obtidas no site do USDA/ARS – Agricultural Research Service 

(http://epicapex.tamu.edu/epic/). Entre os documentos referenciais que descrevem o 

uso mais diverso do EPIC, estão: 

 SHARPLEY, A.N., and J.R. WILLIAMS, eds. EPIC - 

Erosion/Productivity Impact Calculator: 1. Model Documentation. 

U.S. Department of Agriculture - Technical Bulletin No. 1768. 1990; 

e, 

 WILLIAMS, J.R., P.T. DYKE, W.W. FUCHS, V.W. BENSON, O., 

RICE, W. and E.D. TAYLOR. EPIC-Erosion/Productivity Impact 

Calculator: 2.User Manual. A.N. Sharpley and J.R. Williams, Eds. U. 

S. Department of Agriculture Technical Bulletin No. 1768, 1990.  

 GERIK, Tom and WILLIAMS, Jimmy. EPIC - Environmental Policy 

Integrated Climate. User‘s Manual Version 0810. Temple, TX: 

Blackland Research and Extension Center, 2015. 

Embora o modelo tenha evoluído, manteve sua estrutura original e está 

hoje disponível em três formatos computacionais, todas baseadas na primeira:  

 DOS/FORTRAN (EPIC, 9 versões, sendo a última a 0920); 

 WINEPIC (interface Windows C++ / Visual Basic); 

 i-Epic (interface WEB) 

O modelo EPIC foi desenvolvido originalmente no início de dos anos 

1980 para avaliar o impacto da erosão na produtividade (Williams, et ai. 1984). Foi 

usado para responder às questões de conservação do solo levantadas pela 

Resource National Conservation Act 1985 (PUTMAN, et al.,1988). Desde então, o 

modelo foi ampliado e aperfeiçoado para permitir a simulação de muitos processos 

importantes na gestão agrícola (SHARPLEY e WILLIAMS, 1990; Williams, 1995).  

Foram utilizados no desenvolvimento EPIC vários componentes de outros modelos 

como o CREAMS (Knisel, 1980) e SWRRB (Williams, et ai., 1985), GLEAMS 

(LEONARD, et al. 1987), e posteriormente um modelo usado para estimar pesticidas 

em escoamentos, lixiviação, transporte e deposição de sedimentos (SABBAGH et 

al., 1991). Ele continua a ser modificado e refinado. As versões mais recentes 
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incorporam as rotinas para a contabilidade de carbono no solo que são quase 

idênticos aos do modelo CENTURY, bem como outros refinamentos (IZAURRALDE, 

2005; WILLIAMS e IZAURRALDE, 2005; appud POTTER, 1996, e Wang et al., 

2013). 

A figura 23 apresenta o estrutura esquemática e os processos fonte do 

EPIC e do APEX (Agricultural Policy/Environmental eXtender), que é a versão 

espacial do EPIC. 

 

Figura 23 – Estrutura esquemática do EPIC e do APEX 

 

Fonte: WANG et al.(2012). 

 

A competição de culturas também foi incorporada ao submodelo de 

crescimento de culturas ao EPIC usando algoritmos contidos no modelo ALMANAC 

(Kiniry et al., 1992) (Appud WANG et al., 2012). 

O modelo considera uma ―unidade de uso homogêneo da terra‖ (HLU), 

homogênea do ponto de vista do solo, aspecto e declividade, clima (tempo) e 

práticas de manejo. O tamanho depende da resolução e precisão desejada. A 

drenagem ou HLU é considerara geralmente um campo de 100 ha, onde o clima, o 



85 
 

solo e os sistemas de manejo podem ser considerados homogêneos. (WILLIAMS et. 

al., 2015). 

Os principais componentes do EPIC são tempo, simulação, hidrologia, 

erosão/sedimentação, ciclagem de nutrientes, o destino de pesticidas, o crescimento 

da cultura, solo temperatura, preparo, economia (custo de produção), meio ambiente 

e controle da planta. Embora EPIC opere em um passo de tempo diário, a equação 

de infiltração de GREEN & AMPT (1911) é opcional e simula as taxas de excesso de 

precipitação em intervalos de tempo mais curtos (0,1 h). O modelo é capaz de 

simular milhares de anos, se necessário. (WILLIAMS et. al., 2015). 

GASSMAN et al. 2004 afirma que, estudos de validação demonstram 

que o EPIC simula satisfatoriamente o nitrogênio (N) no solo e/ou na colheita. Níveis 

de absorção de N e N lixiviado abaixo da zona de raiz ou no fluxo de superficial são 

geralmente previstos com precisão.  

Segundo ROLOFF et al. (1998c) e BENSON et al., (1992):  

―As análises de sensibilidade mostram que as estimativas de lixiviação do N 

no EPIC podem ser muito sensíveis à escolha de rotina evapotranspiração, 

as estimativas de umidade do solo, número de curva, precipitação, radiação 

solar, e da densidade do solo‖.  

Por esta razão, é salutar que se utilize o método Penman-Monteith na 

estimativa da evapotranspiração diária. 

O modelo oferece opções para simular vários outros processos, cinco 

equações para o potencial de evapotranspiração, seis equações para erosão e 

aporte de sedimentos, duas equações da taxa de escoamento de pico, etc. 

(WILLIAMS et. al., 2015). 

O EPIC pode ser usado para comparar sistemas de manejo e seus 

efeitos sobre nitrogênio, fósforo, carbono, pesticidas e sedimentos. Os componentes 

de manejo que podem ser alterados são as rotações de culturas, operações de 

lavoura, programação de irrigação, drenagem, sulcos em diques, calagem, 

pastagem, poda de árvores, desbaste e colheita, a manipulação de chorume e de 

nutrientes e taxas de aplicação de pesticidas e programação de aplicações. 

(WILLIAMS et. al., 2015). 

Fertilizantes comerciais ou estercos podem ser aplicados em qualquer 

forma e profundidade em datas específicas ou automaticamente. A qualidade da 
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água em termos de nitrogênio (amônio, nitrato, e orgânicos), fósforo (solúvel e 

adsorvida / minerais e orgânicos), e concentrações de pesticidas pode ser estimado 

na borda do campo. (WILLIAMS et. al., 2015). 

O EPIC é um aplicativo de console escrito em Fortan que lê e grava 

arquivos de texto. Duas interfaces gráficas interessantes estão disponíveis para a 

montagem de insumos e interpretação de saídas, o WinEPIC e o i_EPIC. 

(WILLIAMS et. al., 2015). 

O modelo matemático chamado EPIC (Calculadora de Impacto da 

Erosão na Produtividade) foi desenvolvido inicialmente para prever a relação entre a 

erosão do solo e produtividade do solo nos Estados Unidos (WILLIAMS, 1985; 

WILLIAMS e RENARD, 1985; WILLIAMS et al 1983, 1984a, 1984b). Para atingir este 

objetivo complexo, os objetivos estabelecidos no desenvolvimento do modelo foram 

realizados de modo que o modelo:  

• É baseado em processos físicos e é capaz de, simultaneamente e 

de forma realista, simular os processos envolvidos na erosão usando 

entradas de fácil acesso; 

• É capaz de simular os processos à medida que ocorreria ao longo 

de centenas de anos, se necessário, porque a erosão pode ocorrer 

de forma relativamente lenta; 

• É aplicável a uma ampla variedade de solos, clima e culturas 

encontradas nos Estados Unidos; e 

• É computacionalmente eficiente, conveniente usar e capaz de 

avaliar os efeitos das mudanças de gestão na erosão e 

produtividade do solo. 

Conforme descreve GASSMAN et al. (2005) : 

O modelo EPIC pode ser subdividido em nove componentes separadas 
definidas como clima, hidrologia, erosão, nutrientes, temperatura do solo, 
crescimento de plantas, controle do ambiente vegetal, lavoura e orçamentos 
econômicos. É um modelo de escala de campo que é projetado para 
simular áreas de drenagem que são caracterizadas por parâmetros 
homogêneos de tempo, solo, paisagem, rotação de culturas e sistemas de 
gerenciamento. Ele opera em uma base contínua usando um passo de 
tempo diário e pode realizar simulações de longo prazo para centenas e até 
milhares de anos. Uma ampla gama de rotações de culturas e outros 
sistemas vegetativos pode ser simulada com a rotina genérica de 
crescimento de culturas usada no EPIC. Uma grande variedade de sistemas 
de preparo e outras práticas de manejo também podem ser simuladas com 
o modelo. Existem sete opções para simular a erosão hídrica e cinco 
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opções estão disponíveis para simular a evapotranspiração potencial (PET). 
As discussões detalhadas dos componentes e funções EPIC são dadas em 
WILLIAMS, JONES e DYKE 1984; WILLIAMS 1990; SHARPLY e WILLIAMS 
1990; e WILLIAMS 1995. 
Testes iniciais do modelo EPIC foram relatados por WILLIAMS, RENARD e 
DYKE (1983), que foram realizados em apoio da análise do RCA de 1985. 
O modelo mostrou reproduzir de forma realista o escoamento superficial 
médio e os aporte médio de sedimentos que foram medidos para três 
pequenas bacias hidrográficas em Falls County, Texas, e para os 
rendimentos de milho, aveia ou soja que foram medidos em Iowa, Missouri 
e Ohio. Cerca de 12.000 simulações de EPIC de 100 anos foram então 
realizadas para diferentes combinações de culturas, preparo, solo, clima e 
práticas de conservação para apoiar a análise de RCA, que incluiu 
avaliações econômicas conduzidas com um modelo de programação linear 
(PUTNAM, WILLIAMS e SAWYER, 1988). 
Algumas aplicações se concentraram especificamente no teste de 
diferentes componentes EPIC, o que em alguns casos resultou em 
modificações nas rotinas existentes e melhor desempenho do modelo. 
Outros aprimoramentos e aperfeiçoamentos foram feitos ao modelo para 
facilitar o interesse de vários usuários ou para atender às necessidades de 
aplicações específicas. A Tabela 1 

14
 lista exemplos de modificações que 

foram feitas ao modelo EPIC ao longo dos últimos 15 anos. As versões 
"Spin-off" do modelo também foram desenvolvidas por vários usuários para 
aplicações específicas da região ou da tarefa, por exemplo, o AUSCANE, 
modelo criado por Jones et al. (1989) para simular a produção australiana 
de cana-de-açúcar. As tendências no uso do EPIC são destacadas aqui 
como uma função de aplicações de exemplo para indicadores do EPIC 
chaves tais como a estimativa de rendimentos de colheita e as perdas de 
erosão de solo por vento e água. As subcategorias também são delineadas 
para usos específicos de regiões ou aplicativos específicos. 

 

O EPIC opera em um período de tempo diário, com a integração de 

dados meteorológicos diários, as características do solo e as operações agrícolas, 

como plantio, preparo do solo e aplicações de nutrientes. É um modelo pontual que 

tem sido desenvolvido e parametrizado com base em dados de pesquisa medidos 

de parcelas de investigação experimental e áreas pequenas. O EPIC não reconhece 

características de campo tais como forma, inclinação ou vias de fluxo de 

concentrado. Não faz a rota da água no solo a partir de uma parte do campo 

experimental para outra15. O EPIC assume que a área do campo experimental e 

entorno é completamente homogêneo, incluindo as características do solo e todas 

as atividades de gestão. (POTTER, 1994). 

Como um modelo pontual, é ideal para utilização com pontos 

monitorados de amostragem. Devido à natureza dos dados medidos usados para 

desenvolver e parametrizar o EPIC, a saída do modelo representa uma área de 

                                            
14

 Apresentada na forma de lista na página 89 (GASSMAN, 2005). 
15

 O modelo que faz isto hoje é o APEX, a versão espacial do EPIC. 
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drenagem de cerca de 1 hectare ou de 2,5 acres. Os resultados do modelo, como o 

escoamento superficial de água ou produção de sedimentos, são semelhantes ao 

que seria encontrado se as medidas reais podem ser tomadas a partir da borda de 

uma área dentro de um campo de cerca de 1 hectare em tamanho e que é 

razoavelmente homogêneo. (POTTER, 1994). 

Conforme a figura 24, o modelo EPIC pode ser subdividido em nove 

componentes separados, definidos como hidrologia, clima, erosão, nutrientes, 

temperatura do solo, crescimento das plantas, controle de ambiente de plantas, 

preparo do solo e os custos de produção (WILLIAMS, 1990). 

 
Figura 24 - Representação esquemática das entradas, processos e saídas do modelo EPIC  

 

Fonte: POTTER, 2006. 
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Verticalmente, EPIC simula processos de transporte e destino através 

do perfil do solo, o que geralmente o limite é as raízes das plantas. Assim, a saída 

do modelo EPIC reportados nos estudos é melhor representado pela água, solo e 

perda de nutrientes na borda de um campo (ou uma pequena parte de um campo) e 

na parte inferior da zona de raiz (WILLIAMS, 1990). A lista de potenciais de variáveis 

de saída que podem ser gerados pelo EPIC é grande. (POTTER, 1996).  

O modelo EPIC continuou a evoluir e para ser aplicado a uma gama 

cada vez maior de cenários desde a análise RCA 1985. Algumas aplicações têm 

focado especificamente em testes de diferentes componentes do EPIC, que em 

alguns casos resultaram em modificações rotinas existentes e desempenho modelo 

melhorado. Outras melhorias e aperfeiçoamentos foram feitos no modelo para 

facilitar o interesse de vários usuários ou para atender às necessidades de 

aplicações específicas.  

Com a evolução, o EPIC migrou para a construção do APEX, sua 

versão espacial. 

Versões "Spin-off‖ do modelo também foram desenvolvidas por vários 

utilizadores para região ou tarefa com aplicações específicas, por exemplo, o 

modelo de AUSCANE criado por Jones et al. (1989) para simular a produção de 

cana da Austrália. Tendências no uso do EPIC são destaque aqui como uma função 

de aplicações de exemplo para os principais indicadores do EPIC, como a estimativa 

de rendimento das culturas e das perdas por erosão por vento e água. 

Subcategorias também são delineados para a região ou aplicações específicas de 

usos notáveis. (GASSMAN, 2005).  

Algumas modificações e melhorias realizadas no EPIC entre 1989 e 

2004 (GASSMAN, 2005):  

 Melhoramento e ampliação do submodelo de crescimento da cultura - 
WILLIAMS et al. (1989);  

 Ampliação das funções crescimento de raiz - JONES et al. (1991);  

 Melhoramento da rotina de fixação de nitrogênio para leguminosas que 
calcula fixação como uma função de água do solo, o solo, N, e estádios 
fisiológicos - BOUNIOLS et al. (1991);  

 Incorporação de rotinas de pesticidas modelo do GLEAMS - SABBAGH 
et al. (1991).  

 Incorporação dos parâmetros de crescimento de culturas melhoradas 
para o girassol - KINIRY et al. (1992a).  

 Incorporação de efeitos de CO2 e de pressão vapor sobre radiação 
utilizar eficiência, resistência foliar e transpiração das culturas - 
STOCKLE et al. (1992a).  
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 Incorporação de funções que permitem que duas ou mais culturas sejam 
cultivadas simultaneamente - KINIRY et al. (1992b);  

 Melhoria do componente temperatura do solo - POTTER e WILLIAMS 
(1994);  

 Parâmetros de crescimento para culturas melhoradas de cereais, 
oleaginosas e culturas forrageiras cultivadas no norte da América do 
Norte e Grande região de planícies - KINIRY et al. (1995);  

 Melhoramento e ampliação do componente gerador climático - 
WILLIAMS (1995)  

 Incorporação de NRCS TR-55 componente de pico do escoamento 
superficial - WILLIAMS (1995) 

 Incorporação de rotinas MUSS, MUST, e MUSI de erosão hídrica 
WILLIAMS (1995)  

 Incorporação de componentes nitrificação e volatilização - WILLIAMS 
(1995); Melhoramento da rotina da tabela dinâmica da Água - WILLIAMS 
(1995).  

 Incorporação da RUSLE erosão hídrica - RENARD (1997);  

 Melhoramento do componente erosão pelo escoamento de derretimento 
de neve - PURVEEN et al. (1997);  

 Melhoramento do modelo de erosão eólica do EPIC (WESS) - POTTER 
et al. (1998);  

 Incorporação da de rotina Baier-Robertson PET - ROLOFF et al. (1998);  

 Incorporação da função de infiltração Green e Ampt - WILLIAMS, Arnold, 
e SRINIVASAN (2000);  

 Melhoramento da abordagem da rotina de ciclagem de carbono que é 
baseada no modelo CENTURY - IZAURRALDE et al. (2004);  

 Incorporação da rotina de ciclagem de potássio (K) - DE BARROS, 
WILLIAMS e GAISER (2004). 

 

Há diversos trabalhos em diversos locais do mundo, utilizando os 

modelos matemáticos aplicados à agricultura e ao ambiente, e em especial o modelo 

EPIC. Uma revisão sobre o tema pode ser vista em Reference List for EPIC Model 

Application Papers (GASSMAN, P., 2010), que apresenta uma relação de mais de 

500 publicações sobre o modelo EPIC, até novembro de 2010. 

Uma opção de saída fornecida pelo EPIC é previsões de produtividade 

das culturas. Diversos estudos têm sido realizados nos Estados Unidos e outros 

países voltadas especificamente para testar a precisão de crescimento da cultura no 

EPIC e previsões da produção. Tais testes também foram incorporados como partes 

de outros estudos. Um dos testes mais abrangentes do submodelo crescimento da 

cultura foi realizada por WILLIAMS et al. (1989), que descrevem os resultados de 

testes de uma versão atualizada do modelo de crescimento de cultura do EPIC 

simulando rendimentos de cevada, arroz, milho, soja, girassol, trigo em diversos 

locais dos Estados Unidos e para localidades na Ásia, França e América do Sul. Os 

rendimentos obtidos foram comparados com os teores medidos por períodos que 
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variam de 1 a 11 anos. Os rendimentos médios previstos foram sempre dentro de 

7% dos rendimentos médios medidos e não houve diferença significativa entre 

qualquer um dos rendimentos medidos e simulados no nível de confiança de 95%. 

(GASSMAN, P.W., 2005). 

A rotina de crescimento de cultura do EPIC foi modificada por 

STOCKLE et al. (1992a), a fim de explicar os efeitos da elevação dos teores de CO2 

sobre o crescimento e de produção. As modificações consistiram na incorporação de 

funções que simulam os efeitos das mudanças nas concentrações de CO2 e um 

déficit pressão vapor sobre a eficiência das culturas no uso da radiação solar, 

resistência foliar e transpiração. (GASSMAN, 2005). 

Uma avaliação inicial dos impactos das mudanças climáticas sobre 

potenciais colheitas com os algoritmos de CO2 incorporadas no EPIC foi realizada 

por STOCKLE et al. (1992b) para sistemas de cultivo de milho, trigo e soja no centro 

dos Estados Unidos. Os aumentos de rendimento foram previstos para todas as 

culturas, em resposta a um aumento de CO2 de 330 a 550 ppm, e as respostas de 

rendimento mistos foram previstos em função dos aumentos ou reduções hipotéticos 

de temperatura ou de precipitação, sem e com o aumento de CO2. (GASSMAN, 

2005). 

O impacto de um clima análogo (de aumento de CO2) na produção 

agrícola foi analisado por EASTERLING et al. (1992a) para as regiões do Missouri, 

Iowa, Nebraska e Kansas (MINK) usando o EPIC. Eles descobriram que o 

rendimento de culturas de cereais, exceto de trigo, que teria redução em resposta ao 

clima análogo. Outros estudos da região de MINK também foram realizados por 

EASTERLING et al. (1992c), EASTERLING et al. (1998), EASTERLING et al. (2001), 

e ROSENBERG, MCKENNEY e EASTERLING (1992 apud. GASSMAN, 2005).  

PHILLIPS, LEE E DODSON (1996) relataram que os impactos 

variáveis no rendimento das culturas em resposta a 36 diferentes cenários climáticos 

(CO2) hipotéticos, que foram avaliados com o EPIC para 100 pontos do Inventário 

Nacional de Recursos16 (NRI/USDA) foram estatisticamente representativos da 

produção de milho e soja no cinturão do milho dos EUA. (GASSMAN, 2005) 

MOULIN e BECKIE (1993) e KINIRY et al. (1995) concluíram que o 

                                            
16

 http://www.nrcs.usda.gov/technical/land/nri01/ 
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EPIC poderia ser uma valiosa ferramenta para simular a produção e os impactos 

ambientais de longo prazo representante de condições das Pradarias Canadenses. 

ROLOFF et al. (1998) chegaram à mesma conclusão. TOURÉ, MAJOR, e 

LINDWALL (1995) usaram o EPIC e três outros modelos para avaliar os impactos 

das mudanças climáticas sobre o trigo de sequeiro de crescimento contínuo na 

primavera, em Lethbridge, Alberta, como uma função de ajustes de entradas 

hipotéticas para temperatura, precipitação e insumos sob cenários derivados do 

modelo global de mudanças climáticas (GCM). Para um clima mais quente, nos 

níveis atuais de CO2 (330 ppm) e um clima mais quente com o dobro de CO2, foram 

projetados ganhos de produtividade de 25% e 28%, respectivamente. (GASSMAN, 

2005). 

Uma série de estudos mais recentes têm se concentrado na condução 

EPIC com apenas séries climáticas geradas de GCM. BROWN e ROSENBERG 

(1999) avaliaram os impactos de mudança do clima futuro de por três cenários 

diferentes gerados GCMs sobre EUA em produção de milho e trigo, simulando em 

EPIC em 45 fazendas representativas, o que representou chave das regiões de 

produção de trigo e de milho. Os impactos preditos sobre os rendimentos variaram 

de -20% a 5% para o milho e -76% a +18% para o trigo. IZAURRALDE (2003) 

analisaram os impactos das mudanças climáticas projetadas a partir de um único 

GCM para 2030 e 2095 sobre a produtividade de quatro culturas agrícolas (milho, 

soja, alfafa e trigo), simulando 204 fazendas representativas com o EPIC. Entre 

outros impactos, a produção de milho foi prevista a aumentar no Cinturão do Milho e 

região dos Grandes Lagos, mas a diminuir nas planícies do norte em 2030, e no 

desenvolvimento histórico nacional e aplicações dos Modelos EPIC e APEX / 11 na 

produção de trigo foi prevista a diminuir em 2030 e 2095. (GASSMAN, 2005). 

Saídas climáticas detalhadas obtidas através de um modelo climático 

GCM regional foi usada por THOMSON, BROWN e GHAN (2002) para avaliar o 

impacto de uma duplicação do CO2 na produção de trigo de sequeiro no leste de 

Washington, com o uso do EPIC. As produções de trigo de sequeiro foram previstas 

para aumentar em cerca de 1 t / ha em média, em resposta aos níveis mais 

elevados de CO2. TAN e SHIBASAKI (2003) realizaram uma avaliação global das 

futuras alterações climáticas com o EPIC. Seus resultados mostram que o 
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aquecimento global vai ser prejudicial para a maioria das culturas. Outros estudos 

que têm acopladas saída de GCM com rendimento ou previsões de água no solo 

com o EPIC incluem BROWN e ROSENBERG (1997); BROWN et al. (2000); 

DHAKHWA et al. (1997), DHAKHWA e CAMPBELL (1998); EASTERLING et al. 

(1992b); EASTERLING et al. (1992d), EASTERLING et al. (1996), EASTERLING et 

al. (1997), HUZAR et al. (1999), MEARNS et al. (1999), MEARNS et al. (2001), 

ROSENBERG et al. (1992) e SCHNEIDER, EASTERLING, e MEARNS (2000) (apud 

GASSMAN, 2005. p. 11). 

Comenta IZAURRALDE et al (1999) que as avaliações dos efeitos do 

fenômenos do Pacífico tropical El Niño, El Viejo, ou La Niña Oscilação Sul (ENOS) 

sobre a produção agrícola também têm sido avaliados com o EPIC em pelo menos 

três outros estudos. Adams et al (2003). LEGLER, BRYANT e O'BRIEN (1999); e 

MEZA e WILKS (2004) têm investigado os efeitos das anomalias de temperatura da 

superfície do mar (ATSM) sobre o manejo da fertilização de batata no Chile com o 

EPIC. (GASSMAN, 2005). 

Um extenso número e estudos de cenários sobre ciclagem de 

nutrientes e validação perda de nutrientes e erosão têm sido realizados com o EPIC 

(GASSMAN et al., 2005). 

É crescente o interesse na avaliação e desenvolvimento de práticas de 

gestão e manejo agrícola que são eficazes para o sequestro de carbono no solo 

para ajudar a reduzir os níveis atmosféricos de CO2. Vários Estudos de sequestro 

pelo carbono orgânico no solo (COS) foram realizadas com a rotina de ciclagem de 

carbono original com o EPIC, que foi simulados de uma maneira relativamente 

simples, em função dos níveis de nitrogênio do solo. O sequestro de carbono do solo 

foi estimado com o EPIC nos estudos descritos anteriormente, realizados por LEE, 

PHILLIPS, e LIU (1993) e LEE, PHILLIPS, e DODSON (1996) para a região do 

Cinturão do Milho dos EUA. A manutenção de culturas de status quo e práticas de 

gestão foram previstos, e em ambos os estudos resultaram em declínios 

significativos nos níveis futuros de carbono do solo; LEE, PHILLIPS, e DODSON 

estimaram que 50% das perdas de COS deveram-se a erosão do solo. LEE, 

PHILLIPS, e LIU constataram apenas o aumento da adoção de plantio direto com 

culturas de cobertura de trigo no inverno levaria a um aumento anual de carbono 



94 
 

(0.1 x 106 toneladas). Para LEE, PHILLIPS e DODSON, ainda que as elevações 

hipotéticas de temperatura e precipitação aceleram a perda de COS, o aumento de 

CO2 na atmosfera diminuiu as taxas de perda de COS. (GASSMAN, 2005.). 

Os efeitos de quatro cenários (incluindo as condições da linha de base) 

em COS foram avaliados por MITCHELL et al. (1998) com metamodelos  a partir do 

EPIC para pontos de lavouras do NRI na região Norte 12-Estado Central. Todos os 

quatro cenários foram projetados para resultar em quedas de COS; foi previsto 

perdas de solo limitantes para abaixo da perda de solo dos "padrões T" específico 

do solo para resultar em menores taxas de perda COS do que um aumento de 50% 

na adoção de plantio direto. ROLOFF, DE JONG, e NOLIN (1998b) constataram que 

a metodologia original de EPIC estimou satisfatoriamente o conteúdo de COS total 

para uma rotação longo prazo de trigo de primavera em Swift Current, 

Saskatchewan (GASSMAN, 2005). 

CAMPBELL et al. (2000) utilizaram o EPIC para estimar as reduções 

COS por erosão hídrica e eólica, como parte de um estudo global do balanço do 

carbono em Swift Current, Saskatchewan. Uma grande revisão da rotina da ciclagem 

de carbono do EPIC foi realizada por IZAURRALDE et al. (2001) e IZAURRALDE et 

al. (2004), com base em conceitos utilizados no modelo CENTURY (PARTON et al, 

1994).(appud GASSMAN, 2005). 

Interfaces entre o EPIC e modelos econômicos têm sido realizadas 

para diversos outros estudos, incluindo uma série de análises econômico-

ambientais. O foco da maioria dos estudos foi o de comparar os rendimentos 

líquidos e/ou outros indicadores econômicos contra a erosão, perda de nutrientes ou 

outros indicadores ambientais previstos pelo EPIC, em resposta a sistemas 

alternativos de cultivo, práticas de gestão (manejo) e outros cenários. GASSMAN, 

2005). 

GASSMAN, et al. (2005) conclui que os modelos EPIC e APEX 

provaram ser ferramentas robustas capazes de simular os efeitos de clima, solo e 

topografia na produção agrícola sob rotação de culturas, plantio direto e outras 

práticas de manejo, assim como, as perdas de nutrientes, pesticidas e conteúdo de 

COS por erosão hídrica e eólica. Os modelos foram usados e adaptados em 

diversas regiões agrícolas da América do Norte em muitas outras regiões do mundo, 
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incluindo vários estudos voltados para o meio ambiente e impactos econômicos de 

políticas agrícolas alternativas ou estratégias de gestão. Os resultados de muitos 

estudos descritos indicam que a calibragem dos modelos é muitas vezes necessária 

para se obter os melhores resultados, e, em alguns casos revisões dos parâmetros 

de entrada ou modificações dos códigos são necessárias para alcançar os 

resultados adequados ou a execução de análises desejadas. As aplicações de 

avaliação também revelam que EPIC e APEX são mais eficazes em simular os 

impactos de longo prazo dos diferentes sistemas de cultivo e práticas de gestão, e 

que os modelos são menos precisos em replicar os efeitos de eventos climáticos 

individuais sobre a erosão e outras perdas ou variabilidade interanual entre 

rendimento de culturas e perdas de poluentes. As pesquisas em andamento são 

necessárias para melhorar as capacidades de previsão de ambos os modelos, 

incluindo a capacidade de capturar a variabilidade de rendimento e outros efeitos 

que não são bem simuladas pelas versões atuais (anteriores) dos modelos. 

 

2.4.1 Características do Modelo 

 

Algumas das características do EPIC (WILLIAMS, 1990): 

• Um sistema interativo de entrada de dados, o EASE (Entry and 

Assembly System for EPIC), está disponível para ajudar na 

construção de conjuntos de dados no EPIC. 

• Formulários de dados especiais de entrada estão disponíveis e 

foram desenvolvidos para uso com o EASE. 

• O modelo pode ser usado com uma grande variedade de 

computadores mainframe e PC. 

• As entradas estão disponíveis e, o modelo é projetado para rodar em 

dados mínimos, definindo quando alguns dados de entrada estão 

faltando. 

• Os dados meteorológicos podem ser introduzidos ou gerados. 

Quase qualquer combinação de introdução e geração de variáveis 

meteorológicas é possível. Além disso, uma variável tempo pode ser 

introduzida na simulação e gerado para o restante do modelo. 
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• A mesma sequência de tempo pode ser repetida qualquer número 

de simulações no mesmo local, ou uma sequência de tempo, talvez 

novo, gerado para cada simulação. 

• A produção diária, mensal ou anual pode ser especificado. Além 

disso, o incremento de saída pode ser ajustado para qualquer 

número de dias (N dias) ou qualquer número de anos (ano N). Por 

exemplo, pode ser desejável, para visualizar, saídas cada 5 dias, 

para comparações detalhadas dos dados de crescimento de 

culturas. É possível também operar o intervalo de impressão N-dia 

durante o período de crescimento apenas. O intervalo de N-ano é 

bastante útil para simulações de longo prazo envolvendo processos 

lentos como o crescimento de árvores. 

• As variáveis de saída podem ser selecionadas ou está disponível em 

uma saída padrão. 

• Agricultura de sequeiro ou irrigada por aspersão ou sulco podem ser 

simuladas. Além disso, a irrigação pode ser especificada 

automaticamente por data e taxa ou operação, de acordo com o 

tempo de estresse da cultura, entre as aplicações, os limites superior 

e inferior de aplicações e limites anuais. 

• Drenagem e sistemas de diques em sulcos podem ser simulados. 

• Calcário pode ser aplicado automaticamente. 

• Fertilizantes podem ser aplicados automaticamente tanto em datas e 

as taxas especificadas ou conforme a demanda da cultura, o tempo 

entre as aplicações e os limites máximos anuais. 

• A tabela de equipamentos do EPIC contém dados para cerca de 50 

tipos de equipamentos para uso em simulações. Qualquer tipo de 

equipamento agrícola pode ser adicionado à tabela ou dados de 

equipamentos existentes podem ser modificados. 

• Parâmetros de geração do tempo (meteorológico) estão disponíveis 

para 134 localidades nos Estados Unidos. EASE insere 

automaticamente esses parâmetros nos dados do EPIC para o ponto 

selecionado. 
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• Os dados estão disponíveis para 737 solos (nos EUA). O EASE 

insere automaticamente os dados selecionados solos para o 

conjunto de dados do EPIC. 

• A erosão hídrica é estimada por três métodos diferentes. Qualquer 

um dos três podem ser designados para interagir com os 

componentes do modelo ou dirigir outros.  

É importante observar que o EPIC não simula a ocorrência de pragas, 

doenças e ervas daninhas. É possível introduzir parâmetros que resultem na 

redução dos rendimentos diante destas ocorrências. 

O programa EPIC principal e 83 subprogramas contem cerca de 4.450 

rotinas em linguagem FORTRAN. O programa principal lê os dados, inicializa as 

variáveis e comanda os subprogramas para fazerem a simulação diária e para 

resumir os dados de saída. Por conveniência, os subprogramas são colocados em 

oito grupos, por ordem alfabética. Os nomes dos grupos são adjunto, colheita, 

erosão, hidrologia, nutrientes do solo, plantio direto e do clima. A primeira letra do 

nome de cada subprograma é a primeira letra do nome do grupo apropriado. Uma 

breve descrição do funcionamento de cada subprograma está nas páginas 3, 4 e 5 

do Manual do Usuário. Os detalhes completos das equações utilizadas para 

descrever os processos envolvidos são apresentados no volume 1, capítulo 2 do 

Manual do Usuário do EPIC (WILLIAMS et al., 1990). 

 

2.4.2 Definições de Projetos, Cenários e Simulações no EPIC 

 

No EPIC, um projeto é um estudo desenhado para modelar e explorar 

uma ideia ou conceito sobre o impacto das práticas agrícolas de gestão, geografia 

(localização e/ou topografia) ou climáticas sobre o rendimento das culturas, impacto 

ambiental, e/ou economia da agricultura empreendimento. Vai envolver a 

manipulação de uma ou mais variáveis (por exemplo, presença ou ausência de uma 

prática de gestão ou constante contra o aumento de CO2 atmosférico). Cada 

execução do modelo com um conjunto definido de dados de entrada é um cenário. 

Um cenário pode ser executado de forma independente ou como um membro de 

uma corrida de lote. Um cenário é, portanto, uma única configuração do modelo 
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específico dentro de um projeto ou estudo que tipicamente consistem de uma ou 

mais execuções de um ou mais cenários. Os exemplos seguintes ilustram a 

flexibilidade de EPIC para simular o impacto ambiental da agricultura, no EPIC: 

 Um projeto pode envolver o mesmo cenário de culturas e manejo da 

terra aplicado a várias parcelas separadas de terra (a campo, 

fazenda, ou microbacia), cada um com diferentes solos e/ou entrada 

de tempo em uma série de corridas; 

 Um projeto pode envolver uma variedade de cenários de gestão 

aplicados em uma série de corridas para a mesma parcela de terra 

com os mesmos arquivos de solo e clima; 

 Um projeto pode ser criado para um pacote virtual ou real da terra 

submetida ao mesmo cenário (práticas de gestão, solo e clima 

mantida constante), enquanto que as características geográficas 

(latitude, longitude, altitude, inclinação ou aspecto) do site são 

variados em uma série de simulações. 

 

2.4.3 Principais arquivos do modelo EPIC 

 

Um conjunto de três arquivos controla o fluxo e o alcance de uma 

simulação EPIC (vide Apêndice D17): 

 EPICFILE.dat lista os arquivos de dados específicos de 

funcionamento. Pode ser renomeados, se necessário;  

 EPICCONT.dat controla o comprimento de percurso de simulação, 

várias opções de execução e padrões para o projeto; contém 

parâmetros que serão mantidos constantes durante todo o estudo, 

por exemplo, número de anos de simulação, período de simulação, 

especificação de impressão de saída, as opções do gerador de 

condições atmosféricas, etc. 

 EPICRUN.dat lista os arquivos de dados específicos do local e inicia 

uma série de um ou mais cenários. Inclui uma linha de dados para 

                                            
17

 Os arquivos contidos no Apêndice D correspondem aos arquivos da simulação final de calibração 
do EPIC neste trabalho, nas suas totalidades ou partes de arquivos extensos.  
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cada cenário. Cada linha de dados atribui um número de execução 

exclusivo para o cenário e especifica quais arquivos de programação 

serão utilizados do local, estação meteorológica, solo e operação de 

mobilização. Os cenários são listados um em cada linha; uma 

rodada de simulação termina quando uma linha em branco ou EOF 

são atingidos. Dois arquivos de tempo podem ser especificados: 

arquivos do tempo (meteorológico) e do vento. Se parâmetros de 

identificação regulares do tempo e a estação eólica são zero, o EPIC 

irá utilizar os dados de latitude e longitude do arquivo filename.sit e 

escolherá as condições meteorológicas e de vento estações mais 

próximas, listados nos arquivos WPM1USEL.dat e WINDUSEL.dat, 

respectivamente. 

  

  Esses arquivos podem ser editados, mas não renomeados; todos os 

outros arquivos podem ser renomeados com os novos nomes definidos no 

EPICFILE.dat. 

Os arquivos de controle de fluxo, arquivos de entradas de dados e 

parâmetros, arquivos de saída de cada simulação do EPIC estão no Apêndice D. Os 

valores numéricos que constam nos arquivos deste Apêndice D são os valores finais 

calibrados, validados e utilizados nas simulações. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os cenários climáticos de aquecimento e precipitação para as 

simulações foram inferidos a partir das previsões do IPCC (AR5), embora existam 

incertezas e carência de estudos específicos ou na escala adequada para a região 

Sul do Brasil. Três cenários foram definidos e são apresentados no item 3.2. 

A versão utilizada do EPIC foi a 0810 (WILLIAMS et. al., 2013), 

compilada DOS/FORTAN, com apoio WinEPIC versão 0810 para consulta na fase 

de construção dos arquivos de entrada de dados. 

Após a etapa de calibração e validação, segundo WANG et al. (2012) e 

ROLOFF (2015), foram simulados os cenários futuros, contemplando as mudanças 

dos parâmetros climáticos para os anos centrais de 2040, 2070 e 2100 para seis 

culturas (Soja, Ervilhaca, Milho, Sorgo, Aveia, Sorgo e Cevada) em rotação 

contínua. 

Os resultados foram tabulados e gráficos elaborados com o uso de 

planilha eletrônica (EXCEL). 

 

 

3.1 DADOS EXPERIMENTAIS 

 

Os dados observados são do experimento de longo prazo da 

EMBRAPA/CNPT, Passo Fundo, RS (coordenadas UTM 22J 362132E, 6877428S)18. 

O experimento possui três blocos com quatro repetições e três 

sistemas de manejo (convencional, cultivo mínimo e plantio direto). Utilizou-se os 

dados do bloco II, com seis culturas em rotação continua sob de sistema plantio 

direto. 

Embora o experimento seja cultivado desde 1984, foram utilizados os 

dados de 1994 a 2012 (19 anos), cuja série histórica de dados é mais completa. A 

recomendação é que a calibração do modelo seja realizada com série histórica de 

dados observados de 10 anos ou mais.  

                                            
18

 Os dados e informações da condução do experimento e as séries de monitoramento foram 
fornecidas pelo Prof. Dr. José Eloir Denardin/EMPRAPA-CNPT..  
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O solo é um Latossolo Vermelho distrófico húmico (LVdh), com as 

características físico-químicas apresentadas no Apêndice E. 

As culturas em rotação são: Soja (Glycine max L.), Ervilhaca peluda 

(Vicia villosa Roth), Milho (Zea mays L.), Sorgo granífero (Sorghum bicolor L. 

Moench), Aveia branca (Avena sativa L.) e Cevada (Hordeum vulgare L.). 

A ervilhaca teve avaliação da produção de biomassa (massa seca) 

após a dessecação com herbicida total. As demais culturas os grãos foram colhidas 

e pesados para avaliação de produtividade. Os valores dos rendimentos de todas as 

culturas são as médias de 4 repetições. 

Os registros de dados observados do período de 1994 a 2012 (19 

anos) foram utilizado na calibração e validação do modelo, compreendendo 6 

rotações das 6 culturas, que se repetem de 3 em 3 anos, conforme pode ser 

verificado no Apêndice F. O milho e o sorgo se alternam e a soja se repete dentro 

das rotações. Neste Apêndice constam as datas de plantio e colheita, bem como os 

rendimentos observados.  

Os parâmetros estatísticos dos dados meteorológicos diários 

observados, ou seja do padrão climático  atual estão no Apêndice A, na Tabela A.1 - 

Cenário Atual (1984 a 2014). Foram obtidos através de um modelo de apoio, 

gerador dos padrões estatísticos, denominado WXGN v. 302019.  

As datas nos arquivos meteorológicos e no cronograma de operações 

de manejo foram ajustadas em -184 dias para coincidir com a estação do ano para 

as condições do Hemisfério Norte, uma vez que equação que calcula a duração do 

dia, que tem relação com a radiação solar média diária, foi elaborada para o 

hemisfério Norte (EUA), conforme comentado no capítulo anterior. Assim, da mesma 

forma, o arquivo RSCNPT.DLY, que contém a série de dados meteorológicos 

diários, inicia na data 01/07/1983, mas a data real é 01/01/1984. As datas das 

operações de manejo também foram alteradas, para concordar com os parâmetros e 

variáveis meteorológicas. Assim, o início das simulações (no arquivo CNPT.OPC) 

ocorre em 25/05 do ano 1 (1994), quando na realidade ocorre em 24/11 do ano 1 

(1994)20, com o primeiro plantio de soja. Em termos práticos, as simulações ocorrem 

                                            
19

 Obtido no site: http://epicapex.tamu.edu/model-executables/wxgn-v-3020/ 
20

 Nestas condições de simulação, as culturas de verão são plantadas e colhidas dentro do mesmo 
ano, o que não ocorre nas nossas condições reais. 
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como se o experimento estivesse no hemisfério norte, mesma latitude, em local com 

os mesmos parâmetros meteorológicos e duração do dia corretos. 

As operações de manejo, devidamente codificadas, entre os períodos 

de plantio e colheita, constam no arquivo CNPT.OPC contido no Apêndice D, inclui 

as dosagens de fertilizantes (NPK), agrotóxicos (tipo e l/ha), densidade de planto 

(plantas/m2) e Unidades de Calor Potenciais (PHU) ajustadas. 

As dosagens de fertilizantes foram calculadas para suprimento de 

100% dos elementos NPK puros, uma vez que não há registro do tipo de fertilizante 

e quantidades efetivamente aplicadas. As dosagens foram calculadas a partir do 

Manual de adubação e de calagem para o RS e SC (SBCS, 2004)21, conforme 

critério adotados pelos gestores do experimento. 

Os equipamentos utilizados foram: 

 Na semeadura: até 1998 a semeadora LAVRALE e a partir de 1999 

se utilizou a semeadora SHM; 

 No Plantio: semeadora de plantio direto. 

 Tratores: até 1994 MF 65 e mais tarde MF 265; 

 Nas aplicações de agroquímicos: pulverizadores tratorisados; 

 Nas aplicações de fertilizantes: a adubação de base sempre foi 

realizada na linha de semeadura com o emprego de semeadora-

adubadora e a adubação nitrogenada sempre foi realizada 

manualmente; 

 Nas colheitas: realizadas com colhedoras de parcelas experimentais, 

equipadas com picador de palha. 

As parcelas não foram calcareadas ou escarificadas desde 1994.  

 

 

                                            
21

 Na inexistência de registros das dosagens efetivamente aplicadas, adotou-se as recomendações 
compatíveis com as que foram utilizadas para as adubações realizada no experimento, para o 
período observado. 
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3.2 CENÁRIOS HIPOTÉTICOS ESTABELECIDOS 

 

As simulações dos cenários futuros consistem na manutenção de todos 

os arquivos no formato e conteúdo obtidos na calibração e validação, alterando os 

arquivos de parâmetros meteorológicos22, nos seguintes parâmetros:  

 Temperaturas: temperaturas médias mensais máximas e mínimas; 

 Precipitação: volumes mensais e o respectivos desvios padrões. 

 

Tabela 7 – Cenários hipotéticos adotados neste estudo para as simulações com o EPIC. 

Cenários Período Temperatura média anual Precipitação média mensal 

Padrão climático atual (referência) 

C0 – Atual 1984 – 2014 0ºC 0% 

Padrão climático alterado 

C1 – 2040 2025 – 2055 + 1ºC +10% 
C2 – 2070 2055 – 2085  + 2ºC +20% 
C3 – 2010 2085 – 2100  + 3ºC +30% 

 

A literatura a respeito das mudanças climáticas é imprecisa quanto a 

previsão de aumento das chuvas para a região Sul do Brasil. As previsões são de 

10% a 30% (AMBRIZZI, et al., 2014) e não há definição a respeito da distribuição e a 

intensidade. Se há, ainda são inconsistentes e requerem mais estudos. Por esta 

razão, embora com referência na literatura, os cenários foram arbitrariamente 

estabelecidos em relação temperatura e precipitação pluviométrica (cenários 

hipotéticos) dentro dos intervalos sugeridos por AMBRIZZI, et al. (2014). Adotou-se 

o critério de manter o Coeficiente de Variação (CV), alterando em percentagem tanto 

as precipitações mensais quanto seus respectivos desvios padrões. Desta forma, 

além da mudança no volume precipitado, as mudanças nas intensidades das chuvas 

também ocorrem (aumenta a amplitude das precipitações), tendo em vista que são 

mantidas as probabilidades de dias de chuva, ocorrência de dias secos e molhados, 

que representam o padrão climático do período da série de dados observados.  

 

                                            
22

 arquivos RSCNPT.WP1 e RSCNPT.WP5 
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3.3 CALIBRAÇÃO DO MODELO EPIC  

 

 

Na calibração, realiza-se a seleção dos parâmetros válidos a partir do 

confronto entre os dados observados x calculados, através da análise dos 

estimadores de erro (NSE, PBIAS e R2). O ciclo da calibração adotado está na figura 

25.  

 

Figura 25 - Rotina ou ciclo de calibração do EPIC. 

 

 

Os arquivos de entrada de dados do EPIC foram construídos conforme 

WILLIAMS (1990) e GERIK (2015)23. Posteriormente foram realizadas simulações 

para o ajustamento do PHU, uma vez que não há registros deste parâmetro para as 

espécies e variedades cultivadas, buscando a coincidência entre as datas de plantio 

realizadas (observadas) e calculadas. 

Após ajuste do PHU das culturas, realizou-se as simulações calibração, 

                                            
23

 Manuais básicos do EPIC, respectivamente a documentação do modelo (1990) e o manual do 
usuário versão 2015. 
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que consiste no ajuste dos parâmetros do modelo buscando aproximar os resultados 

simulados com os resultados observados de produtividade utilizando os parâmetros 

de ajustamento (PBIAS e R2). O método utilizado foi o manual (tentativa e erro), uma 

vez que não se dispõe dos recursos de programação necessários para calibração 

automática. 

Os parâmetros das curvas S do arquivo PARM0810.DAT não foram 

alterados, mantendo-se os valores padrões do modelo (default). Posteriormente os 

parâmetros (parm) foram ajustados seguindo a seguinte ordem: valores médios, 

estimativa com base na literatura, características dos solos e intuição.  

Inicialmente foram adotados os parâmetros fenológicos das culturas os 

valores originais (default) do arquivo CROPCOM.DAT. Posteriormente estes 

parâmetros foram os últimos a serem ajustados na calibração. Nesta etapa foram 

ajustados os valores de WA, HI e DLMA (conforme WANG et. al., 2012) e, 

posteriormente, os demais parâmetros. 

  Durante o processo de calibração foi construída uma planilha (excel) 

para auxiliar a seleção de resultados, interpretação comparativa com dados 

observados (testes de desempenho da calibração) e elaboração de gráficos, a partir 

dos arquivos de saída .ACY e . OUT. 

  Segundo WANG et al. (2012), os critérios satisfatórios para atingir a 

calibração (e validação) do modelo, momento em que os testes de desempenho 

determinaram o final da calibração, é quando os seguintes valores são atingidos:  

 

Tabela 8 - Critérios de calibração satisfatória a serem atingidos na calibração. 

 Escoamento e 
rendimento de 

água  

Rendimento de 
culturas 

Produção de 
sedimentos 

Perda de 
nutrientes 

R2 (Coef. de Correlação) >0.60 >0.60 >0.60 >0.60 

PBIAS (% viés), intervalo +20% a 20% +25% a 25%  +45% a 45% +50% a 50% 

NSE (Efic.Nash-Sutcliffe)  0.55 – 0.50 0.50 

 Fonte: (WANG, 2012) 

   

Destaca-se que o objetivo principal neste trabalho é a calibração e 

simulação de rendimento de colheitas, tendo como referência os dados observados 

dos rendimentos das culturas. Apresentamos o valor de NSE como estimador 
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adicional, uma vez que não é requerido para a calibração de rendimento das 

culturas. 

 

3.3.1 Alterações dos parâmetros para as simulações dos cenários 

 

Uma vez calibrado o modelo, pode-se alterar os parâmetros de 

cultivo, solos, culturas, clima, etc., segundo os cenários estabelecidos para estudo. 

E este é um aspecto que demonstra a robustez, a amplitude de possibilidades e 

utilidades de aplicação do modelo.  

Para a realização das simulações dos cenários, o primeiro 

parâmetro do arquivo EPICCONT.DAT refere-se ao período de simulação, em anos. 

Na etapa de calibração o valor é 19 (número de anos da série selecionada de dados 

observados). Alterou-se também os parâmetros meteorológicos24 Temperatura 

Máxima, Temperatura Mínima, Precipitação e Desvio Padrão da precipitação, 

conforme tabelas e gráficos apresentados no Apêndice A. 

Os anos dos cenários 2040, 2070 e 2100 (anos referenciais, 

centrais de um período climático25) representam o desempenho das culturas nos 

intervalos de +15 e -15 anos destes anos referenciais. Assim, a cenário de 2040 

(ano central de um período de 30 anos) refere-se aos cultivos sob as mudanças 

climáticas em +1°C nas Temperaturas máximas (Tmax) e mínimas (Tmin) e + 10% 

no volume mensal (Ppt) e no desvio padrão da precipitação (DPR ppt), em mm, do 

período entre 2025 e 2055. O cenário 2070 corresponde ao período entre 2055 e 

2085, e o cenário 2100 entre o período 2085 e 2115. A descrição estatística26 do 

clima (padrão climático) para os cenários preconizados nas datas centrais (períodos 

padrões climáticos de 30 anos), com as mudanças climáticas preconizadas, estão 

no Apêndice A. 

Para a série histórica onde não foram realizadas correção do pH do 

solo, adotou-se o critério de acionar o comando de aplicação automática de 

calcário27. Da mesma forma, foi admitido um suprimento ótimo do elemento fósforo 

                                            
24

 Alterados nos arquivos climáticos .WP1 e .WP5 (parâmetros estatísticos meteorológicos). 
25

 O período do padrão climático padrão é de um período (mínimo) de 30 anos. Vide definição de 
clima (WNO). 

26
 Obtidas através do modelo WXGN v.3020, a partir da série de dados observados. 

27
 Linha 2 do arquivo EPICCCONT.DAT, espaços 13 a 16, LMS = 0 aplica-se calcário. 
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(P) nas adubações realizadas, para não ocorrer estresse deste elemento,28 

Melhorias tecnológicas não foram consideradas nas simulações dos cenários 

futuros.  

Quanto ao teor de CO2, adotou-se o critério de CO2 progressivo. 

Com isto, foi possível optar-se pelo método de Penmann-Monteith no modelo de 

estimativa de evapotranspiração, uma vez que este método considera o teor de CO2. 

O Apêndice A contém os padrões climáticos de cada cenário, 

obtidos da mesma forma que a série pretérita observada para o padrão climático 

atual, alterando-se os parâmetros de temperatura máxima e mínima em + 1⁰C, a 

precipitação e o seus desvio padrão em +10%, a cada cenário. 

 

3.3.2 Critérios de simulação para verificação dos impactos dos cenários nos 

rendimentos das culturas 

 

A análise dos impactos dos cenários de mudanças climáticas na 

produção vegetal foi realizado comparando-se os resultados dos rendimentos das 

simulações dos cenários futuros com os rendimentos do cenário atual (padrão 

climático atual, entre 1984 e 2014). Desta forma são comparados duas hipóteses a 

respeito das mudanças climáticas: a não mudança climática (padrão atual, 

conhecido) e as mudanças preconizadas nos cenários estabelecidos 

(arbitrariamente).  

 

Figura 26 - Critérios para as simulações 

 
                                            
28

 Linha 2 do arquivo EPICCONT.DAT, espaços 68 a 72, IPAT = 1 IPAT> 0 para aplicação automática 
P e =0 desliga a aplicação automática P. 
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Assim, para cada período de cada cenário foram simulados pares de 

padrões climáticos, os cenário futuros (C1, C2 e C3) e o período do cenário atual 

(C0), nos seus respectivos períodos de tempo (C01, C02 e C3). Os rendimentos 

médios de cada cultura de cada cenário foram comparadas com os rendimentos do 

cenário do padrão climático atual (C0). A produção relativa foi calculada pela 

relação: 

RSCa

RSCfRSCa
PR


  

Onde: 

PR = produção relativa (%) 

RSCf = rendimento simulado do cenário futuro (C1, C2 ou C3) 

RSCa = rendimento simulado do cenário atual de longo prazo (C0LP) 

 

O padrão climático (C0) adotado como clima atual é resultante da série 

de parâmetros climáticos de 1984 a 2014. O padrão climático atual representa a 

variabilidade climática natural, intrínseca nas séries das variáveis meteorológicas. 

Destaca-se que todos os cenários, inclusive o atual, possuem períodos de tempo de 

30 anos, o que caracteriza padrões climáticos distintos.  

Os rendimentos de referência para o clima atual (C0LP) foram 

resultantes da simulação de toda a série de dados, de 1994 a 2115. Na comparação 

com cada cenário, as simulações foram realizadas para os mesmos períodos. Como 

as simulações foram contínuas, as rotações seguiram a ordem original de plantio 

para todos os cenários, de 1994 a 2115.  

Considerando que trata-se de parcelas experimentais onde foram 

cultivadas seis culturas em rotação contínua, as seqüências de cada período são 

diferentes entre cenários diferentes, mas não diferem entre as séries comparadas, 

por exemplo: utilizando arquivos climáticos dos cenários C0 (atual) e C1 (com centro 

do período em 2040) foram simulados no período de 2025 a 2055. Assim, as 

simulações das sequências nas rotações das culturas são as mesmas. Os valores 

comparados são as médias dos rendimentos de cada cultura nos intervalos de 30 

anos. As seqüência das rotações das culturas simuladas em cada período, da 
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calibração e dos cenários, estão no Apêndice B.  

Os resultados das simulações foram tabelados em planilha eletrônica, 

onde foram calculadas as médias e desvios padrões das séries de resultados para 

comparações entre cenários climáticos. Os rendimentos, em kg/há, estimados para 

cada cenário é o indicador direto dos impactos das mudanças climáticas na 

produção. O desvio padrão representa a amplitude das variações na produtividade.  

Ao final, são apresentados gráficos com os rendimentos como 

indicadores de impacto das mudanças climáticas dos cenários.  

Como os rendimentos representam a produção líquida, ou seja, o 

potencial máximo das culturas deduzidos os estresses (fatores limitantes da 

produção), são apresentados também os indicadores de estresse hídrico e de 

temperatura calculados pelo modelo EPIC, em número de dias de ocorrência por 

safra. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DO MODELO EPIC 

  

  O gráfico 1 apresenta os rendimentos observados e calculados pelo 

EPIC. A tabela 9 apresenta os valores correspondentes ao gráfico 1 e os estresses 

hídricos, de nitrogênio e temperatura. 

 

Gráfico 1 – Rendimentos observados e calculados na calibração do EPIC.  

 

  

 

4.1.1 Desempenho da calibração 

 

A cada rodada de simulação, foram realizados e verificados os 

resultados dos testes de desempenho da calibração. Os parâmetros do modelo 

foram ajustados até que os estimadores de desempenho se ajustassem 

satisfatoriamente dentro do intervalo exigido.  

Os resultados obtidos no ajustamento final, quando o modelo foi 

considerado suficientemente calibrado, são apresentados nos gráficos 2 (R2) e 3 (R2, 

PBIAS e NSE). 
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Tabela 9 - Resultados dos rendimentos na etapa de calibração do EPIC. 
R

o
ta

ç
ã
o

 

Ano 
(safra) 

RT# Cultura 

Rendimentos  Estresse 

Observados 
(kg/ha) 

Calculados 
(kg/ha) 

Hídrico 
(dd/sfr) 

Nitrogênio 
(dd/sfr) 

Temperatura 
(dd/sfr) 

I 

1994 1 Soja 3339 3342 21.26 0.00 12.02 

1995 2 Ervilhaca 4660 3680 16.04 0.00 24.66 

1995 2 Milho 7711 7638 14.72 20.02 3.36 

1996 3 Aveia 3342 2495 11.35 50.04 0.00 

1996 3 Soja 2457 2716 15.52 0.00 7.34 

1997 4 Cevada 3756 3562 15.89 32.34 1.29 

II 

1997 4 Soja 2431 2907 14.29 0.00 18.19 

1998 5 Ervilhaca 4313 4266 26.15 0.00 7.48 

1998 5 Sorgo 4286 4694 27.91 0.00 0.00 

1999 6 Aveia 3678 3014 10.47 35.35 3.11 

1999 6 Soja 3255 3058 16.17 0.00 13.56 

2000 7 Cevada 2884 3749 8.52 37.36 8.89 

III 

2000 7 Soja 3567 3252 21.00 0.00 8.95 

2001 8 Ervilhaca 5510 4636 21.31 0.00 13.70 

2001 8 Milho 6623 7561 9.98 32.28 1.21 

2002 9 Aveia 2919 2522 11.54 48.54 1.33 

2002 9 Soja 3679 2851 14.68 0.00 19.18 

2003 10 Cevada 3492 3302 15.06 33.50 1.84 

IV 

2003 10 Soja 1955 3290 16.40 0.00 16.37 

2004 11 Ervilhaca 2341 4310 18.71 0.00 18.74 

2004 11 Milho 6623 6366 10.61 30.41 1.15 

2005 12 Aveia 3364 2526 7.86 41.83 2.97 

2005 12 Soja 2674 3202 18.41 0.00 9.96 

2006 13 Cevada 4091 2912 9.84 33.17 2.53 

V 

2006 13 Soja 3374 3628 18.78 0.00 8.51 

2007 14 Ervilhaca 4333 4428 17.04 0.00 24.47 

2007 14 Sorgo 4346 4462 18.41 21.08 0.00 

2008 15 Aveia 2769 2577 6.46 63.75 0.00 

2008 15 Soja 3074 3393 17.19 0.00 11.74 

2009 16 Cevada 2885 3076 11.21 51.13 5.78 

VI 

2009 16 Soja 2857 3174 19.44 0.00 7.65 

2010 17 Ervilhaca 4200 5160 21.85 0.00 16.56 

2010 17 Sorgo 4472 4442 16.45 30.84 2.72 

2011 18 Aveia 2490 2247 7.46 69.88 3.22 

2011 18 Soja 3322 3043 16.30 0.00 8.18 

2012 19 Cevada 2419 2055 7.56 51.31 2.54 
Número de 

cultivos 
36 Médias 3708.10 3709.33 15.33 18.97 8.03 
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Gráfico 2 - Correlação de rendimentos observados e calculados, com a curva de regressão 
linear (R

2
 = 0.73). 

 

 

 

Gráfico 3 - Resultados dos testes de desempenho da calibração 
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Os resultados dos testes de desempenho na fase final da calibração do 

modelo, apresentados no gráfico 3, são e significativos:  

(a) O R2, que avalia o ajustamento do modelo aos dados observados, 

apresentou-se acima de 0.86, quando o limite inferior considerado 

satisfatório na calibração é acima de 0.60 (LI R2 no gráfico 3);  
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(b) O NSE, estimador do poder preditivo dos modelos, apresentou 

valores acima de 0.73. Quanto mais próximo de 1, mais o modelo é 

melhor que a média. O critério considerado satisfatório é do valor 

do estimador maior 0.55 (LI NSE no gráfico 3), para erosão e 

sedimentação. 

(c) O PBIAS, indicador do erro sistemático ou a tendenciosidade 

(viés), apresentou valores expressivos dentro do limite considerado 

satisfatório dentro da faixa +25% a -25% (LS PBIAS e LI PBIAS, 

respectivamente, no gráfico 3). Quando o PBIAS é zero (viés nulo), 

os valores calculados pelo modelo coincidem com os valores 

observados. No período total da calibração, de 1994 a 2012, PBIAS 

foi de +1%, dentro do intervalo definido para o estimador de 

desempenho, um valor significativamente robusto. 

.  Destacamos que o estimador de desempenho NSE não é necessário 

para os propósitos desta pesquisa, mas indica que, muito provavelmente, o modelo 

estaria calibrado inclusive para erosão, sedimentação e ciclagem de nutrientes, 

embora esta afirmação só poderia ser verdadeira se os dados observados destas 

variáveis estivessem disponíveis. 

 

 

4.1.2 Resultados da calibração por cultura. 

 

Tratando-se de resultados calculados na calibração e validação do 

modelo, a partir de experimento de campo, portanto aproxima-se aos à produção 

observada, ficam evidentes dois comportamentos: 

(a) a inexistência de estresse de nitrogênio nas leguminosas e evidente 

estresse deste elemento nas gramíneas; 

(b) marcadamente o menor estresse de temperatura entre as 

gramíneas (plantas do grupo C4) comparado a estresse de 

temperatura das leguminosas (plantas do grupo C3). 

Os gráficos a seguir, similares ao gráfico 01, apresentam os resultados 

calculados dos rendimentos com o modelo calibrado.  
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Gráfico 4 – Rendimentos e estresses da soja na calibração (1994 a 2012) 

 

 

Gráfico 5 – Rendimentos e estresses da ervilhaca Peluda na calibração (1994 a 2012) 

 

 

Gráfico 6 – Rendimentos e estresses do milho e do Sorgo na calibração (1994 a 2012) 
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Gráfico 7 – Rendimentos e estresses da Aveia Branca na calibração (1994 a 2012) 

 

 

Gráfico 8 – Rendimentos e estresses da cevada na calibração (1994 a 2012) 

 

 

   

No Gráfico 9 observa-se que todas as culturas apresentam déficit hídrico ao longo 

das safras (este déficit seria corrigível através da irrigação complementar). O 

estresse de temperatura é mais expressivo nas leguminosas (plantas C3), como é 

esperado, o que indica a ocorrência do fenômeno da fotorrespiração e outros efeitos 

da temperatura nas plantas. O estresse de nitrogênio é expressivo nas gramíneas, 

devido a não fixação de nitrogênio e perdas por lixiviação e volatilização.  
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Gráfico 9 – Estresses hídrico, de nitrogênio e de temperatura das culturas em rotação no período 

selecionado para a calibração (1994 a 2012) 

 

 

 

4.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DOS CENÁRIOS 

 

  Os rendimentos das culturas e os estresses hídrico, nitrogênio e 

temperatura são valores médios de cada cultivo (safra), calculados pelo EPIC, 

compostos pelos 170 cultivos, de três períodos de tempo, conforme tabela 10.  

 

Tabela 10 - Número de cultivos em rotação de cada período simulado. 

cultivos 
C1 e C01 

(2025 a 2055) 
C2 e C02 

(2055 a 2085) 
C3 e C03 

(2085 a 21115) 
Total  

cenários 
C0LP 

(1994 a 2115) 

Soja 19 19 19 57 77 
Ervilhaca 10 9 10 29 39 
Milho 4 5 4 13 19 
Sorgo 5 5 5 15 19 
Aveia 9 10 9 28 38 
Cevada 9 10 9 28 38 

 56 58 56 170 230 

 

Os cenários representados por C01, C02 e C03, correspondem ao 

padrão climático atual simulado nos mesmos períodos dos cenários C1, C2 e C3, 

respectivamente. (vide Critérios para as simulações no item 3.3.2, pagina 86).  

Conforme pode ser observado no Apêndice B - Rotações dos período 

de simulação, nove cultivos não foram realizados ou não foram concluídos pelo 

EPIC. Estas falhas ocorrem entre os cultivos de cevada-soja-ervilhaca. A razão mais 
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comum é a sobreposição da data calculada de colheita de uma cultura sobre a data 

de plantio de outra (fornecida no arquivo .OPC). Isto pode ocorrer em função do 

alongamento da maturação da cultura, que só ocorre quando o PHU (potencial de 

calor) é alcançado. Este número de falhas não é significativo, uma vez que não há 

resultados falhos ou distorcidos e a sequência das rotações é seguida e os 

resultados analisados são as médias dos resultados das simulações de todos os 

cultivos efetivamente calculados pelo modelo nos períodos (quantificados na tabela 

13). No caso da soja são 19 cultivos por cenário, da cevada e da ervilhaca 09 a 10 

por cenário. Eventualmente 1 ou 2 safras a mais em uma destas cada espécies não 

alteraria os resultados finais, uma vez que são valores médios. 

 

4.2.1 Rendimentos calculados pelo modelo 

 

O Gráfico 10 apresenta os resultados médios dos rendimentos das 6 

culturas simuladas, nos respectivos períodos dos canários. O cenário C0LP ou C0 é o 

cenário de referência, do padrão climático atual. Este cenário simula a hipótese de 

não mudança climática, cujos rendimentos representam a média das produções de 

longo prazo.   

Observa-se que haverá redução dos rendimentos com o aquecimento e 

aumento do volume das chuvas.  

 

Gráfico 10 - Rendimentos médios das culturas por cenário 
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C3 (2100) 3229.79 5185.50 3330.40 2758.00 1912.33 2607.60
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4.2.2 Resultados comparativos dos Rendimentos médios (kg/ha) por cultura e 

cenários. 

  Os resultados dos rendimentos médios das culturas e da rotação 

contínua, de cada período de simulação, são apresentados nos gráficos a seguir. O 

―clima do cenário‖ refere-se aos rendimentos médios dos cultivos que ocorrem a 

cada período, a saber: Cenário C1 de 2025 a 2055 (ano central 2040), Cenário C2 

de 2055 a 2085 (ano central 2070) e Cenário C3 de 2085 a 2115 (ano central 2100). 

O cenário C0 é o ―clima atual‖ (padrão climático atual) utilizado nas 

simulações nos mesmos períodos dos cenários anteriores, afim de gerar parâmetros 

de comparação (futuro e atual). 

 

Gráfico 11 – Rendimentos médios da soja nos 4 cenários.. 
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Gráfico 12 – Rendimentos médios da ervilhaca nos 4 cenários. 
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Gráfico 13 – Rendimentos médios do milho nos 4 cenários. 
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Gráfico 14 – Rendimentos médios do sorgo nos 4 cenários. 
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Gráfico 15 – Rendimentos médios da aveia nos 4 cenários. 
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Gráfico 16 – Rendimentos médios da cevada nos 4 cenários. 
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Como se pode observar, há redução da produtividade quase linear com 

os cenários preconizados em todas as culturas, sendo as mais expressivas, na 

ordem, a ervilhaca, o sorgo, o milho, a soja, a cevada e a aveia. As reduções 

relativas dos rendimentos por cultura são apresentadas no gráfico 17.  

 

Gráfico 17 - Comparação dos rendimentos médios relativos (kg/ha) por cultura e cenário. 

-4%

-7%
-5%

-7%

-2%
-3%

-9%

-15%

-9%

-13%

-5%
-6%

-14%

-27%

-15%

-24%

-7% -6%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Soja Ervilhaca Milho Sorgo Aveia Cevada

R
en

d
. r

el
at

iv
o

Cenário 1 - 2040 Cenário 2 - 2070 Cenário 3 - 2100
 

   

A ordem da redução da produtividade média relativa para os três 

cenários é Ervilhaca, Sorgo, Milho, Soja, Aveia e Cevada. 

Complementarmente, pode-se observar o desvio padrão, contidos nas 

tabelas do Apêndice G, que é um indicador da variabilidade entre rendimentos dos 

cultivos,. 
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4.2.3 Estresses 

 

Nos arquivos de saída do modelo, os resultados possibilitam a análise 

dinâmica e integrada do conjunto destes fenômenos que ocorrem no ambiente de 

cultivo, resultando em indicadores de crescimento de plantas (rendimentos 

calculados), erosão e aporte de sedimentos e balanço de nutrientes, apontando os 

estresses que concorrem contra a produção líquida das plantas. Esta possibilidade 

de análise  amplifica a eficácia dos estudos dos experimentos ou campos de 

produção.  

O EPIC simula diariamente os fluxos de água no ambiente de cultivo 

(solo-planta), demanda de nutrientes (N, P e K) e excedentes de temperatura 

(máxima e mínima) indicando os respectivos estresses. O estresse é apresentado na 

forma de fator, relacionado aos parâmetros fisiológicos e à produção de biomassa 

diários, e de indicador, em dias de ocorrência. Este é calculado diariamente, numa 

escala de 0 a 1, portanto, o estresse acumulado é a soma das frações diárias de 

estresse.  

Os gráficos 19 e 20 apresentam as temperaturas máxima (Tm), ótima 

(To) e de base (Tb) das culturas, características fenológicas de cada espécie. 

Abaixo da temperatura de base e acima da temperatura máxima fisiológica, a 

fotossíntese líquida cessa e inicia-se o processo de desnaturação de proteínas, 

enzimas, inclusive da clorofila e outros compostos constituintes das membranas. 

Quanto mais distante da temperatura ótima (To), mais a planta perde eficiência 

fotossintética.  

É importante destacar que o EPIC não discretiza o efeito da 

fotorrespiração de outros fenômenos, apenas os valores de estresse.  

O gráfico 18, a título de exemplo, representa parte de um arquivo de 

saída de simulação do EPIC, construído a partir da seleção dos parâmetros de 

estresse hídrico, estresse de temperatura, transpiração, evaporação potencial, 

evapotranspiração potencial, temperatura máxima diária e temperatura mínima 

diária. Este gráfico auxilia a análise da ocorrência dos estresses hídrico e 

temperatura, além de se bastante didático.  
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Gráfico 18 - Precipitação, variáveis de evapotranspiração e estresse de temperatura e hídricos em 

parte do ciclo da ervilhaca 
29

. 

 

 

As plantas C3 reduzem drasticamente a fotossíntese líquida quando a 

temperatura das folhas ficam acima da To. As leguminosas, em especial (soja e 

ervilhaca peluda) são plantas C3, assim como algumas gramíneas (aveia e a 

cevada), são suscetíveis às reações de fotorrespiração sob temperaturas elevadas.  

A fotorrespiração consome energia e reduz a fixação de CO2, 

resultando em queda na fotossíntese líquida e, assim, redução da produtividade da 

cultura. As plantas C3 são mais produtivas sob clima ameno e são mais eficientes no 

metabolismo do nitrogênio, fazendo, inclusive, simbiose com microrganismos 

fixadores deste elemento.   

As leguminosas não são suscetíveis ao estresse de nitrogênio devido a 

simbiose com organismos fixadores de N.  

As gramíneas são suscetíveis ao estresse de N e estresse hídrico sob 

temperaturas elevadas devido a abertura de estômatos, aumento do metabolismo, 

                                            
29

 Na legenda do gráfico, as variáveis de resposta do EPIC significam: WS (water stress) é estresse 
hídrico; Ts (temperature stress) estresse de temperatura, PRPT é precipitação diária, ET 
evapotranspiração, EP evaporação da folha, PET evapotranspiração potencial, Tmax d é a 
temperatura máxima diária e T min d é a temperatura mínima diária.. 
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aumento das perdas de N no ambiente de cultivo (volatilização). 

As perdas de N podem ser proporcionadas pelo volume excessivo de 

chuvas, pelo processo de lixiviação.  

O aumento de chuvas não necessariamente significa a redução do 

estresse hídrico independente da espécie, uma vez que, o aumento ocorre (ou pode 

ocorrer) através do aumento da intensidade das chuvas e/ou no aumento dos 

períodos de dias de chuva. Neste caso tem-se processos de lixiviação, erosão e 

perdas de sedimentos (com nutrientes adsorvidos), que, no longo prazo levam à 

redução da concentração ou disponibilidade de nutrientes, podendo ocasionar 

estresse.  

Da mesma forma, se o aumento de chuvas ocorre pelo aumento da 

intensidade, os períodos sem chuva (estiagens e secas) ocorrem numa distribuição 

de probabilidade compatível com o padrão climático. Estes parâmetros de 

variabilidade estão expressos nos desvios padrões e probabilidades de dias com e 

sem chuva.  

 

4.2.3.1 Estresse de Temperatura 

 

O estresse de temperatura é o fator mais importante para a 

fotossíntese líquida. No EPIC é diretamente proporcional à temperatura da superfície 

do solo. A temperatura do solo, em profundidade, tem um retardamento e uma 

redução na amplitude térmica, em função sua da difusividade térmica, mantendo um 

ambiente mais ameno às raízes. Porém, existe uma relação estreita entre a 

temperatura da superfície do solo e a temperatura do ar, e é esta que aquece as 

folhas e afeta as reações de fotossíntese. 

O milho e o sorgo são gramíneas e do grupo C4.  Portanto, são mais 

resistentes à altas temperaturas porque possuem mecanismos bioquímicos 

alternativos à retenção e concentração de CO2, resultando numa fotorrespiração 

nula ou desprezível. Além disto, não abrem os estômatos, o que aumenta a 

concentração de CO2, daí a maior eficiência sob calor com economia de água, 

portanto, são menos suscetíveis ao estresse hídrico. Por outro lado são são maiores 

consumidoras de nitrogênio do ambiente de cultivo, elemento essencial demandado 
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na fotossíntese (e outros processos). Portanto são suscetíveis ao estresse de 

nitrogênio. Vale lembrar que a precipitação é aumentada nos cenários 

estabelecidos, o que aumenta as perdas de nitrogênio por lixiviação, portanto, o 

aumento do estresse deste elemento, em todas as culturas.  

Supõe-se que o teor crescente de CO2 ao longo dos cenários 

promoveu acréscimo de produção líquida de biomassa, mas este foi superado pelos 

os estresses hídrico, de temperatura e Nitrogênio.  

Nos gráficos 19 e 20, são apresentados os limites das temperaturas 

fisiológicas (fenológicas) das plantas para dois padrões climáticos – atual e C3 30. As 

linhas pontilhadas dos gráficos representam as temperaturas médias máximas e 

médias mínimas mensais das estações do ano (das culturas) e os respectivos 

desvios padrões. 

Observa-se nestes gráficos: 

(a) As temperaturas fisiológicas são as mesmas em ambos os 

gráficos, alterando entre eles as linhas de temperatura; 

(b) Ambos os gráficos a amplitude térmica climática no verão é 

menor que no inverno; 

(c) no cenário do padrão climático atual as temperaturas máximas 

climáticas estão próximas das temperaturas ótimas (To) das 

culturas, especialmente as de  verão;  

(d) no cenário 2100 (C3), as temperaturas máximas climáticas 

estão mais próximas das temperaturas máximas fisiológicas, 

especialmente na ervilhaca, seguida da aveia e cevada (planta 

do grupo C3). 

(e) Entre os cenários (gráficos) há um deslocamento das linhas de 

temperatura, expondo as plantas, no Cenário 2100 (C3), à 

temperaturas mais elevadas. Considerando a variabilidade e 

picos de temperatura, as espécies de inverno ficam mais 

expostas às temperaturas mais altas (Tm ou temperatura 

máxima fisiológica). 

 
                                            
30

 Padrão climático co cenário 3 – ano central 2100, com +3°C  e + 30% do volume de  precipitação 
em relação ao padrão atual. 
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Gráfico 19 – Parâmetros fisiológicos de temperatura das culturas e padrão climático do cenário atual 

(C0) 
31

 
 

 
 
 

Gráfico 20 – Parâmetros fisiológicos de temperatura das culturas e padrão climático do cenário de 
2100 (C3) 

29 

 

 

 

 

                                            
31

 Tm = temperatura máxima fisiológica; To = Temperatura ótima fisiológica; Tb = temperatura de 
base fisiológica; T Max mm = Temperatura Máxima média mensal e Tmin mm = Temperatura 
mínima média mensal. 
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4.2.3.2 Efeitos dos estresses nos rendimentos médios nas culturas nos cenários 

 

Os pressupostos para a análise dos resultados de rendimentos médios 

das simulações são: 

 A temperatura aumenta 1°C a cada cenário; 

 O CO2 é progressivo, em conformidade com o observado no 

monitoramento global do clima, partindo-se do teor de 365 ppm em 

1994 e atingindo 447 em 2040, 523 em 2070 e 661 ppm em 2115; 

 A precipitação (volume) e sua variabilidade (desvio padrão), portanto 

a magnitude dos eventos em relação padrão atuais, aumentam 

progressivamente em 10% a cada cenário,; 

 Na calibração do modelo e nas simulações dos cenários, as culturas 

seguem sistemática e repetidamente a sequência da rotação 

realizada (observada); 

 Não foram consideradas diferenças fenológicas das espécies 

cultivadas ao longo do tempo, por desconhecermos as variedades 

efetivamente cultivadas. Tratam-se, portanto, de parâmetros 

fenológicos médios e característicos de cada espécie. Diferenças 

que porventura ocorram fazem parte das incertezas. 

 As operações de manejo, inclusive das datas e dosagens de 

fertilizantes, seguem os mesmos padrões e quantidades do 

experimento, exceto a aplicação de fósforo (P) e calcário que foram 

simuladas com aplicações automáticas, visando não gerar estresse 

ao longo das simulações (o que pode abreviar o término por falta de 

rendimentos). 

Com base nos gráficos 21 a 30 e as considerações anteriores, 

podemos concluir a respeito dos rendimentos na evolução dos cenários. De maneira 

geral, distinguem três grupos de plantas em função do comportamento frente aos 

estresses e a consequente queda nos rendimentos: leguminosas (soja e ervilhaca), 

gramíneas de verão (milho e sorgo) e gramíneas de inverno (aveia e cevada). 

  É importante destacar que os resultados coadunam com outros 

estudos, a destacar o de LEE et al, (2006), que LEE et al. (1996) simularam 
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mudanças climáticas utilizando o EPIC, visando avaliar a sensibilidade à erosão e 

COS. Os efeitos do aumento da temperatura, precipitação e CO2 no solo e no COS, 

bem como destes no balanço de nutrientes, deve ser considerado na queda de 

produtividade.  

 

4.2.3.1.1 Efeitos dos estresses nos rendimentos médios das culturas leguminosas 

 

Uma visão geral dos rendimentos relativos médios resultantes de cada 

cenário em relação ao cenário atual, e os estresses hídrico, de nitrogênio e 

temperatura, podem ser vistos nos gráficos 21 a 30.   

As equações que estimam os estresses hídrico, temperatura e 

nutrientes estão no Apêndice G. Com base nestas equações, do ponto de vista de 

produção de biomassa, o esperado é que o aumento da temperatura média na 

superfície do solo resulte em aumento do estresse em temperatura (TS), aumento 

da demanda de água (transpiração) e redução da disponibilidade no solo 

(evaporação), portanto aumento do estresse hídrico e aumento do estresse de 

nitrogênio, devido ao aumento das perdas por volatilização.  

Uma vez que foram mantidas as probabilidades de dias secos e dias 

de chuva, o aumento das chuvas, em termos de volume, remetem ao aumento de 

escoamento superficial, erosão e perdas de nutrientes, principalmente nitrogênio por 

lixiviação.  

É importante lembrar que o aumento da temperatura pode causar 

progressiva desnaturação de membranas e tecidos, absorção de nutrientes, 

prejuízos à fotossíntese, etc., caso os parâmetros fisiológicos das plantas sejam 

distantes do padrão climático do cenário a que estão expostas. Nas plantas do grupo 

C3, como a soja e a ervilhaca peluda, o fenômeno da fotorrespiração ocorre 

simultaneamente aos demais prejuízos relacionados ao aumento de temperatura. 

Não há como diferenciar e mensurar os efeitos da fotorrespiração e demais efeitos 

sobre os tecidos e processos fisiológicos. 

Do ponto de vista espacial, o zoneamento agrícola das culturas tende a 

migrar à medida que a temperatura se altera. Determinadas localidades podem se 

tornar inaptas para determinadas culturas a pedida que os parâmetros fisiológicos 
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de temperatura discordam com as mudanças climáticas e o inverso pode ocorrer, ou 

seja, plantas antes inviáveis passam ser viáveis em determinadas localidades. 

A variabilidade das chuvas foi alterada nos cenários. Isto significa que 

a intensidade das chuvas acompanha o aumento do volume, mantendo-se as 

probabilidades de dias secos (estiagens). Desta forma, os aumentos nos déficits 

hídricos decorrentes da evapotranspiração diária são regidos pelo aumento da 

temperatura. 

Nas simulações utilizou-se aplicações de calcário e o suprimento de 

fósforo no modo automático (compatível com a demanda de cada cultura). Assim, as 

respostas do modelo EPIC para este elemento não indicam estresse de fósforo (PS) 

para nenhuma cultura simulada. 

A soja apresentou redução progressiva dos rendimentos relativos com 

a evolução dos cenários. Do ponto de vista dos rendimentos relativos32, o 

rendimento médio no Cenário 3 é 14,1% menor que o rendimento no cenário atual 

no longo prazo. Portanto, pode-se afirmar que, com a evolução dos cenários, a soja 

terá redução na produtividade, sob mesmas variedades e sistemas de manejo.  

 

Gráfico 21 – Rendimento relativo e estresses da soja para os cenários C0LP, C1, C2 e C3. 
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Como pode ser observado, o estresse hídrico está presente em todos 

                                            
32

 Rendimento relativo = (rendimento no cenário atual no longo prazo - rendimento no cenário 
simulado) ÷ rendimento no cenário atual no longo prazo. 
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os cenários e, apesar de um aumento aparentemente pequeno, é o que melhor 

explica a redução da produtividade à medida que os cenários de aquecimento 

evoluem.  

O estresse hídrico é a relação entre a demanda hídrica diária da planta 

e a evapotranspiração potencial. Tratando-se de uma planta do grupo C3, a taxa de 

transpiração é mais elevada e, com a elevação da temperatura, há elevação da 

atividade metabólica, aumento da demanda hídrica e de nutrientes.  

No caso da soja, o estresse de temperatura diminui devido a: 

resiliência da espécie à temperatura (fruto do melhoramento genético). A amplitude 

térmica fisiológica da soja é a maior entre as plantas simuladas (20⁰C), sendo a 

temperatura mínima ou de base (Tb) 10⁰C, a temperatura ótima (To) é 30⁰C e a 

temperatura máxima em torno de 40⁰C. Considerando que é uma espécie adaptada 

com bom melhoramento genético para as nossas condições (tropicais) e com 

temperatura ótima (to) alta, do ponto de vista da temperatura há uma boa adaptação 

às novas condições, caso os cenários de aquecimento se concretizem.  

Assim, a redução da produtividade na soja está relacionado ao 

estresse hídrico e à efeitos deletérios na atividade fisiológica da planta com o 

aumento da temperatura. Não há evidências claras de que o estresse de 

temperatura ou a fotorrespiração sejam significativos para a redução da 

produtividade. 

A ervilhaca peluda apresentou as maiores perdas nos rendimentos 

relativos com o aumento progressivo da temperatura ao longo dos cenários. O 

rendimento relativo médio no Cenário 3 é 27,3% menor que o rendimento no cenário 

atual no longo prazo. E os níveis de estresse hídrico e térmico na ervilhaca atingem 

o dobro dos níveis na soja.  

A amplitude térmica fisiológica da ervilhaca é estreita (9,7⁰C), se 

comparada às demais culturas simuladas. A temperatura mínima ou de base (tb) é 

4,3⁰C e a temperatura ótima (To) é 14⁰C.  

As temperaturas máximas diárias atingem valores mais altos que a 

temperatura máxima fisiológica da cultura (em torno de 24⁰C) com relativa 

freqüência. Períodos longos sob temperaturas elevadas causam problemas às 

membranas, tecidos e à fotossíntese. A amplitude térmica diária no inverno é maior 
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que a amplitude térmica fisiológica da ervilhaca, expondo-a a períodos mais longos 

do dia ao estresse de temperatura. Sob temperaturas mais elevadas, esta espécie 

está mais predisposta ao fenômeno da fotorrespiração do que a soja. É marcante a 

tendência de aumento do estresse de temperatura e a redução da produtividade 

com o aquecimento, ao longo dos cenários (de C0 a C3). 

 

Gráfico 22 – Rendimento relativo e estresses da ervilhaca para os cenários C0LP, C1, C2 e C3. 
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O estresse hídrico, induzido também pela elevação da temperatura, 

ocorre em níveis relativamente elevados, mas tende a diminuir com a elevação da 

temperatura media ao longo dos cenários. Este fenômeno é proporcionado pela 

menor demanda hídrica, uma vez que há menor produção de biomassa. 

Um aspecto a destacar é que a precipitação no inverno é menor que no 

verão. Mesmo que a evapotranspiração potencial também seja reduzida, há maiores 

períodos de estiagem no inverno, o que também justifica níveis mais elevados de 

estresse hídrico e crescentes no decorrer dos cenários. 

O gráfico 19 apresenta os resultados diários de parte do ciclo da 

ervilhaca. Nele se destacam três aspectos:  

 o estresse hídrico está relacionado a estiagem (vide período entre 

15/02 a 11/03); 

 o estresse de temperatura se manifesta mesmo durante dias em 

que ocorreram em eventos de chuva (dias 13,14 e 15/03/1995 e 
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20/03/1995);   

 há picos de temperatura máxima acima de 30°C quando a To da 

cultura é de 14 a 16°C e a Tmax é aproximadamente 25⁰C.  

Embora a cultura da ervilhaca apresente produtividade de biomassa 

satisfatória, esta espécie tem bom potencial produtivo a ser explorado, mas carece 

de melhoramento genético visando sua adaptação, mesmo para o padrão climático 

atual.  

 

4.2.3.1.2 Efeitos dos estresses nos rendimentos médios das culturas gramíneas de 

verão 

  De maneira geral, o estresse de Nitrogênio é expressivo em todas as 

gramíneas. O estresse hídrico, também induzido pela redução da disponibilidade 

(aumento das perdas) devido ao aumento de temperatura, ocorre nas 4 culturas 

simuladas porém em menor magnitude se comparadas às leguminosas.  

  O milho é uma planta C4 e apresenta as vantagens conferidas ao grupo 

frente à temperatura, não ocorre fotorrespiração e tem maior resistência ao déficit 

hídrico. Estresse de temperatura é pequeno e com tendência a redução com a 

evolução dos cenários. 

 

Gráfico 23 – Rendimento relativo e estresses do milho para os cenários C0LP, C1, C2 e C3. 
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  O estresse hídrico está presente, com valores 

aproximados em todos os cenários. Com a elevação da temperatura há redução da 
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disponibilidade de água no solo devido ao aumento da evaporação, provável razão 

para a redução dos rendimentos.  

O estresse de nitrogênio é relativamente elevado, decaindo com a 

evolução dos cenários devido a menor demanda de N decorrente da redução da 

produção de biomassa, portanto menor demanda do elemento.  

O sorgo tem comportamento semelhante ao milho, uma vez que 

também é uma planta C4, com parâmetros fisiológicos muito próximos.  

 

Gráfico 24 – Rendimento relativo e estresses do sorgo para os cenários C0LP, C1, C2 e C3. 
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Em comparação com o milho, o estresse hídrico é mais elevado no 

sorgo, em todos os cenários. Isto indica que esta espécie exige maior 

disponibilidade de água no solo e tem menor demanda por nitrogênio. 

A redução da produtividade pode ser explicada pelo menor ciclo da 

cultura em relação ao ciclo milho. Isto predispõe a cultura a maior variabilidade de 

temperatura e chuvas (e estiagens), portanto de menor disponibilidade de água. 

 

4.2.3.1.3 Efeitos dos estresses nos rendimentos médios das culturas gramíneas de 

inverno 

Em comparação com as demais culturas, a aveia e a cevada 

apresentaram os menores impactos na produtividade, uma vez que a produção 

relativa no cenário C3 é -6,6% na aveia e -6,1% na cevada.  
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Os estresses de temperatura e hídrico são relativamente baixos nas 

duas espécies, com as menores reduções nas produtividades relativas, quando 

comparadas com as demais espécies. Isto decorre em função das características 

fisiológicas das espécies (parâmetros muito semelhantes) e pelo fato de que clima é 

inverno.  

 

Gráfico 25 – Rendimento relativo e estresses da aveia branca para os cenários C0LP, C1, C2 e C3. 

Aveia

-1.7%
-4.9%

-6.6%

3.6 3.1 2.2 2.3

85.64

3.2 4.3 4.0 5.7

85.61
83.96 75.84

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

C0LP C1 C2 C3

R
e
n

. 
R

e
la

ti
v
o

 (
K

g
/h

a
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
ia

s
 d

e
 e

s
tr

e
s
s
e

Rend. Relativo E. Hídrico E. Nitrogênio E. Temperatura
 

Gráfico 26 – Rendimento relativo e estresses da cevada para os cenários C0LP, C1, C2 e C3. 
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Os parâmetros fisiológicos de temperatura da aveia e da cevada são 

muito próximos. São espécies do grupo C3 e culturas de inverno, sendo a 

temperatura ótima (To) de 15⁰C e a temperatura de base ou mínima (Tb) de 0⁰C. 
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Ambas tiveram comportamentos semelhantes em todos os cenários, indicando que a 

temperatura não foi um aspecto crítico diante do aumento de temperatura.  

A redução dos rendimentos relativos é proporcional ao estresse de 

nitrogênio, assim como nas demais gramíneas, em níveis mais expressivos nestas 

espécies. E a redução da disponibilidade de nitrogênio está relacionada à perdas 

deste elemento por lixiviação, uma vez que há aumento das chuvas no decorrer dos 

cenários. Isto indica a necessidade de escalonamento (ou parcelamento) das 

adubações de nitrogênio para que ocorram aumentos na produtividade ou mitigação 

dos possíveis impactos da temperatura e aumento de chuvas.  

  Os gráficos 27 a 30 apresentam os resultados dos rendimentos 

relativos e os estresses hídrico, de nitrogênio e de temperatura para cada cenário e 

cultura, possibilitando uma visão do conjunto dos efeitos nas seis culturas. 
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Gráfico 27 - Produções relativas e estresses cenário atual (C0LP)      Gráfico 28 - Produções relativas e estresses cenário 2040 (C1) 
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Gráfico 29 - Produções relativas e estresses cenário 2070 (C2)   Gráfico 30 - Produções relativas e estresses cenário 2100 (C3) 
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5. CONCLUSÕES 

 

5.1 SOBRE O USO DO MODELO EPIC 

 

A modelagem é uma ferramenta importante e nas nossas condições 

traria importantes avanços na pesquisa agropecuária e ambiental. Os modelos 

possibilitam, além do enriquecimento no volume e qualidade das informações, a 

redução substancial do tempo para a resposta da pesquisa e, em muitos casos, 

dispensariam investimentos em muitos experimentos, que poderiam ser 

direcionados para pesquisas mais sofisticadas, o que significa avanços imensuráveis 

ao desenvolvimento tecnológico. Da mesma forma trariam avanços ao ensino e a 

gestão da produção. 

A pesquisa agropecuária brasileira pode dar um passo importante com 

o uso de modelos, pois estes possibilitam a análise integrada de grandes 

quantidades de dados, informações e processos dinâmicos complexos, ampliando 

as interpretações com economia de investimentos. À mais de 30 anos que estas 

ferramentas estão disponíveis (muitos modelos tem acesso livre) para otimizar e 

ampliar a compreensão dos fenômenos naturais, não havendo razão para limitar-se 

no modelo atual que se caracteriza pesquisas baseadas em parcelas experimentais 

simples, como ―caixas-pretas‖.  

Além disto, a partir de uma modelagem bem calibrada, é possível 

produzir inúmeros meta-modelos com grande utilidade à pesquisa, à gestão da 

produção, ao ensino e à conservação ambiental. É possível ―encurtar longos 

caminhos e investimentos‖ que a pesquisa convencional, de experimentação 

exclusivamente a campo, requer. 

Considerando as possibilidades de uso de diversos modelos 

disponíveis, os investimentos nestas ferramentas no Brasil é tímido. Neste aspecto 

dever-se-ia considerar que são ferramentas que trazem análises integradas de 

diversos aspectos indispensáveis para a tomada de decisão ex-ante a implantação 

de experimentos, práticas de manejo, espécies, etc..  

A conclusão mais importante neste estudo é que o EPIC é um modelo 

robusto e eficaz para a estimativa de produtividade e avaliação dos efeitos do 

ambiente de cultivo às plantas, especialmente as proporcionadas pelas práticas de 
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manejo. Portanto, é uma ferramenta confiável e de grande utilidade na pesquisa 

agropecuária, na gestão da produção agrícola e no ensino. Mesmo com restrição de 

dados observados, este modelo pode ser utilizado para as nossa condições. 

Destaca-se que o uso do modelo EPIC para a avaliação dos impactos 

de mudanças climáticas não se limita apenas às mudanças impostas de variáveis 

climáticas. Uma vez calibrado o EPIC para determinada localidade, o modelo 

permite, através de simulações hipotéticas, a avaliação de efeitos de mudanças de 

parâmetros de manejo ou do solo (operações que promovam alterações na 

densidade, capacidade de infiltração de água, cobertura do solo, fertilizações, etc.) 

ou o desempenho e viabilidade de novas culturas.  

A obtenção de dados para calibração deste modelo (ou outros) nas 

condições brasileiras é uma barreira a ser considerada. O desenho dos 

experimentos realizados no Brasil, realizados dominantemente em parcelas 

experimentais, são direcionados para avaliações pontuais e parciais, ―caixas-pretas‖, 

de baixo retorno frente aos investimentos uma vez que que os experimentos são 

abandonados após a conclusão da pesquisa.  

É importante destacar que as parcelas experimentais constituem-se no 

primeiro passo para a pesquisa agropecuária e são indispensáveis para a geração 

de parâmetros utilizados nos modelos. O segundo passo é o uso de modelos.  

Os modelos requerem  monitoramento mais amplo de dados e no longo 

prazo para viabilizar a calibração e validação, que trazem expressiva vantagem em 

termos de economia e amplitude de análise dos fatores de produção. Uma vez 

devidamente mensurados os parâmetros e variáveis de um campo experimental 

representativo de uma região, e calibrado o modelo, é possível simular hipóteses de 

mudanças de manejo em lugar de realizá-las fisicamente a campo. Assim, com os 

mesmos recursos, seria possível ampliar consideravelmente as respostas buscadas 

nas pesquisas. 

Neste sentido, é recomendável: 

(a) implantar e manter experimentos de longo prazo;  

(b) implantar experimentos próximos estações meteorológicas (ou 

estas próximas aos campos experimentais) realizando o 

monitoramento de temperatura, umidade relativa, precipitação, 

radiação solar e ventos; 

(c) incluir o monitoramento da água no solo em todos os experimentos 
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de campo; 

(d) realizar levantamento físico-químico do solo por camadas, com 

especial atenção aos parâmetros químicos, textura e densidades, 

além da profundidade efetiva; 

(e) obter os parâmetros fenológicos das espécies e variedades 

cultivadas; 

(f) registrar estes parâmetros e as datas das operações de manejo, 

incluindo dosagens de insumos (adubos, fertilizantes, agrotóxicos, 

sementes), a caracterização dos equipamentos utilizados e a 

mensuração das colheitas; 

(g) buscar a integração multi-disciplinar dos experimentos, sejam eles 

visando a pesquisa ou o ensino. 

 

 

5.3 SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS NOS CENÁRIOS 

 

Em relação aos impactos das mudanças preconizadas através dos 

cenários propostos, conclui-se, como esperado, que haverá redução na 

produtividade nas culturas simuladas na região edafo-climática característica da 

região Norte do Rio Grande do Sul, representativa de parte do sul do país. Esta 

constatação coaduna com os estudos do IPCC, confirmado a hipótese de que 

haverão impactos diante das mudanças climáticas. Diante delas, as medidas 

mitigadoras ou adaptativas a serem adotadas requerem atenção, onde o uso de 

modelos como o EPIC, são indispensáveis.  

O estresse de temperatura ocorre em todas culturas e em praticamente 

todos os cultivos simulados (36 na calibração do modelo e 360 na simulação dos 

três cenários). 

Embora os cenários considerados aumentem a precipitação 

proporcionalmente ao aumento de temperatura, o estresse fisiológico de 

temperatura afeta a demanda hídrica e os mecanismos de absorção de água e 

nutrientes pelas plantas. 

Todas as culturas apresentam quedas de rendimento, mas as 

respostas das espécies às mudanças de temperatura e precipitação são diferentes. 

As plantas C4 (milho e sorgo) tem maior resistência aos aumentos de temperatura, 
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mas demandam mais nutrientes (N) e devem ser manejadas no sentido de 

conservar o solo e reter água no solo, mitigando tanto os efeitos dos eventos de 

maior intensidade de chuva quanto os períodos de estiagem, ambos com tendência 

de se ampliarem com a elevação da temperatura. 

As leguminosas (soja e ervilhaca), plantas do grupo C3 tem 

comportamentos bastante distintos. A soja com boa amplitude térmica fisiológica, 

requer atenção no aspecto da demanda hídrica ou da disponibilidade de água no 

solo. Se a solução ainda não é a irrigação (pouco viável), o manejo a ser buscado é 

o mais conservativo do solo e da água, na superfície e no perfil.  

Não há como concluir a respeito da dimensão do fenômeno da 

fotorrespiração na redução da produtividade da soja, se este fenômeno é mais ou 

menos importante que o estresse por temperatura sobre processos fisiológicos das 

plantas, uma vez que o EPIC não estima fotoperíodo. Porém, dada a característica 

fenológica, este fenômeno é mais provável na ervilhaca. 

A este respeito, conclui-se que o aquecimento climático forçosamente 

remeterá à pesquisa de novas variedades, resistentes a níveis mais elevados de 

temperatura e à períodos mais amplos de estiagem, assim como no campo do 

manejo e conservação de solos, porque é grande a probabilidade de aumento da 

frequência e magnitude de eventos intensos de precipitação. Até certo ponto é 

possível remediar com espécies adaptadas à regiões mais próximas aos trópicos, 

mas sua utilização implica nas limitações das variedades aos demais fatores 

ambientais característicos da Região Sul, como o fotoperíodo. 

Há ainda o aspecto de que o aumento das chuvas foi tanto no volume 

quanto no desvio padrão. Assim, a variabilidade ou a magnitude das chuvas resulta 

em eventos mais intensos, o que aumenta a ocorrência de erosão. Não foram 

alterados os parâmetros climáticos relativos à distribuição e probabilidade de 

eventos com e sem chuva. Este é um aspecto que carece de estudos para 

comprovações assertivas, mas é esperada uma maior variabilidade também nos 

períodos sem chuva. 

O estresse hídrico só é controlável através da irrigação, mesmo que 

complementar e em períodos eventuais. A Ervilhaca, a Soja e o Sorgo foram as 

espécies que mais sofreram estresse hídrico e a Aveia, a Cevada e o Milho os 

menores. A explicação está relacionada ao estresse de temperatura, as 

características fisiológicas (fenológicas) destas espécies e a ocorrência das reações 
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de fotorrespiração nas leguminosas.  

As características fenológicas da ervilhaca parecem estar em 

desacordo com o padrão climático atual de inverno, daí sua maior suscetibilidade 

aos efeitos climáticos. 

O estresse de Nitrogênio é mais expressivo na Aveia e na Cevada 

(plantas C3); e em menor expressão no Milho e no Sorgo (plantas C4). 

Evidentemente que na Soja e na Ervilhaca não ocorreu este estresse. Os estresses 

de nitrogênio se apresentaram decadentes com o aumento da temperatura. Isto 

ocorre proporcionalmente à produtividade, o que coaduna com a inter-relação entre 

a demanda de nutrientes e os níveis de produção de biomassa. De outra forma, a 

redução da demanda (e do estresse) de nutrientes ocorre, de forma geral, porque há 

redução da atividade das plantas e da absorção de nutrientes, que se expressam na 

redução da produtividade. 

A preocupação com o Nitrogênio deve ser voltada com a 

economicidade e eficácia da aplicação de fertilizantes nitrogenados, ciclagem e 

viabilidade do parcelamento, uma vez que há tendência de aumento das perdas por 

volatilização (aumento de temperatura) e aumento da lixiviação (aumento das 

chuvas).  

O aumento da intensidade de chuvas, com possíveis aumentos de 

períodos de estiagem, associado ao aumento de temperatura, remetem à atenção 

ao manejo do solo. Se até agora as práticas visavam o controle da erosão, portanto 

em eventos de chuva mais intensa, de agora em diante, e cada vez mais, a 

conservação da água no solo assume importância devido também aos prováveis 

aumentos da evapotranspiração e à incerteza dos períodos entre eventos de chuva 

(estiagens e secas). 

De maneira geral, as estratégias de adaptação e mitigação dos 

impactos de mudanças climáticas devem ser baseadas em três linhas: o 

melhoramento genético (adaptação), o manejo de solos (conservação de solo, água 

e nutrientes) e mudanças no zoneamento (migração e/ou substituição de culturas).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Independente das incertezas a respeito das mudanças climáticas, é 

inegável a importância do desenvolvimento tecnológico que pode ser gerado a partir 

do esforço no sentido dos estudos e ações mitigadoras aos seus efeitos, em todas 

as áreas, especialmente no caso da substituição do uso do petróleo por fontes de 

energia alternativas e renováveis (com grandes consequências geopolíticas e 

redução dos conflitos) e, na caso da agricultura, com práticas de cultivo mais 

eficazes e sustentáveis.  

Estudos confirmam que as mudanças climáticas são reais e, 

dependendo da velocidade e severidade que ocorrerem, as consequências poderão 

assumir proporções dramáticas no médio e longo prazos. Na agricultura, a 

variabilidade do padrão climático atual afeta os níveis de produtividade e os eventos 

podem potencialmente provocar consequências socioeconômicas e ambientais 

imensuráveis. Por estas razões se faz necessário a adoção de iniciativas corretivas, 

mitigadoras e compensatórias em relação ao melhoramento das plantas e ao 

manejo do solo e da água. Dada a complexidade dos fenômenos, naturais e 

antrópicos, não há como enfrentar estes problemas sem o uso de modelos 

matemáticos. 

Mesmo que não se visualize as mudanças expressivas de longo prazo 

no Sul do Brasil, as mudanças interanuais requerem investimentos tecnológicos no 

sentido de otimizar a produtividade. Nestes casos os modelos são ferramentas que 

podem trazer respostas importantes, especialmente no que diz respeito ao manejo 

do solo e das culturas. 

Neste trabalho buscou-se a avaliar os impactos de mudanças 

climáticas às plantas com o uso de um dos modelos mais utilizados para a 

estimativa da produtividade, o modelo EPIC. O objetivo principal foi verificar a 

viabilidade e as limitações ao uso do modelo, como contribuição à pesquisa, ao 

ensino e à gestão da produção, uma vez que o modelo fornece uma gama de 

indicadores quantitativos dos fenômenos relacionados à produção vegetal. Tal 

objetivo foi alcançado e constatou-se que seu uso é viável no Brasil (desde que 
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hajam investimentos), bem como constatou-se que haverá impactos de mudanças 

climáticas à produção vegetal, como esperado. 

O modelo se mostrou robusto e sua utilização viável, embora tenha-se 

encontrado dificuldades na obtenção da dados e informações para a  sua calibração 

e validação, bem para o estabelecimento de parâmetros para os cenários das 

mudanças climáticas. Estas dificuldades guardam importantes contribuições e 

sugestões. 

A primeira dificuldade foi a escassez de informações consistentes a 

respeito da mudanças climáticas. Os estudos relacionados às mudanças climáticas 

no Brasil são escassos, portanto há um vazio que se traduz em incertezas em 

relação às mudanças climáticas. Além das incertezas em relação à temperatura, 

ainda não há, na literatura, indicadores consistentes em relação intensidade das 

chuvas e períodos de estiagem.  

A segunda dificuldade foi a obtenção de dados observados, que 

necessariamente devem ser oriundos de experimentos de longo prazo (o modelo 

exige, na calibração, mais de 10 anos de observação). Entre os experimentos deste 

tipo, observou-se falhas nos registros de diversos dados de cultivos e 

descontinuidade de plantio, falhas que inviabilizaram o uso dos dados disponíveis. O 

experimento da EMBRAPA/CNPT foi o experimento que possui a série de dados 

mais completa. Como o experimento não objetiva a calibração, validação e uso de 

modelos, algumas informações importantes não foram determinadas e registradas, 

tais como as variedades cultivadas e parâmetros fisiológicos (p. ex. o PHU 

característico), exigindo estimativas adicionais. 

Indiscutivelmente os modelos matemáticos são ferramentas que podem 

proporcionar importantes avanços à pesquisa, ensino e gestão da produção 

agropecuária e ambiental. No entanto, seus usos no Brasil são notavelmente 

restritos à alguns poucos programas de pesquisa e as razões disto são o 

desconhecimento e a falta de integração dos programas de pesquisa e ensino.  

A pesquisa agropecuária, assim como o ensino, é claramente 

compartimentada e desintegrada, baseada em experimentos do tipo ―caixa-preta‖, 

de curta duração, com resultados escassos de alto custo/benefício e desconectados 

com as demandas regionais. A adoção de um ou mais modelos, como o EPIC, 

podem nortear e amplificar os resultados dos experimentos já realizados e a eficácia 

de programas de ensino e pesquisa.  
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Observa-se que o modelo normativo e institucional de ensino e de 

pesquisa no Brasil carece de séria avaliação e reformulação. Do ponto de vista do 

desenvolvimento científico e tecnológico, percebe-se claramente que estamos 

aquém de outros países. Diversos modelos tiveram seu desenvolvimento a mais de 

30 anos, no entanto, os seus usos (não o desenvolvimento) no Brasil praticamente 

não começou.  

A ciência pode ser vista como o esforço para o entendimento 

matemático dos fenômenos da natureza. Neste sentido, a modelagem é uma 

ferramenta indispensável, que se soma à experimentação convencional (em 

parcelas experimentais) para a compreensão mais ampla destes fenômenos. Um 

país com o potencial do Brasil deve priorizar racionalização e otimização dos 

recursos humanos, materiais e financeiros na produção de resultados.  

A sugestão é a implementação de programas de ensino e pesquisa 

multidisciplinares e integrados, compatíveis com as demandas do desenvolvimento 

regional. Investimentos nas áreas de fisiologia vegetal aplicada, melhoramento 

genético e manejo e conservação de solos são indispensáveis para o 

desenvolvimento tecnológico, seja do ponto de vista das mudanças climáticas, seja 

para o aumento da produção sustentável diante da variabilidade edafo-climática 

atual. E a introdução de modelos matemáticos (ferramentas de análise integrada dos 

fenômenos naturais) nestes programas, sem dúvida, contribuirão com a melhoria do 

ensino, da pesquisa e da geração de tecnologia. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Adaptação – Ajustes nos sistemas natural ou humano em resposta ao atual ou 

esperado stimuli climático ou seus efeitos, que modera danos ou 
explora oportunidades benéficas. Em alguns sistemas naturais, a 
intervenção humana pode facilitar a adaptação ao clima esperado e 
seus efeitos. Vários tipos de adaptação podem ser distinguidos, 
incluindo adaptação antecipatória ou reativa e adaptação autônoma e 
planejada: 

Adaptação antecipatória – Adaptação que acontece antes de os impactos de 

mudança de clima serem observados. Também se refere à adaptação 
proativa. 

Adaptação autônoma – Adaptação que não constitui uma resposta justa ao 
estimulo climático, mas está formada por mudanças ecológicas em 
sistemas naturais e através de mudanças de comércio ou bem-estar 
nos sistemas humanos. Também se refere à adaptação espontânea. 

Adaptação planejada – Adaptação que é o resultado de uma política de decisão 
deliberada, baseada no medo de que as condições têm mudado ou 
mudarão, e que a ação é necessária para retornar, para manter ou 
para alcançar um estado desejável. 

Adaptação privada – Adaptação que é iniciada e implementada por indivíduos, 
famílias ou companhias privadas. Adaptação privada é usualmente no 
próprio interesse racional do ator. 

Adaptação pública – Adaptação que é iniciada e implementada por governantes de 

todos os níveis. A adaptação pública é usualmente direcionada às 
necessidades coletivas. 

Adaptação reativa – Adaptação que acontece após a observação dos impactos de 
mudança de clima. 

Anatomia Kranz – camada de células clorofiladas e fotossintetizantes envolvendo 
os feixes condutores da folha, e com a presença de um composto 
bioquímico com grande afinidade com o dióxido de carbono, 
característica das plantas C4. Além das peculiaridades bioquímicas, 
tais características anatômicas e fisiológicas implicam em maior 
habilidade das plantas C4 em conviver em ambientes mais quentes e 
com elevada irradiância solar, tornando-as supostamente mais aptas a 
suportar as condições que devem imperar nos verões das regiões 
temperadas. 

Aerossóis – Partículas em suspensão no ar. O termo também veio a ser associado, 

erroneamente, ao propulsor usado em aerossóis do tipo spray. 
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ALMANAC (modelo): Agricultural Land Management Alternative with Numerical 

Assessment Criteria (KINIRY et al., 1992). Trad.: Alternativa de Gestão 
de Terras Agrícolas com Critérios Numéricos de Avaliação.  

Antropogênico – Resultante ou produzido por seres humanos. 

Atribuição – A atribuição de causas de mudança de clima é o processo de 

estabelecer as causas mais prováveis para a mudança detectada com 
algum nível definido de confiança. (vide ―detecção‖). 

APEX (modelo):  Agricultural Policy/Environmental eXtender (WILLIAMS et al., 
1995). Trad.: Extensor da Política Agrícola / Ambiental. 

ARGO – Nomenclatura de um sistema de observação dos oceanos da Terra que 
disponibiliza dados em tempo real sobre pesquisas em clima, tempo, 
oceanografia e pesca. Da mitologia, Argo era o nome do navio que 
Jasão e os Argonautas utilizaram para a busca do velo de ouro. 

Avaliação de adaptação – A prática de identificar opções para a adaptação às 
mudanças de clima e avaliá-las em termos dos critérios tais como 
disponibilidade, benefícios, custos, efetividade, eficiência e 
praticabilidade. 

CAM: Crassulacean Acid Metabolism, refere-se às plantas com ciclo metabólico 
fotossintético semelhante às plantas do frupo C4; assim chamadas 
porque o ciclo metabólico foi descoberto primeiramente na família das 
Crassuláceas. 

CMIP3 – Coleção de saída do modelo do clima a partir de simulações do passado, o 
clima presente e futuro. 

CMIP5 – Coleção de saída do modelo do clima que se destina a fornecer um quadro 
para experiências coordenadas das mudanças climáticas, inicialmente 
5 anos (a partir de 2011). 

Cenário climático – Uma representação plausível e frequentemente simplificada do 

clima futuro, baseada numa gama de relacionamentos climatológicos 
internamente consistentes, que foram construídos pelo uso explícito na 
investigação de consequências potenciais de mudança de clima 
antropogênica, geralmente servindo de introdução aos modelos de 
impacto. Projeções climáticas muitas vezes servem como um material 
inicial para construção de cenários climáticos, o que geralmente 
exigem informações adicionais, tais como o clima atual observado. Um 
cenário de mudança de clima é a diferença entre um cenário climático 
e o clima atual. 

Cenário de Emissão – Uma representação plausível do desenvolvimento futuro de 

emissões de substâncias que são potencialmente radiativamente 
ativas (ex. Gases de efeito estufa, aerossóis), baseados numa gama 
de suposições coerentes e internamente consistentes sobre forças de 
direção (tais como desenvolvimento demográfico e sócioeconômico, e 
mudança tecnológica) e seus relacionamentos mais importantes. Os 
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cenários de concentração, derivados de emissão de cenários, são 
usados como uma introdução ao modelo climático para computar 
projeções climáticas. 

Cenários SRES – Os cenários SRES (Special Report Emission Scenario) são 
cenários de emissões de gases de efeito estufa desenvolvidos pelo 
IPCC. Os termos que se seguem são relevantes para um melhor 
entendimento da estrutura e uso destes cenários SRES: 

Cenário familiar – São cenários com históricos demográficos, sociais, econômicos e 
de mudanças-técnicas similares. Estes quatro cenários compreendem 
a gama de cenários SRES: A1, A2, B1 e B2. 

Cenário grupo – São cenários dentro de uma família que refletem uma variação 

consistente do histórico. O cenário de família A1 inclui quatro grupos 
designados como A1T, A1C, A1G e A1B que exploram estruturas 
alternativas de futuros sistemas de energia. No Sumário para 
Formuladores de Decisão de NAKIC‘ENOVIC‘ et al. (2000), os grupos 
A1C e A1G foram combinados como grupo de cenário ―Fóssil 
Intensivo‖ A1Fl. Os outros três cenários de família consistem de um 
grupo cada um. A gama de cenários SRES mostrados no Sumário para 
Formuladores de Decisão de NAKIC‘ENOVIC‘ et al. (2000), embora 
consista de seis grupos distintos de cenários, todos são igualmente 
combinados e juntos captam a extensão de incertezas associadas com 
as forças de direção e emissões. 

Cenário histórico – Descrição narrativa de um cenário (ou família de cenários) 

enfatizando suas características principais, relacionamentos entre as 
forças principais de direção e as dinâmicas de sua evolução. 

Cenário ilustrativo – Cenário que é ilustrativo para cada um dos seis grupos de 
cenários mostrados no Sumário para Formuladores de Decisão de 
NAKIC‘ENOVIC‘ et al. (2000). Incluem quatro formuladores de cenários 
revisados para os grupos de cenários A1B, A2, B1, B2, e dois cenários 
adicionais para os grupos A1FI e A1T. Todos os grupos de cenários 
são igualmente combinados. 

Clima –num senso estreito, é geralmente definido como a ―média do tempo‖ ou, 
mais rigorosamente, como a descrição estatística em termos de média 
e variabilidade de quantidades relevantes sobre o período de tempo 
numa distância de meses a milhares de anos. O período clássico é de 
30 anos, como definido pela Organização Mundial Meteorológica 
(WMO). Estas quantidades são, em sua maioria, variáveis de 
superfícies tais como temperatura, precipitação e vento. Clima, num 
senso mais amplo, é um estado, incluindo uma descrição estatística do 
sistema climático. 

Avaliação de Impacto (clima) – Prática de identificar e avaliar as conseqüências 

benéficas e danosas à mudança de clima nos sistemas naturais e 
humanos. 
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Impactos (clima) – Consequências da mudança de clima nos sistemas naturais e 

humanos. Dependendo da consideração de adaptação, pode ser 
distinguido entre os impactos potenciais e residuais. 

CENTURY (modelo):  Soil Organic Matter Model (PARTON et al.,1987). Trad.: 
Modelo Matéria Orgânica do Solo. 

Ciclo de Calvin: Série de reações de fotossíntese mediadas por enzimas duarante 
as quais o dióxido de carbono é reduzido a gliceraldeído 3-fosfato e o 
aceptor de dióxido de carbono, ribulose 1,5-bifosfato, é regenerado. 
Cada seis moléculas de dióxido de carbono que entram no ciclo 
resultam num ganho líquido de duas moléculas de gliceraldeído 3-
fosfato. (RAVEN et al., 1996). 

CREAMS (modelo):  Chemicals, Runoff and Erosion from Agricultural Management 
Systems (KNISEL, 1980). Trad.: Químicos, Escoamento e Erosão de 
Sistemas de Gestão Agrícola. 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) de 

1992 faz parte de uma série de acordos por meio dos quais países do 
mundo inteiro estão se unindo para enfrentar esse desafio. Outros 
acordos tratam de questões como a poluição dos oceanos, a 
degradação da terra, danos na camada de ozônio e a rápida extinção 
de espécies animais e vegetais. A Convenção sobre Mudança do 
Clima enfoca um problema especialmente inquietante: nós estamos 
mudando a forma com que a energia solar interage com a atmosfera e 
escapa dela. Fazendo isso, nós corremos o risco de alterar o clima 
global. Entre as conseqüências possíveis estão: um aumento na 
temperatura média da superfície da Terra e mudanças nos padrões 
climáticos mundiais. Outros efeitos, ainda imprevistos, não podem ser 
descartados. 

CO2 equivalente – A concentração de CO2 (gás carbônico) que causaria a mesma 
quantidade de forçamento radiativo que uma dada mistura de CO2 e 
outros gases de efeito estufa. 

Desastres: Ocorrência potencial de um evento natural ou fisicamente induzido pelo 

ser humano, impacto físico ou tendência a este que pode causar perda 
de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como perdas e 
danos à propriedade, infraestrutura, meios de subsistência, prestação 
de serviços, ecossistemas e recursos ambientais. No relatório 5 (WGII 
AR5/IPCC), o termo ―desastre‖ geralmente se refere a eventos 
relacionados ao clima, impactos físicos ou tendência a estes. 

Desmatamento – Conversão da floresta em não-floresta. Para uma discussão do 
termo floresta e termos relacionados tais como florestamento, 
reflorestamento, e desmatamento; veja o Relatório Especial do IPCC 
sobre o Uso da Terra, Mudança no Uso da Terra e Área Florestal 
(IPCC, 2000). 

Desertificação – Degradação da terra em áreas áridas, semi-áridas e sub-úmidas 
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secas resultantes de vários fatores, incluindo variações de clima de 
atividades humanas. Além disso, a UNCCD (Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertificação) define a degradação da terra 
como a redução ou perda de áreas em áridas, semi-áridas e áreas sub-
úmidas, da produtividade e complexidade econômica de abastecimento 
de chuva das colheitas, safras irrigadas, ou extensão, pastagem, 
floresta e matas resultantes do uso da terra ou de um processo ou 
combinação de processos, incluindo processos surgidos de atividades 
humanas e padrões de habitação, tais como: (i) erosão do solo 
causada pelo vento e/ou pela água; (ii) deterioração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas ou econômicas do solo; e (iii) grandes 
perdas da vegetação natural. 

Detecção – O clima varia continuamente em todas as escalas de tempo. A detecção 

da mudança de clima é o processo de demonstrar que o clima tem 
mudado em alguns sensos estatísticos definidos, sem fornecer uma 
razão para tal mudança. (vide atribuição) 

Dióxido de carbono (CO2) – Gás de ocorrência natural, também um produto 

derivado da queima de combustíveis fósseis e biomassa, bem como de 
mudanças no uso da terra e processos industriais. É o principal gás 
antropogênico de efeito estufa que afeta o balanço da radiação da 
Terra. É o gás de referências contra outros gases que são medidos e 
por esta razão tem Aquecimento Global de valor 1. 

Ecossistema – Sistema distinto de interação de organismos vivos, juntamente com 

seu meio ambiente físico. Os limites que denominam ecossistema são 
um pouco arbitrários, dependendo do foco de interesse do estudo. 
Desta forma a extensão de um ecossistema pode variar de pequenas 
escalas espaciais até o tamanho da Terra toda. 

Efeito estufa – Em longo prazo, a Terra deve irradiar energia para o espaço na 
mesma proporção em que a absorve do sol. A energia solar chega na 
forma de radiação de ondas curtas. Parte dessa radiação é refletida e 
repelida pela superfície terrestre e pela atmosfera. A maior parte dela, 
contudo, passa diretamente pela atmosfera para aquecer a superfície 
terrestre. A Terra se livra dessa energia, mandando-a de volta para o 
espaço, na forma de irradiação infravermelha de ondas longas. A maior 
parte da irradiação infravermelha que a Terra emite é absorvida pelo 
vapor d‘água, pelo dióxido de carbono e outros ―gases de efeito estufa‖ 
que existem naturalmente na atmosfera. Esses gases impedem que a 
energia passe diretamente da superfície terrestre para o espaço. Ao 
invés disso, processos interativos (como a radiação, as correntes de ar, 
a evaporação, a formação de nuvens e as chuvas) transportam essa 
energia para altas esferas da atmosfera. De lá, ela pode ser irradiada 
para o espaço. É bom que esse processo (chamado de efeito estufa) 
seja mais lento e indireto, porque se a superfície terrestre pudesse 
irradiar energia para o espaço livremente, nosso planeta seria um lugar 
frio e sem vida, tão desolado e estéril quanto Marte. Aumentando a 
capacidade da atmosfera de absorver irradiação infravermelha, nossas 
emissões de gases de efeito estufa estão perturbando a forma com 
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que o clima mantém esse equilíbrio entre a energia que entra e a 
energia que sai. Uma duplicação, na atmosfera, da quantidade de 
gases de efeito estufa de vida longa (projetada para acontecer logo no 
começo do século 21) reduziria em 2%, se nada fosse mudado, a 
proporção em que o planeta é capaz de irradiar energia para o espaço. 
A energia não pode simplesmente acumular. O clima vai ter de se 
ajustar de alguma forma para conseguir se desfazer dessa energia 
excedente, e enquanto 2% parece não ser muito, tomando a Terra 
inteira, isso equivale a reter o conteúdo energético de 3 milhões de 
toneladas de petróleo por minuto.  

El Niño - Oscilação Sul (ENSO) – El Niño, em seu significado original, é o fluxo de 

aquecimento da água que periodicamente flui ao longo da costa do 
Equador e do Peru, rompendo a indústria de pesca local. Este evento 
oceânico está associado com a flutuação de um padrão e circulação da 
pressão da superfície intertropical nos oceanos Índico e Pacífico, 
chamado de Oscilação Sul. Este fenômeno da junção oceano-
atmosfera é coletivamente conhecido como El Niño – Oscilação Sul ou 
ENSO. Durante um evento El Niño, o transporte predominante dos 
ventos enfraquece e a contracorrente equatorial se fortalece, causando 
o aquecimento das águas na área da Indonésia e flui em direção ao 
leste e cobre as águas frias da corrente do Peru. Este evento tem 
grande impacto no vento, na temperatura da superfície do mar e nos 
padrões de precipitação no Pacífico tropical. Tem efeitos climáticos 
através da região do Pacífico e em muitas outras partes do mundo. O 
oposto de um evento El Niño é chamado de La Niña. 

Estresse (na agricultura): qualquer fator que limita a produtividade abaixo do 
potencial genético. TAIZ & ZEIGER (2004) definem como um fator 
externo, que exerce uma influência desvantajosa sobre a planta. 
LARCHER (2000) define como  um desvio significativo das condições 
ótimas para a vida, e induz mudanças e respostas em todos níveis 
funcionais do organismo, os quais são reversíveis a princípio, mas 
podem se tornar permanentes. 

Estressores: é qualquer evento, experiência ou estímulo ambiental que provoca 

estresse. Incluem mudanças climáticas, variabilidade climática, 
mudança no uso da terra, degradação de ecossistemas, pobreza e 
desigualdade, e fatores culturais. 

Evapotranspiração – O processo combinado de perda de água para atmosfera 

causada pela evaporação a partir da superfície do solo e pela 
transpiração das plantas. 

Evento extremo de clima – Evento que é raro dentro de sua distribuição de 
referência estatística num lugar em particular. Definições variam, mas 
um evento extremo de clima normalmente seria raro ou mais raro do 
que 10º ou 90º percentil. Por definição, as características do que é 
chamado evento extremo de clima podem variar de lugar para lugar. 
Um evento extremo de clima é uma média de um número de eventos 
do tempo sobre um certo período, uma média que é extrema por si só 
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(ex.: chuva sobre a estação). 

Extensão de temperatura diurna – A diferença entre a temperatura mínima e 
máxima durante um dia. 

Exposição: Presença de pessoas, meios de subsistência, espécies ou 
ecossistemas, funções ecossistêmicas, serviços e recursos, 
infraestrutura ou recursos econômicos, sociais ou culturais em locais e 
configurações que podem ser afetadas adversamente. 

Forçamento radiativo – Medida simples da importância de um mecanismo potencial 
de mudança do clima. O forçamento radiativo é a perturbação do 
balanço de energia do sistema Terra-atmosfera (em Wm-2) em seguida, 
por exemplo, a uma mudança da concentração de dióxido de carbono 
ou uma mudança da radiação do Sol; o sistema climático responde a 
um forçamento radiativo de modo a restabelecer o balanço de energia. 
Um forçamento radiativo positivo tende a aquecer a superfície e um 
forçamento radiativo negativo tende a esfriar a superfície. O 
forçamento radiativo é normalmente citado como um valor médio global 
e anual. Uma definição mais precisa do forçamento radiativo, como 
utilizada nos relatórios do IPCC, é a perturbação do balanço de energia 
do sistema superfície-troposfera, após permitir que a estratosfera 
reajuste-se a um estado de equilíbrio radiativo médio global (ver 
Capítulo 4 do IPCC 1994). Chamado às vezes de ―Forçamento 
Climático ou Forçante Climática‖. Sumariamente pode ser definida 
como mudança imposta no balanço de energia planetário a qual causa 
uma mudança no sistema climático global. Classificadas em dois 
grupos (a) Forcantes Externas (variações de Milankovitch, atividade 
solar , colisões meteóricas) e (b) Forçantes Internas (deriva 
continental, atividades vulcânicas, química atmosférica, troca de calor 
no oceano). 

Fotorrespiração: a produção do ácido glicólico, dependente de luz, nos cloroplastos 

e sua subseqüente oxidação nos peroxissomos (RAVEN et al., 1996), 
reação que ocorre predominantemente nas plantas do grupo C3.  

Fotossíntese: termo que vem do grego: photos (luz) + syn (junto) + tithenai 
(colocar). Significa a conversão da energia luminosa em energia 
química. A produção de carboidratos a partir de do dióxido de carbono 
e água na presença de clorofila usando energia luminosa. A reação 
geral é   CO2 + 2H2A + energia luminosa  (CH2O) + H2O + 2A; na 
qual H2A representa a água ou qualquer oura substância que possa ser 
oxidável (isto é, a partir da qual elétrons possam ser removidos) e o 
(CH2O) representa carboidrato. (RAVEN et al., 1996). 

Fotossistema: uma unidade definida da organização da clorofila e outras moléculas 
de pigmentos inclusas nos tilacóides dos cloroplastos e envolvidas com 
as reações dependentes de luz da fotossíntese. (RAVEN et al., 1996). 

Gás de efeito estufa: Gás que absorve radiação em comprimentos de ondas 

específicos dentro do espectro de radiação (radiação infravermelha) 
emitido pela superfície da Terra e pelas nuvens. O gás, por sua vez, 
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emite radiação infravermelha de um nível onde a temperatura é mais 
baixa do que a da superfície. O efeito líquido é um aprisionamento 
local de parte da energia absorvida e uma tendência a aquecer a 
superfície planetária. Vapor d‘água (H2O), dióxido de carbono (CO2), 
óxido nitroso (N2O), metano (CH4) e ozônio (O3) são os principais 
gases de efeito estufa na atmosfera da Terra. 

GLEAMS (modelo):  Groundwater Loading Effects of Agricultural Management 

Systems (LEONARD, et al. 1987). Trad.: Efeitos de carregamento de 
águas subterrâneas dos sistemas de gestão agrícola. 

Grau de certeza (grau de confiança): É o grau de certeza em cada conclusão 
principal da avaliação (Relatórios IPCC) é baseado no tipo, quantidade, 
qualidade e consistência das evidências (por exemplo, os dados, a 
compreensão, a teoria, os modelos, a opinião especializada) e o grau 
de concordância. Os termos-resumo para descrever as evidências são: 
limitado, médio ou forte; e as concordâncias são: baixa, média ou alta. 
A confiança na validade de uma constatação sintetiza a avaliação da 
prova e concordância. Níveis de confiança incluem cinco eliminatórias: 
muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. A probabilidade de algum 
resultado bem definido ter ocorrido ou ocorrer no futuro pode ser 
descrito quantitativamente através dos seguintes termos: praticamente 
certa, 99-100% de probabilidade; extremamente provável, 95-100%; 
muito provável, 90-100%; provavelmente, 66-100%; mais provável que 
não,> 50-100%; tão provável como não, 33-66%; improvável, 0-33%; 
muito improvável, 0-10%; extremamente improvável, 0-5%; e 
excepcionalmente improvável, 0-1%. Salvo indicação contrária, os 
resultados atribuídos a um termo probabilidade estão associados com 
alta ou muito alta confiança. Se for o caso, os resultados também são 
formulados como declarações de fato sem usar níveis de incerteza. O 
Grau de confiança sintetiza os julgamentos das equipes de autores 
sobre a validade dos achados, determinados pela avaliação de 
evidências e concordância. A tabela a seguir apresenta resumos de 
evidências e concordância e sua relação com a confiança. Há 
flexibilidade nessa relação para uma determinada evidência e 
declaração, de acordo diferentes níveis de confiança poderia ser 
atribuído mais níveis crescentes de evidência e graus de acordo, que 
estão correlacionados com o aumento da confiança. A confiança não 
pode ser necessariamente atribuída para todas as combinações de 
evidências e concordância, conforme a tabela:  

Termo Probabilidade do Resultado 

Virtualmente certo de 99-100% de probabilidade 

Probabilidade muito provável de 90 a 100% de probabilidade 

provável de 66 a 100% de probabilidade 

Aproximadamente tão provável quanto não de 33 a 66% de probabilidade 

Improvável de 0-33% de probabilidade 

Muito improvável de 0-10% de probabilidade 

Excepcionalmente improvável de 0-1% de probabilidade 

Fonte: MASTRANDREA, 2010. 

Homeostase: (1) Fisiol.: Tendência à estabilidade do meio interno do organismo; 
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Cibern.: (2) Propriedade auto-reguladora de um sistema ou organismo 
que permite manter o estado de equilíbrio de suas variáveis essenciais 
ou de seu meio ambiente. (Dic. Michaelis); "Processo através do qual 
um organismo mantém as condições internas constantes necessárias 
para a vida. Aplica-se ao conjunto de processos que previnem 
flutuações na fisiologia de um organismo, e denomina também a 
regulação de variações nos diversos ecossistemas, ou do universo 
como um todo." (Enciclopédia Encarta 2000); O mesmo que 
Homeostasia [Homeo, igual; stasia, estado] “É o termo empregado 

para significar a tendência de os sistemas biológicos resistirem a 
mudanças e permanecerem em estado de equilíbrio" (Odum, 1972). 

Impactos: Efeitos sobre os sistemas naturais e humanos. Neste relatório, o termo 
impacto é utilizado principalmente para se referir aos efeitos sobre os 
sistemas naturais e humanos dos eventos climáticos e meteorológicos 
extremos e das mudanças climáticas. Impactos geralmente são os 
efeitos sobre a vida, meios de vida, saúde, ecossistemas, economias, 
sociedades, culturas, serviços e infra-estrutura resultantes da interação 
entre as mudanças climáticas ou eventos climáticos perigosos que 
ocorrem dentro de um período de tempo específico e a vulnerabilidade 
uma sociedade ou um sistema exposto a certo perigo. Impactos 
também são referidos como consequências e resultados. Os impactos 
das mudanças climáticas sobre os sistemas geofísicos, como 
inundações, secas e elevação do nível do mar, são um subconjunto 
dos impactos chamados ―impactos físicos‖. 

Impactos potenciais – Todos os impactos que ocorram, dado uma mudança 

projetada no clima, sem considerar adaptação. 

Impactos residuais – Os impactos de mudança de clima que ocorreriam após a 

adaptação. 

Incerteza – Expressão do grau ao qual um valor (ex.: o futuro estado do sistema 

climático) é desconhecido. Incerteza pode resultar de uma falha na 
informação ou de um desentendimento sobre o que se sabe ou mesmo 
do que se pode saber. Pode ter muitos tipos de fontes, de erros 
determináveis em detalhes de conceitos ou terminologia 
ambiguamente definidos, ou projeções incertas do comportamento 
humano. Incerteza pode, consequentemente, ser representada por 
medidas quantitativas (ex.: um limite de valores calculados por vários 
modelos) ou por declarações qualitativas. 

Modelo climático – Representação numérica do sistema de clima baseada nas 
propriedades físicas, químicas e biológicas de seus componentes, e 
seus processos de interação e regeneração, e conta para todos ou 
algumas de suas propriedades conhecidas. O sistema de clima pode 
ser representado pelos modelos de complexidade variada; por 
exemplo, para qualquer componente ou combinação de componentes, 
uma hierarquia de modelos pode ser identificada, diferenciando em 
aspectos tais como número de dimensões espaciais, a extensão aos 
quais os processos físicos, químicos ou biológicos são explicitamente 
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representados, ou o nível ao qual as parametrizações empíricas estão 
envolvidas. Os modelos de Circulação Geral Acoplados 
atmosfera/oceano/polar (AOGCMs) fornecem uma representação 
compreensiva do sistema de clima. Há uma evolução em direção aos 
modelos mais complexos com biologia e química ativas. Os modelos 
de clima são aplicados como uma ferramenta de pesquisa, para 
estudar e simular o clima, mas também com propostas operacionais, 
incluindo previsões mensais, sazonais e interanuais. 

Mudança do clima – É uma mudança atribuída direta ou indiretamente à atividade 

humana que altere a composição da atmosfera global e que seja 
adicional à variabilidade climática natural observada ao longo de 
períodos comparáveis de tempo. A mudança do clima, como 
mencionada no registro observacional do clima, ocorre por causa de 
mudanças internas dentro do sistema climático ou na interação de seus 
componentes, ou por causa de mudanças no forçamento externo por 
razões naturais, ou ainda devido às atividades humanas. Geralmente 
não é possível fazer uma atribuição clara entre essas causas. As 
projeções da mudança do clima no futuro relatadas pelo IPCC 
geralmente consideram apenas a influência sobre o clima dos 
aumentos antrópicos de gases de efeito estufa e outros fatores 
relacionados ao homem. 

Parâmetro: é uma característica que define o funcionamento padrão de um sistema, 
tal como uma norma. Na física é uma constante fixa. Na matemática é 
a variável auxiliar das equações, uma constante, por exemplo. Na 
informática é o que ajusta ou modifica um determinado comando. A 
densidade ou o teor de argila do solo são um parâmetros. (Diferente de 
variável). 

Ponto de compensação de luz: intensidade luminosa na qual a fixação de CO2 é 
exatamente igual à liberação pela respiração mitocondrial (respiração 
da planta). Plantas de sol tem ponto de compensação mais alto que 
plantas de sombra. Deste ponto deriva a produção positiva da planta 
ou a fotossíntese líquida (=fotossíntese total – respiração mitocondrial). 
A fotossíntese líquida é zero quando a intensidade luminosa atinge 
este ponto. (Enéas Filho et al.  

Princípio da parcimônia (Navalha de Occam) – quando houver dúvida na escolha 

de um entre muitos modelos (aproximadamente) equivalentes, deve-se 
escolher o mais simples; 

Previsão climática – Previsão de clima é o resultado de uma tentativa de se 
produzir uma descrição mais similar ou estimada da evolução atual do 
clima no futuro. Por exemplo: escalas de tempo sazonais, interanuais 
ou de longo tempo. Veja também: Projeção climática e Cenário 
climático.  

Projeção de clima – Projeção da resposta da emissão do sistema climático aos 

cenários de emissão ou concentração dos gases de efeito estufa e 
aerossóis; cenários de forçamentos radiativos, freqüentemente 
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baseados nas simulações pelos modelos climáticos. Projeções de 
clima são diferentes de previsões climáticas, de maneira a enfatizar 
que as projeções de clima dependem do cenário utilizado de 
forçamentos radiativos de emissão/concentração, que são baseados 
em suposições, à respeito, por exemplo, de descobertas tecnológicas e 
socioeconômicas, que podem ou não serem realizadas e, 
conseqüentemente, são assunto de uma incerteza substancial. 

Protocolo de Kyoto – O Protocolo de Kyoto para a Convenção de Estrutura das 
Nações Unidas em Mudanças de Clima (UNFCCC) foi adotado na 
Terceira Sessão da Conferência das Partes (COP), em 1997 em Kyoto, 
Japão. Contém compromissos legalmente ligados, em acréscimo 
àqueles inclusos no UNFCCC. Os países incluídos na OECD e maioria 
com a economia em transição concordaram em reduzir as emissões 
antropogênicas de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs 
e SF6) pelo menos em 5% abaixo dos níveis de 1990, no período de 
compromisso de 2008 à 2012. O Protocolo de Quioto não atingiu ainda 
seu objetivo (Abril 2001). 

RCPs:  Representative Concentration Pathways - cenários de concentrações de 
gases de efeito estufa.  

REA:  Reliability Ensemble Averaging - método baseado na média ponderada de 
diferentes MCGs que levam em consideração a ―confiabilidade‖ de 
cada modelo. 

Resiliência:  Capacidade de um sistema de se recobrar ou se adaptar facilmente às 

mudanças. Capacidade dos sistemas sociais, econômicos e ambientais 
de lidar com um evento, tendência ou distúrbio perigoso, responder ou 
se reorganizar de modo a manter a sua função essencial, identidade e 
estrutura e, ao mesmo tempo, manter a capacidade de adaptação, 
aprendizado e transformação. 

Revolução industrial – Período de rápido crescimento industrial com 

consequências econômicas e sociais de longo alcance, iniciada na 
Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII, que se espalhou 
pela Europa e mais tarde para outros países incluindo Estados Unidos. 
A invenção da máquina a vapor foi um importante passo para este 
desenvolvimento. A revolução industrial marca o início de um forte 
aumento do uso de combustíveis fósseis e da emissão, em particular, 
do dióxido de carbono fóssil. (,,,) Os termos pré-industrial e industrial 
referem-se, de certa forma arbitrariamente, aos períodos antes e 
depois de 1750, respectivamente. 

Risco: Consequência potencial em uma situação em que algo de valor está em jogo 

e que o resultado é incerto, reconhecendo a diversidade de valores. O 
risco é muitas vezes representado como a probabilidade de ocorrência 
de eventos perigosos ou tendências multiplicadas pelos impactos 
destes eventos ou tendências ocorrerem. O risco resulta da interação 
entre vulnerabilidade, exposição e danos (veja a Figura SPM.1). Neste 
relatório, o termo risco é usado principalmente para referir-se aos 



174 
 

riscos oriundos dos impactos relacionados às mudanças climáticas. 

RUSLE (modelo):  Revised Universal Soil Loss Equation (Wischmeier and Smith, 
1978). Trad.: Equação Universal de Perda de Solo Revisada. 

Seca – Fenômeno que ocorre quando a precipitação fica abaixo dos níveis normais 
registrados, causando sérios desequilíbrios que afetam adversamente 
os sistemas de produção de recursos da terra. 

Sistema climático – O sistema climático é altamente complexo e consiste de cinco 

componentes principais: atmosfera, hidrosfera, criosfera, a superfície 
da terra e a biosfera, e as interações entre eles. O sistema climático 
evolui em tempo, sob influência de suas próprias dinâmicas internas, e 
por causa dos forçamentos externos, tais como erupções vulcânicas, 
variações solares e forçamentos humanos induzidos, tais como: 
composição de mudança da atmosfera e mudança no uso da terra. 

SWRRB (modelo) – Simulator for Water Resources in Rural Basins (WILLIAMS, et 
al., 1985). Trad.: Simulador de Recursos Hídricos em Bacias Rurais. 

Transformação: Mudança nos atributos fundamentais dos sistemas naturais e 
humanos. Neste sumário, a transformação poderia refletir paradigmas 
reforçados, alterados ou alinhados; também metas ou valores para a 
promoção da adaptação para o desenvolvimento sustentável, incluindo 
também a redução da pobreza. 

USLE:  Universal Soil Loss Equation (WISCHMEIER and SMITH, 1965). Trad.: 

Equação Universal de Perda de Solo. 

Variabilidade climática – Variabilidade climática refere-se às variações no estado 

médio e outras estatísticas (tais como desvios padrão, a ocorrência de 
extremos etc.) de um clima nas escalas temporais e espaciais, além de 
eventos individuais de tempo. A variabilidade pode ser devido a 
processos internos naturais dentro do sistema climático (variabilidade 
interna), ou a variações nos forçamentos antropogênicos externos 
(variabilidade externa). Veja também: Mudança de Clima. (vide Clima). 

Variável: atributo mensurável que varia ao longo do tempo. Característica de um 
estado em determinado momento. A temperatura é uma variável 
climática, mas a temperatura média é um parâmetro (vide) climático. 
(Diferente de parâmetro). 

Vulnerabilidade – Propensão ou pré-disposição a ser adversamente afetado. 
Vulnerabilidade engloba uma variedade de conceitos e elementos, 
incluindo sensibilidade ou susceptibilidade a danos e falta de 
capacidade para lidar e se adaptar. Refere-se ao grau ao qual o 
sistema está suscetível, ou inapto para competir; efeitos adversos de 
mudança de clima, incluindo variabilidade climática e extremos. A 
vulnerabilidade é a função da magnitude, qualidade e índice da 
variação climática a qual um sistema está exposto, como também sua 
sensibilidade e capacidade de adaptação. 
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WGI:  Grupo de Trabalho I (GT I) do IPCC que avalia os aspectos científicos físicas 

do sistema climático e as alterações climáticas. 

WGII:  Grupo de Trabalho II (GT II) do IPCC que avalia a vulnerabilidade dos 

sistemas socioeconômicos e naturais às mudanças climáticas, negativo 
e consequências positivas das alterações climáticas, e as opções para 
se adaptar a ela. 

WGIII:  Grupo de Trabalho II (GT II) do IPCC que avalia as opções para mitigar a 

mudança climática através limitando ou impedindo as emissões de 
gases com efeito de estufa e aumentar as atividades que lhes retiram 
da atmosfera. 
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APÊNDICE A 
Parâmetros (padrões) climáticos dos cenários 

 

 

Tabela A.1 - Cenário Atual (1984 a 2014)  

Parâmetro 
Mês  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TMax mm 28.46 27.80 26.97 24.11 20.05 18.61 18.16 20.38 21.02 24.34 26.81 28.42 

TMin mm 17.71 17.43 16.29 13.65 10.34 9.46 8.39 10.00 10.91 13.53 15.04 16.9 

DPR Tmax mm 2.92 2.92 3.21 4.03 4.28 4.36 5.04 5.21 4.64 4.10 3.79 3.35 

DPR Tmin mm 2.15 2.28 2.39 3.43 3.87 4.28 4.66 4.24 3.83 3.14 2.98 2.47 

PPT mm 163.6 146.4 132.9 152 159.2 170.5 158.3 119.1 212.7 201.7 160.3 153.8 

DPR ppt mm 12.57 11.00 11.14 13.57 16.14 12.68 12.85 10.75 16.20 14.12 12.87 12.31 

SKEW ppt m 4.1 4.26 3.86 5.71 4.91 3.17 4.08 3.5 3.81 2.79 4.12 3.52 

Prob S/M m 0.30 0.32 0.28 0.26 0.22 0.28 0.23 0.22 0.30 0.31 0.28 0.31 

Prob S/S m 0.61 0.58 0.54 0.57 0.57 0.62 0.57 0.56 0.60 0.58 0.50 0.51 

Nm dd ppt 13.23 13.61 11.68 11.52 10.29 12.97 10.84 9.48 13.03 12.74 11.55 11.35 

RAD mm 21.51 19.6 16.96 13.53 10.79 8.96 10.39 12.04 14.1 17.18 20.92 22.05 

UR mm 0.73 0.76 0.75 0.74 0.77 0.79 0.76 0.73 0.74 0.71 0.66 0.67 

VV 10 mm 3.54 3.26 3.27 3.31 3.34 3.61 3.9 3.94 4.08 3.89 3.86 3.65 
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Cenário 2040 (2025 a 2055) 

Parâmetro 
Mês  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TMax mm 29.4 28.8 27.97 25.11 21.05 19.61 19.16 21.38 22.02 25.34 27.81 29.42 

TMin mm 18.71 18.43 17.29 14.65 11.34 10.46 9.39 11.00 11.91 14.53 16.04 17.9 

DPR Tmax mm 2.92 2.92 3.21 4.03 4.28 4.36 5.04 5.21 4.64 4.10 3.79 3.35 

DPR Tmin mm 2.15 2.28 2.39 3.43 3.87 4.28 4.66 4.24 3.83 3.14 2.98 2.47 

PPT mm 180 161 146.2 167.2 175.1 187.6 174.1 131.0 234 221.9 176.3 169.2 

DPR ppt mm 13.83 12.1 12.25 14.93 17.75 13.95 14.14 11.83 17.82 15.53 14.16 13.54 

SKEW ppt m 4.1 4.26 3.86 5.71 4.91 3.17 4.08 3.50 3.81 2.79 4.12 3.52 

Prob S/M m 0.30 0.32 0.28 0.26 0.22 0.28 0.23 0.22 0.30 0.31 0.28 0.31 

Prob S/S m 0.61 0.58 0.54 0.57 0.57 0.62 0.57 0.56 0.60 0.58 0.50 0.51 

Nm dd ppt 13.23 13.61 11.68 11.52 10.29 12.97 10.84 9.48 13.03 12.74 11.55 11.35 

RAD mm 21.51 19.6 16.96 13.53 10.79 8.96 10.39 12.04 14.1 17.18 20.92 22.05 

UR mm 0.73 0.76 0.75 0.74 0.77 0.79 0.76 0.73 0.74 0.71 0.66 0.67 

VV 10 mm 3.54 3.26 3.27 3.31 3.34 3.61 3.9 3.94 4.08 3.89 3.86 3.65 
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Cenário 2070 (2055 a 2085) 

Parâmetro 
Mês  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TMax mm 30.46 29.8 28.97 26.11 22.05 20.61 20.16 22.38 23.02 26.34 28.81 30.42 

TMin mm 19.71 19.43 18.29 15.65 12.34 11.46 10.39 12.00 12.91 15.53 17.04 18.9 

DPR Tmax mm 2.92 2.92 3.21 4.03 4.28 4.36 5.04 5.21 4.64 4.10 3.79 3.35 

DPR Tmin mm 2.15 2.28 2.39 3.43 3.87 4.28 4.66 4.24 3.83 3.14 2.98 2.47 

PPT mm 196.3 175.7 159.5 182.4 191 204.6 190 142.9 255.2 242.0 192.4 184.6 

DPR ppt mm 15.08 13.2 13.37 16.28 19.37 15.22 15.42 12.9 19.44 16.94 15.44 14.77 

SKEW ppt m 4.1 4.26 3.86 5.71 4.91 3.17 4.08 3.5 3.81 2.79 4.12 3.52 

Prob S/M m 0.30 0.32 0.28 0.26 0.22 0.28 0.23 0.22 0.30 0.31 0.28 0.31 

Prob S/S m 0.61 0.58 0.54 0.57 0.57 0.62 0.57 0.56 0.60 0.58 0.50 0.51 

Nm dd ppt 13.23 13.61 11.68 11.52 10.29 12.97 10.84 9.48 13.03 12.74 11.55 11.35 

RAD mm 21.51 19.6 16.96 13.53 10.79 8.96 10.39 12.04 14.1 17.18 20.92 22.05 

UR mm 0.73 0.76 0.75 0.74 0.77 0.79 0.76 0.73 0.74 0.71 0.66 0.67 

VV 10 mm 3.54 3.26 3.27 3.31 3.34 3.61 3.90 3.94 4.08 3.89 3.86 3.65 
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Cenário 2100 (2085 a 2115) 

Parâmetro 
Mês  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TMax mm 31.46 30.8 29.97 27.11 23.05 21.61 21.16 23.38 24.02 27.34 29.81 31.42 

TMin mm 20.71 20.43 19.29 16.65 13.34 12.46 11.39 13.00 13.91 16.53 18.04 19.9 

DPR Tmax mm 2.92 2.92 3.21 4.03 4.28 4.36 5.04 5.21 4.64 4.10 3.79 3.35 

DPR Tmin mm 2.15 2.28 2.39 3.43 3.87 4.28 4.66 4.24 3.83 3.14 2.98 2.47 

PPT mm 212.7 190.3 172.8 197.6 207 221.6 205.8 154.8 276.5 262.2 208.4 199.9 

DPR ppt mm 16.34 14.3 14.48 17.64 20.98 16.48 16.71 13.98 21.06 18.36 16.73 16.00 

SKEW ppt m 4.10 4.26 3.86 5.71 4.91 3.17 4.08 3.5 3.81 2.79 4.12 3.52 

Prob S/M m 0.30 0.32 0.28 0.26 0.22 0.28 0.23 0.22 0.30 0.31 0.28 0.31 

Prob S/S m 0.61 0.58 0.54 0.57 0.57 0.62 0.57 0.56 0.60 0.58 0.5 0.51 

Nm dd ppt 13.23 13.61 11.68 11.52 10.29 12.97 10.84 9.48 13.03 12.74 11.55 11.35 

RAD mm 21.51 19.6 16.96 13.53 10.79 8.96 10.39 12.04 14.1 17.18 20.92 22.05 

UR mm 0.73 0.76 0.75 0.74 0.77 0.79 0.76 0.73 0.74 0.71 0.66 0.67 

VV 10 mm 3.54 3.26 3.27 3.31 3.34 3.61 3.90 3.94 4.08 3.89 3.86 3.65 
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APÊNDICE B 

Sequência das rotações de culturas simuladas nos períodos da calibração e dos 

cenários. 

 

C
a
li

b
ra

ç
ã
o

 

1994 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 

soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia 

1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 

soja cevada soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca 

2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 

milho aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada 

2009 2010 2010 2011 2011 2012     

soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada     

In
te

rv
a
lo

 

2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 
soja ervilhaca soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca 

2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 
sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca milho aveia soja cevada 

2022 2023 2023 2024 2024 2025     
soja ervilhaca milho aveia soja cevada     

C
e
n

á
ri

o
 1

 

2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 

soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia 

2030 2031 2031 2032 2032 2033 2033 2034 2034 2035 

soja cevada ns soja ns ervilhaca milho aveia soja cevada 

2035 2036 2036 2037 2037 2038 2038 2039 2039 2040 

soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca milho aveia 

2040 2041 2041 2042 2042 2043 2043 2044 2044 2045 

soja cevada soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca 

2045 2046 2046 2047 2047 2048 2048 2049 2049 2050 

sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja ns 

2050 2051 2051 2052 2052 2053 2053 2054 2054 2055 

cevada ns soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca 

C
e
n

á
ri

o
 2

 

2055 2056 2056 2057 2057 2058 2058 2059 2059 2060 

sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca milho aveia soja cevada 

2060 2061 2061 2062 2062 2063 2063 2064 2064 2065 

soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia 

2065 2066 2066 2067 2067 2068 2068 2069 2069 2070 

soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada ns soja 

2070 2071 2071 2072 2072 2073 2073 2074 2074 2075 

ns ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia 

2075 2076 2076 2077 2077 2078 2078 2079 2079 2080 

soja cevada soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca 

2080 2081 2081 2082 2082 2083 2083 2084 2084 2085 

milho aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada 

C
e
n

á
ri

o
 3

 

2085 2086 2086 2087 2087 2088 2088 2089 2089 2090 

soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada ns soja ns ervilhaca 

2090 2091 2091 2092 2092 2093 2093 2094 2094 2095 

milho aveia soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada 

2095 2096 2096 2097 2097 2098 2098 2099 2099 2100 

soja ervilhaca milho aveia soja cevada soja ervilhaca milho aveia 

2100 2101 2101 2102 2102 2103 2103 2104 2104 2105 

soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca 

2105 2106 2106 2107 2107 2108 2108 2109 2109 2110 

sorgo aveia soja cevada ns soja ns ervilhaca milho aveia 

2110 2111 2111 2112 2112 2113 2113 2114 2114 2115 

soja cevada soja ervilhaca sorgo aveia soja cevada soja ervilhaca 
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APÊNDICE C 

Operações de manejo realizadas no experimento de 1994 a 2012 (parâmetros e 
variáveis de entrada no modelo EPIC) - Arquivo CNPT.OPC 

 
 
 
 

1 CNPT1.OPC          
7 0            

10525 131 9 1 0 1562.96 7 0 0 38 0 0 0 
10525 269 9 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
10525 269 9 1 54 62.99 0 0 0 0 0 0 0 
10628 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
10804 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
11026 292 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
11026 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11122 131 9 20 0 1268.58 7 0 0 140 0 0 0 
11122 269 9 20 53 40.4 0 0 0 0 0 0 0 
11122 269 9 20 54 100.2 0 0 0 0 0 0 0 
20420 623 9 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
20420 325 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20420 451 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20611 281 9 2 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
20627 131 9 2 0 1720.49 7 0 0 6.5 0 0 0 
20627 269 9 2 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
20627 269 9 2 53 36.9 0 0 0 0 0 0 0 
20627 269 9 2 54 46.7 0 0 0 0 0 0 0 
20827 684 9 2 52 39.4 0 0 0 0 0 0 0 
21210 292 9 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
21210 451 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30115 131 9 16 0 2102.87 7 0 0 260 0 0 0 
30115 269 0 16 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
30115 269 0 16 53 16.6 0 0 0 0 0 0 0 
30115 269 0 16 54 21 0 0 0 0 0 0 0 
30213 684 9 16 52 15.9 0 0 0 0 0 0 0 
30312 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
30312 281 9 16 136 1 1 0 0 0 0 0 0 
30529 292 9 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
30529 451 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30613 131 9 1 0 1235.26 7 0 0 38 0 0 0 
30613 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
30613 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
31007 292 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
31007 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31201 281 9 14 143 1 1 0 0 0 0 0 0 
31203 131 9 14 0 2435.35 7 0 0 250 0 0 0 
31203 269 0 14 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
31203 269 0 14 53 21.6 0 0 0 0 0 0 0 
31203 269 0 14 54 27.3 0 0 0 0 0 0 0 
40113 684 9 14 52 25.8 0 0 0 0 0 0 0 
40518 292 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
40518 451 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40526 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
40530 131 9 1 0 1461.04 7 0 0 38 0 0 0 
40530 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
40530 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
40616 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
41019 292 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
41019 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41118 281 9 20 13 1 1 0 0 0 0 0 0 
41226 131 9 20 0 1268.58 7 0 0 140 0 0 0 
41226 269 0 20 53 40.4 0 0 0 0 0 0 0 
41226 269 0 20 54 100.2 0 0 0 0 0 0 0 
50525 623 9 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
50525 325 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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50525 451 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
50618 139 9 3 0 1222.91 7 0 0 200 0 0 0 
50618 269 0 3 52 20 0 0 0 0 0 0 0 
50618 269 0 3 53 37 0 0 0 0 0 0 0 
50618 269 0 3 54 48.3 0 0 0 0 0 0 0 
50811 684 9 3 52 49.7 0 0 0 0 0 0 0 
51026 292 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
51026 451 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51203 281 9 16 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
51207 131 9 16 0 1918.22 7 0 0 260 0 0 0 
51207 269 0 16 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
51207 269 0 16 53 16.6 0 0 0 0 0 0 0 
51207 269 0 16 54 21 0 0 0 0 0 0 0 
60113 281 9 16 33 15.9 1 0 0 0 0 0 0 
60121 684 9 16 52 22.2 0 0 0 0 0 0 0 
60222 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
60322 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
60426 292 9 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
60426 451 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60611 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
60611 131 9 1 0 1408.43 7 0 0 38 0 0 0 
60611 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
60611 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
60720 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
60805 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
61026 292 9 1 204 0 0 0 0 0 0 1 0 
61026 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61128 131 9 14 0 2245.13 7 0 0 250 0 0 0 
61128 269 0 14 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
61128 269 0 14 53 21.6 0 0 0 0 0 0 0 
61128 269 0 14 54 27.3 0 0 0 0 0 0 0 
70207 684 9 14 52 25.8 0 0 0 0 0 0 0 
70228 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
70420 281 9 14 143 1 1 0 0 0 0 0 0 
70420 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
70518 292 9 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
70518 451 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
70529 131 9 1 0 1728.91 7 0 0 38 0 0 0 
70529 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
70529 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
70620 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
70720 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
71113 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
71113 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
71222 131 9 20 0 1268.58 7 0 0 140 0 0 0 
71222 269 0 20 53 40.4 0 0 0 0 0 0 0 
71222 269 0 20 54 100.2 0 0 0 0 0 0 0 
80502 281 9 20 13 1 1 0 0 0 0 0 0 
80513 623 9 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
80513 325 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80513 451 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
80521 131 0 2 0 1789.7 7 0 0 6.5 0 0 0 
80521 269 0 2 53 36.9 0 0 0 0 0 0 0 
80521 269 0 2 54 46.7 0 0 0 0 0 0 0 
80521 269 9 2 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
80712 684 9 2 52 39.4 0 0 0 0 0 0 0 
81109 292 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
81109 451 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
81226 131 9 16 0 2159.61 7 0 0 260 0 0 0 
81226 269 0 16 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
81226 269 0 16 53 16.6 0 0 0 0 0 0 0 
81226 269 0 16 54 21 0 0 0 0 0 0 0 
90122 281 9 16 33 15.9 1 0 0 0 0 0 0 
90122 281 9 16 136 1 1 0 0 0 0 0 0 
90122 684 9 16 52 22.2 0 0 0 0 0 0 0 
90218 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
90228 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
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90324 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
90407 281 9 16 136 1 1 0 0 0 0 0 0 
90519 292 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
90519 451 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90614 131 9 1 0 1440.22 7 0 0 38 0 0 0 
90614 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
90614 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
90722 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
90722 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
90917 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
91023 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
91023 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91228 131 9 14 0 2035.74 7 0 0 250 0 0 0 
91228 269 0 14 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
91228 269 0 14 53 21.6 0 0 0 0 0 0 0 
91228 269 0 14 54 27.3 0 0 0 0 0 0 0 

100126 684 9 14 52 25.8 0 0 0 0 0 0 0 
100312 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
100331 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
100511 292 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
100511 451 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100519 281 0 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
100530 131 9 1 0 1402.91 7 0 0 38 0 0 0 
100530 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
100530 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
100723 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
100903 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
101026 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
101026 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
101217 131 9 20 0 1268.4 7 0 0 140 0 0 0 
101217 269 0 20 53 40.4 0 0 0 0 0 0 0 
101217 269 0 20 54 100.2 0 0 0 0 0 0 0 
110425 281 9 20 13 1 1 0 0 0 0 0 0 
110515 623 9 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
110515 325 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110515 451 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
110610 131 0 2 0 1838 7 0 0 6.5 0 0 0 
110610 269 0 2 52 69.4 0 0 0 0 0 0 0 
110610 269 0 2 53 36.9 0 0 0 0 0 0 0 
110610 269 0 2 54 46.7 0 0 0 0 0 0 0 
111106 292 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
111106 451 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
111205 131 9 16 0 1900.3 7 0 0 260 0 0 0 
111205 269 0 16 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
111205 269 0 16 53 16.6 0 0 0 0 0 0 0 
111205 269 0 16 54 21 0 0 0 0 0 0 0 
120117 684 9 16 52 22.6 0 0 0 0 0 0 0 
120327 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
120327 281 9 16 136 1 1 0 0 0 0 0 0 
120426 292 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
120426 451 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120517 131 9 1 0 1542.78 7 0 0 38 0 0 0 
120517 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
120517 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
120809 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
120809 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
121020 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
121020 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
121122 281 9 14 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
121122 131 9 14 0 1901 7 0 0 250 0 0 0 
121122 269 0 14 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
121122 269 0 14 53 21.6 0 0 0 0 0 0 0 
121122 269 0 14 54 27.3 0 0 0 0 0 0 0 
130103 684 9 14 52 25.8 0 0 0 0 0 0 0 
130206 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
130206 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
130312 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
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130323 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
130323 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
130417 292 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
130417 451 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130504 131 9 1 0 1549.43 7 0 0 38 0 0 0 
130504 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
130504 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
130714 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
130719 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
130801 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
131010 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
131010 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
131127 281 9 20 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
131127 131 9 20 0 1268.58 7 0 0 140 0 0 0 
131127 269 0 20 53 40.4 0 0 0 0 0 0 0 
131127 269 0 20 54 100.2 0 0 0 0 0 0 0 
140426 623 9 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
140426 325 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
140426 451 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
140618 281 9 3 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
140618 139 9 3 0 1291.78 7 0 0 200 0 0 0 
140618 269 0 3 52 20 0 0 0 0 0 0 0 
140618 269 0 3 53 37 0 0 0 0 0 0 0 
140618 269 0 3 54 48.3 0 0 0 0 0 0 0 
140809 684 9 3 52 49.7 0 0 0 0 0 0 0 
140820 281 9 3 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
141118 292 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
141118 451 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
141216 131 9 16 0 2179.78 7 0 0 260 0 0 0 
141216 269 0 16 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
141216 269 0 16 53 16.6 0 0 0 0 0 0 0 
141216 269 0 16 54 21 0 0 0 0 0 0 0 
150117 281 9 16 33 15.9 1 0 0 0 0 0 0 
150203 684 9 16 52 10 0 0 0 0 0 0 0 
150214 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
150512 292 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
150512 451 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
150527 131 9 1 0 1534.09 7 0 0 38 0 0 0 
150527 269 0 1 53 21.19 0 0 0 0 0 0 0 
150527 269 0 1 54 67.62 0 0 0 0 0 0 0 
150817 281 9 1 94 1 1 0 0 0 0 0 0 
151027 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
151027 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
151204 131 9 14 0 2456 7 0 0 250 0 0 0 
151204 269 0 14 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
151204 269 0 14 53 20.5 0 0 0 0 0 0 0 
151204 269 0 14 54 26 0 0 0 0 0 0 0 
160127 684 9 14 52 22.6 0 0 0 0 0 0 0 
160227 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
160316 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
160316 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
160527 292 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
160527 451 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
160527 281 9 14 143 1 1 0 0 0 0 0 0 
160603 131 9 1 0 1524.91 7 0 0 38 0 0 0 
160603 269 0 1 53 21 0 0 0 0 0 0 0 
160603 269 0 1 54 62.4 0 0 0 0 0 0 0 
160804 281 9 1 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
161018 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
161018 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
161119 131 9 20 0 1268.58 7 0 0 140 0 0 0 
161119 269 0 20 53 38.3 0 0 0 0 0 0 0 
161119 269 0 20 54 95.2 0 0 0 0 0 0 0 
170113 281 9 20 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
170418 623 9 20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
170418 325 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
170418 451 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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170527 139 9 3 0 1467.39 7 0 0 200 0 0 0 
170527 269 0 3 52 20 0 0 0 0 0 0 0 
170527 269 0 3 53 41.3 0 0 0 0 0 0 0 
170527 269 0 3 54 53.8 0 0 0 0 0 0 0 
170613 281 9 3 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
170725 684 9 3 52 59.7 0 0 0 0 0 0 0 
171026 292 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
171026 451 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
171024 281 9 16 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
171115 281 9 16 33 1 1 0 0 0 0 0 0 
171202 131 9 16 0 2321.04 7 0 0 260 0 0 0 
171202 269 0 16 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
171202 269 0 16 53 18.2 0 0 0 0 0 0 0 
171202 269 0 16 54 23.1 0 0 0 0 0 0 0 
180109 684 9 16 52 23.5 0 0 0 0 0 0 0 
180314 281 9 16 248 1 1 0 0 0 0 0 0 
180314 281 9 16 136 1 1 0 0 0 0 0 0 
180514 292 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
180514 451 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
180522 281 9 1 204 1 1 0 0 0 0 0 0 
180530 131 9 1 0 1417.3 7 0 0 38 0 0 0 
180530 269 0 1 53 21 0 0 0 0 0 0 0 
180530 269 0 1 54 62.4 0 0 0 0 0 0 0 
180824 281 9 1 94 1 1 0 0 0 0 0 0 
180824 281 9 1 145 1 1 0 0 0 0 0 0 
181003 292 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
181003 451 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
190101 131 9 14 0 2025.96 7 0 0 250 0 0 0 
190101 269 0 14 52 30 0 0 0 0 0 0 0 
190101 269 0 14 53 20.5 0 0 0 0 0 0 0 
190101 269 0 14 54 26 0 0 0 0 0 0 0 
190221 281 9 14 231 33 1 0 0 0 0 0 0 
190221 684 9 14 52 22.6 0 0 0 0 0 0 0 
190229 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
190229 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
190325 281 9 14 231 1 1 0 0 0 0 0 0 
190325 281 9 14 113 1 1 0 0 0 0 0 0 
190514 292 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
190514 451 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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APÊNDICE D 

Arquivos do EPIC 

 

A - Arquivos de controle das execução das simulações 

 

EPICFILE.DAT 

 FSITE    SITECOM.DAT 
 FWPM1    WPM1USEL.DAT 
 FWPM5    WPM5US.DAT 
 FWIND    WINDUSEL.DAT 
 FWIDX    WIDXCOM.DAT 
 FCROP    CROPCOM.DAT 
 FTILL    TILLCOM.DAT 
 FPEST    PESTCOM.DAT 
 FFERT    FERTCOM.DAT 
 FSOIL    SOILCOM.DAT 
 FOPSC    OPSCCOM.DAT 
 FTR55    TR55COM.DAT 
 FPARM    PARM0810.DAT 
 FMLRN    MLRN0810.DAT 
 FPRNT    PRNT0810.DAT 
 FCMOD    CMOD0810.DAT 
 FWLST    WDLSTCOM.DAT 

 

Arquivo EPICCONT.dat (simulação, opções de execução e padrões para o projeto) 

  191994  05  16   22345   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
   0   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0          1 
     .80  365.00     .00     .00    1.00   10.00     .00     .00    1.24     .62 
     .00     .00     .30  500.00    1.00                   3000.      5.    200. 
      .9     .00    500.    1.00     .90      1.     .50     .15   10.00     .10 
     .00     .00      .1    3.00     .00    1.58     .56     .56     .12 
     .00     .00     .00     .00     .00     .00  
Anos de simulação, ano inicial, mês inicial, dia inicial, impressão de saída (2= anual com tabela de 
solos), entrada de dados meteorológicos (2345=ppt,temp,rad,vel.vento, UR), (...) 

 

Arquivo EPICRUN.dat (lista os arquivos de dados específicos do local e inicia uma 

série de um ou mais cenários). 

CNPT0      1   1   1   1   1   1   1 

 

     

Os valores 1 são os códigos índice dos respectivos arquivos de dados 

nos arquivos Banco de Dados (estações meteorológicas, solos, culturas, manejos, 

etc.), que correspondem: 

 

 



188 
 

Tema código 
Arquivos de entrada 

de dados 
Arquivo Banco de 

Dados 

Resultados / nome dos arquivos de 
saída do modelo (outputs) 

CNPT0.*   

Arquivo de características do local 1 RSCNPT.SIT SITECOM.dat 

Arquivo dos dados meteorológicos 
(parâmetros climáticos) 

1 RSCNPT.WP1 WPM1USEL.dat 

Arquivo dos dados meteorológicos 
alternativo (parâmetros climáticos) 

1 RSCNPT.WP5 WPM5US.dat 

Arquivo das velocidades do vento 1 RSCNPT.WND WINDUSEL.dat 

Arquivo dos dados do solo 1 LVDCNPT.SOL SOILCOM.dat 

Arquivo de manejo 1 CNPT.OPC OPSCCOM.dat 

Arquivo da série de variáveis 
meteorológicas diárias. 

1 RSCNPT.DLY WLSTCOM.dat 

 

 

 

 

B - Arquivos de banco de dados 

 

 

SITECOM.dat 

    1 RSCNPT.SIT 
    2 TXANAHUA.SIT 
    3 TXBALMOR.SIT 
    (…) 

 

 

WPM1USEL.dat 

    1 RSCNPT.WP1     28.22  -54.04      678.00   RS Passo Fundo           18.16  20.38  21.02  24.34  
26.81  28.42  28.46  27.80  26.97  24.11  20.05  18.61   8.39  10.00  10.91  13.53  15.04  16.90  17.71  
17.43  16.29  13.65  10.34   9.46 
    2 ALBIRMIN.WP1   33.57  -86.75      185.90   AL BIRMINGHAM WB AP      12.09  14.28  18.50  
23.66  27.61  31.28  32.41  32.09  29.44  24.24  17.75  13.19   1.49   2.57   6.08  10.58  15.07  19.29  
21.17  20.77  17.74  11.11   5.36   2.35 
    3 ALBRANTL.WP1   31.58  -86.27       85.30   AL BRANTLEY              14.70  16.69  20.91  26.19  
29.65  32.70  33.72  33.21  31.23  26.13  21.01  16.76   0.25   1.49   5.36  10.03  13.91  17.89  19.88  
19.40  16.97   9.46   4.32   1.24 

 

O arquivo WPM50810.dat foi construído com 5 sequências seguidas 

dos parâmetros climáticos, idênticas ao arquivo WPM1CNPT.DAT. 
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WINDUSEL.dat 

    1 RSCNPV.WND     28.22  -54.04      678.00   RS Passo Fundo           18.16  20.38  21.02  24.34  
26.81  28.42  28.46  27.80  26.97  24.11  20.05  18.61   8.39  10.00  10.91  13.53  15.04  16.90  17.71  
17.43  16.29  13.65  10.34   9.46 
    2 ALBIRMIN.WND   33.57  -86.75      185.90   AL BIRMINGHAM WB AP      12.09  14.28  18.50  
23.66  27.61  31.28  32.41  32.09  29.44  24.24  17.75  13.19   1.49   2.57   6.08  10.58  15.07  19.29  
21.17  20.77  17.74  11.11   5.36   2.35 
    3 ALBRANTL.WND   31.58  -86.27       85.30   AL BRANTLEY              14.70  16.69  20.91  26.19  
29.65  32.70  33.72  33.21  31.23  26.13  21.01  16.76   0.25   1.49   5.36  10.03  13.91  17.89  19.88  
19.40  16.97   9.46   4.32   1.24 
(…) 
Cod arq., nome do arquivo com parâmetros característicos do clima local, latitude*, longitude, estado, 
cidade, série dados de temperaturas médias mensais máximas e mínimas.  

 

 

SOIL0810.dat 

    1 LVDCNPT.SOL  
    2 ACUFF.SOL    
    3 ACUFFB.SOL 
    (…) 

 

 

OPSCCOM.dat 

    1 CNPT.OPC       19Y BL2 EMBRAPA-CNPT 
    2 SROASJ.OPS   2Y SORGO-AVEIA-SOJA 
    3 SJBASJ.OPS    2Y SOJA-CEVADA-SOJA 
    (...) 

 

 

WLSTCOM.dat 

    1 RSCNPT.DLY     28.22  -58.04    654. Passo Fundo        
    2 TX0013.DLY        32.34  -99.77    568. ABILENE 2        
    3 TX0016.DLY        32.41  -99.68    546. ABILENE REGIONAL 
    (…) 
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C - Arquivos de entrada de dados 

 

RSCNPT.WP1 

texto 
texto 
TMax m 
TMin m 
DPR Tmax 
DPR Tmin 
PPT m 
DPR ppt 
SKEW ppt 
Prob S/M 
Prob S/S 
Med dd ppt 
Ppt max 0,5 
RAD m 
UR 
VV 10m 

1 RSCNPT.WP1  
  Passo Fundo -185dd* 
 18.16 20.38 21.02 24.34 26.81 28.42 28.46 27.80 26.97 24.11 20.05 18.61 
   8.39 10.00 10.91 13.53 15.04 16.90 17.71 17.43 16.29 13.65 10.34  9.46 
   5.04   5.21   4.64   4.10   3.79   3.35   2.92   2.92   3.21   4.03  4.28   4.36 
   4.66   4.24   3.83   3.14   2.98   2.47   2.15   2.28   2.39   3.43  3.87   4.28 
 158.3 119.1  212.7 201.7 160.3 153.8 163.6 146.4 132.9 152.0 159.2 170.5 
 12.85 10.75   16.2  14.12 12.87 12.31 12.57 11.00 11.14 13.57 16.14 12.68 
   4.08   3.50   3.81   2.79   4.12   3.52   4.10   4.26   3.86  5.71   4.91   3.17 
   0.23   0.22   0.30   0.31   0.28   0.31   0.30   0.32   0.28  0.26   0.22   0.28 
   0.57   0.56   0.60   0.58   0.50   0.51   0.61   0.58   0.54  0.57   0.57   0.62 
 10.84   9.48 13.03  12.74 11.55 11.35 13.23 13.61 11.68 11.52 10.29 12.97 
   
 10.39  12.04  14.1 17.18 20.92  22.05 21.51 19.60  16.96  13.53 10.79  8.96 
  0.76    0.73   0.74   0.71  0.66    0.67   0.73   0.76    0.75    0.74  0.77  0.79 
  3.90    3.94   4.08   3.89  3.86    3.65   3.54   3.26    3.27    3.31  3.34  3.61 
 

* Cada coluna corresponde a um mês do ano, iniciando em janeiro. Como há uma defasagem de 
184 dias, no hemisfério sul a coluna 1 corresponde ao mês de agosto e a coluna 7 ao mês de 
janeiro. 
Fonte: Dados INMET, 2014, fornecidos pela EMBRAPA/CNPT. 

 

  Os dados do arquivo RSCNPT.W1 foram gerados pelo modelo 

WXGEN.EXE, desenvolvido para tratamento estatístico das séries históricas dos 

dados climáticos. 

 

RSCNPT.WP5 (idem RSCNPT.WP1) 

 

 

RSCNPT.SIT 

PFUNDO, RS                                                                         
RSCNPT.SIT                                                                     
                                                                                 
   28.25  -54.40  678.00          375.00    0.00   0.002                     0.0   0.00 
    5.00                                            50.0     .02  
 

Descrição (texto) 
Latitude, Longitude, Elevação, taxa de pico, fator de ajustamento EI, concentração inicial de CO2 na 
atmosfera, Concentração de NO3 na água de irrigação, Teor de N na água da chuva, teor de água na 
neve, azimute da gleba. 
Área da HLU, ..., prof. do canal, n Manning do canal, comprimento do canal, declividade do canal, (...) 
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LVDCNPT.SOL 

Texto 
Alb, GH, %CC (...) 
Nh, Intemp., NYcult.,GrS, (...) 
Z 
Ds 
PMP 
CC 
%Ar 
%Si 
CO i 
pH 
S 
%C 
Ca 
T 
%frag. 
NO3 i 
P lab 
Res. i 
Dp 
P sort 
K sat

33
 

K lat 
Po i 
K i 
CE 
% NO3 lixiv. 
U (%CC) 
(...) 

1  Latossolo Vermelho distrófico húmico/tipico CNPT 
     .12      1.     0.8 
      5.      0.     30.      1.    0.05      1.     0.5    0.04    0.05 
     .05     .20     .40    0.70    1.00 
    1.05    1.10    1.25    1.20    1.18 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
    34.0    33.9    34.0    34.0    34.0 
    14.0    14.1    14.1    14.1    14.2 
      0.      0.      0.      0.      0. 
     5.2     5.3     5.0     5.0     5.0 
      0.      0.      0.      0.      0. 
    3.11    2.08    1.06    1.05    1.04 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
    2.50    2.59    2.40    2.40    2.46 
      1.      1.      1.      1.      1. 
   17.80   17.74   17.80   17.80   17.80 
      0.      0.      0.      0.      0. 
      0.      0.      0.      0.      0. 
   140.5    110.    100.     90.     70. 
      2.      2.      2.      2.      2. 

 

 

RSCNPT.WND 

texto 
texto 
VV m 
%v N 
%v NNE 
%v NE 
%v ENE 
%v E 
%v SE 
%v ESE 
%v SSE 
%v S 
%v SSW 
%v SW 
%v WSW 
%v W 
%v WNW 
%v NW 
%v NNW 

1 RSCNPT.WND 
     .00     .00 
  3.90  3.94  4.08  3.89  3.86  3.65  3.54  3.26  3.27  3.31  3.34  3.61 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
    0.    0.     0.      0.      0.     0.      0.     0.      0.      0.     0.      0. 
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 Estimado através do método SPLINTEX (PREVEDELLO, 2002). 
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CNPT.OPC 

1 CNPT.OPC 
   7   0 
 10525  131    9    1    0 1562.96       7       0       0      38       0       0        0 
 10525  269    9    1   53    21.19       0       0       0       0        0       0        0 
 10525  269    9    1   54    62.99       0       0       0       0        0       0        0 
 10628  281    9    1  204          1       1       0       0       0        0       0        0 
  11026  292    9    1     0           0       0       0       0       0       0       1        0 
 11026  451    0    1     0           0       0       0       0      0        0       0        0 
 11122  131    9   20    0 1268.58      7       0       0    140        0       0        0 
 11122  269    9   20   53     40.4       0       0       0       0        0       0        0    
 11122  269    9   20   54   100.2       0       0       0       0        0       0        0 
 20420  623    9   20     0          0       0       0       0      0        0       1        0 
 20420  325    9   20     0          0       0       0       0      0        0       0        0 
 (...) 
Códigos (cada linha é uma operação, segundo as datas) 
Linha 1: Texto 
Linha 2: Grupo hidrológico do solo    Auto-irrigação 
Demais linhas: Ano-mês-dia, operação de cultivo, trator, cultura, pesticida/fertilizante, PHU /doses, 
CN(SCS)/%controle, auto-irrigação, runoff/irrigação, população plantas, máxima dose de N, fração 
PHU (no plantio), C (USLE) mínimo, teor de umidade dos grãos para colheita.   

 

RSCNPT.DLY34 

  1983  07  01  12.4  28.1  20.4   0.0  0.86  3.01 
  1983  07  02  14.0  29.5  19.7   0.5  0.86  3.50 
  1983  07  03  10.0  25.0  19.6   9.8  0.91  3.79 
  1983  07  04  27.5  29.0  18.3  18.0  0.74  3.11 
  1983  07  05  17.7  28.8  19.8   0.0  0.78  4.38 
  1983  07  06  24.4  30.9  20.5   0.0  0.67  3.60 
  1983  07  07  28.8  33.7  21.9   0.0  0.55  2.43 
  1983  07  08  24.1  33.0  22.5   0.0  0.70  3.89 
  1983  07  09  25.7  34.1  22.2   0.0  0.67  3.89 
  1983  07  10  15.9  29.7  21.1   0.0  0.83  3.21 
  1983  07  11  15.3  30.6  21.0   7.3  0.81  5.74 
  1983  07  12  24.7  30.0  19.1  16.7  0.68  5.15 
  1983  07  13  25.1  30.6  20.8   0.0  0.76  6.42 
  (...) 
  2014  06  30  06.2  24.5  18.9  12.2  0.93  5.06 
 
Ano, Mês, Dia, Radiação solar, Temperatura máxima, Temperatura mínima, Precipitação, Umidade 
relativa e Velocidade média do vento (todos dados diários). 

      

                                            
34

 Este arquivo está disponível somente no formato digital, pois possui 149 páguinas físicas se 
impreso.  
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TILLCOM.DAT 

  |-----TILL------|     1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      
15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29 
  #  NAME      PCD   PRIC    PLST      HRY     HRL     PWR     WDT     SPD     RC1     RC2     XLB     
FCM     VR1     VR2     EFM     RTI     EMX     RR      TLD     RHT     RIN     DKH     DKI     IHC     HE      
ORHI    FRCP    FPOP    CFEM    STIR     EQP 
    1 TR2W40LP POWE  16237.  17861.    320.  12000.     30.     0.3    0.00   0.007     2.0     0.1   0.366    
0.68    0.92   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000     4.0   0.000   0.000   
0.000   0.000   0.000    0.15 TRACTOR 2WD  40 HP  LP 
    2 TR2W40GS POWE  16600.  18260.    320.  12000.     30.     0.3    0.00   0.007     2.0     0.1   
0.305    0.68    0.92   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000     4.0   0.000   
0.000   0.000   0.000   0.000    0.15 TRACTOR 2WD  40 HP  GAS 
    3 TR2W40DS POWE  16600.  18260.    320.  12000.     30.     0.3    0.00   0.007     2.0     0.1   
0.223    0.68    0.92   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000     4.0   0.000   
0.000   0.000   0.000   0.000    0.15 TRACTOR 2WD  40 HP DIESEL 
(…) 
 
TILL = código numérico do equipamento utilizado na operação, abreviatura do equipamento, 1 PDC = 
abreviatura da força de tração

35
; 2 PRIC = Custo; 3 PLST = Preço inicial; 4 HRY = horas de uso 

anual; 5 HRL = vida do equipamento; 6 PWR = Potência; 7 WDT = Largura; 8 SPD = Velocidade de 
operação; (...) texto 
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 POWE: a máquina com seu próprio motor para o poder usado para puxar outras máquinas ou 
equipamentos (por exemplo, um trator); AUTO: a máquina tem seu próprio motor de força, mas faz 
a operação em si (por exemplo, uma colheitadeira); NON: a máquina (ou equipamentos) que não 
tem motor para tração e deve ser tracionado por outras máquinas com potência do motor; IRRI: 
equipamento de irrigação; CUST: equipamentos customizados (adaptado, modificado, sob 
encomenda). 
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PARM0810.DAT: (contém os parâmetros* do ambiente de cultivo).  

Restrição frag. solo ao cresc. 
Evaporação função prof. solo 
HI em função da maturidade 
Relação CN e runoff 
Estim. cobertura em função Tº 
Ds função ppt, textura e Z solo 
Fator aeração de raiz 
Estresse da planta por N e P 
Danos pragas função Tº e UR 
Efeito estresse H2O no HI 
Estresse hídrico da planta 
Volatil. N em função de Z 
Fator vegetação erosão eólica 
Reg.microbiana função Tº solo 
Efeito pop.plantas fator erosão 
Derretimento de neve 
Cobertura de neve 
Tº solo frozen soils 
Limites armaz. H2O subterr. 
Simula O2 solo função de Z 
Estresse na planta função τ 
Não utilizado 
% cobert. solo função de LAI 
O2 solo função C e argila 
Reg. Denitrificação função Ɵ 
Cobertura f. biomassa viva 
Não usado 
Não usado 
Não usado 
Ɵ coincidindo com CN2 e CN3 
L1 
L2 
L3 
L4 
L5 
L6 
L7 
L8 
L9 

  90.050  99.950 
   10.50  100.95 
   50.10   95.95 
       0       0 
    1.30    8.95 
   15.10  500.95 
   33.75   67.99 
   20.50   80.95 
    1.10   10.99 
   10.05   50.90 
   20.10   50.95 
    5.05  100.50 
    1.80    3.99 
    5.10   20.95 
   10.10  100.95 
    3.10   20.99 
   10.10   50.75 
  258.01  268.50 
   25.05   75.90 
  200.05  500.90 
  100.01 1000.90 
   10.70   40.95 
    1.50    3.99 
   10.15   55.95 
    5.01   50.99 
    1.05    5.99    
    
    
    
   50.00   10.00 
     1.1    1.15      .2      1.      .7      0.      .2     10.     50.    
100. 
    -10.      2.      .6      .1      .1     .10    .000      .1      .0      .1 
   1000.   .0001      .5     .25      .4      .1      2.      0.     .01      
1. 
     1.5    .050     .05    1.25     .52      .2    100.   .0032    500.      
0. 
     .09      .6      1.      .1    .003     .50 .000548 .000012             
.00 
      1.     10.     .90      6.      .7     7.5     .05      0.      1.    1.25 
      .1      .5   1000.      .5     .25    .015      6.     22.      .5      
3. 
     .02      2.     1.8      .7      .1           .0005  0.0005      .9      
.1 
      5.      1.     .90     .57      5. 

 

* No EPIC, curvas em forma de S são utilizadas para descrever o comportamento de 

diversos processos ou fenômenos naturais (26 primeiras linhas). As curvas são 

definidas através de dois pontos (X1.Y1), sendo o primeiro (1.a coluna) o ponto 

menor e o segundo (2.a coluna) o ponto (X2.Y2) maior. As Linhas L1 a L9 

correspondem aos parâmetros característicos do ambiente de cultivo (solo, planta, 

atmosfera). 
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CROPCOM.DAT 

CROP        1    2    3      4      5        6       7         8         9         10    (...)     56      57     
# NAME   WA HI TOP TBSC DMLA DLAI DLAP1 DLAP2 RLAD  RBMD (…)  FLT CCEM (texto) 
1 SOYB    25.00  0.30  30.00 10.00  5.40 0.90 15.05 50.95 0.10 1.   (…) 0.00  0.25   15.SOYBEANS 
2 CORN   40.00   0.50  25.00  8.00 6.00 0.80 15.05 50.95 1.00  1.   (…) 0.00  1.05   6.CORN 
3 GRSG   37.00   0.46 27.50 10.00 5.50 0.80 15.01 60.95 0.50 0.50 (…) 0.00 0.00 10.GR. SORGHUM 
14 BARL   31.00  0.42 15.00  0.00  6.30 0.80 15.05 50.95 1.00 1.00 (…) 0.00 0.11  150.BARLEY 
16 OATS  35.50  0.42 15.00  0 .00  6.50 0.80 15.05 50.95 1.00 1.00 (…) 0.00 0.12  150.OATS 
20 HVET   20.00  0.90 14.00 4.30  4.50  0.90 20.05 60.99 1.00 0.50 (…) 0.00 0.3    20.HAIRY VETCH 
NAME = cód. de referência da cultura, abreviatura do nome da cultura; 1 WA = taxa biomassa-
energia; 2 HI =índice de colheita; 3 TOP =temperatura ótima de crescimento; 4 TBSC = temperatura 
base de crescimento, 5 DMLA = máximo potencial do índice de área foliar; 6 DLAI = fração de 
estação de crescimento, quando a área foliar declina; 7 DLAP1 = primeiro ponto na curva de 
desenvolvimento ideal   da área foliar; 8 DLAP2 = segundo ponto na curva de desenvolvimento ideal 
de área foliar; 9 RLAD = parâmetro da taxa de declínio do índice de área foliar;  10 RBMD = 
parâmetro da taxa de declínio da proporção de biomassa em energia; 11 ALT = Tolerância ao 
Alumínio; (...) 56 FLT = fração de fibras de algodão; 57 CCEM = emissão de carbono / peso das 
sementes.           

 

PESTCOM.DAT 

    1 2,4-D                900.000   10.00    9.00    0.40       74.    0.00 
    2 2,4,5-T                 5.000   12.00    9.00    0.40       85.    0.00 
    3 Aatrex                33.000   60.00    5.00    0.40       80.    0.00 
    (...) 
    272 TRICLOPYR  430.000   99.00  34.00    0.70       50.    0.00 
 
Sequencia por linha: Número de referência e nome abreviado do pesticida (inseticida, fungicida, 
herbicida); solubilidade (ppm); meia-vida no solo (dias); meia-vida nas folhas (dias); fração lavada; 
coeficiente de absorção orgânica; custo; emissão de carbono por unidade do pesticida; nome 
completo do pesticida (texto opcional). 

 

FERTCOM.DAT 

    1 B-FRESH    0.014   0.008   0.000   0.026   0.004   0.990     .35   0.000  0.012 
    2 B-FDLT-S   0.001   0.003   0.000   0.009   0.002   0.990     .35   0.000   0.012 
    (...) 
    50 28-14-00   0.280   0.061   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000            0.260 
    51 30-00-00   0.300   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000            0.240 
    52 Elem-N     1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000            0.237 
    53 Elem-P     0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000            0.576 
    54 Elem-K     0.000   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000            0.001 
    (...) 
    91 Manure     0.002   0.007   0.000   0.022   0.004   0.972     .42   0.000   0.000 
 
Número de referência; nome abreviado do fertilizante; Fração mineral de N; Fração mineral de P, 
Fração mineral de K; Fração orgânica de N; Fração orgânica de P; Fração amoniacal; Fração de 
Carbono orgânico; Fração salina; Custo; Emissão de carbono por unidade do fertilizante; Nome 
completo do fertilizante (texto opcional). 
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Arquivos de saída de dados 

 

CNPT0 é o nome geral dos arquivos de saída do modelo, com as extensões 

abaixo em função da opção de saída, sendo as principais opções:  

1 .OUT* = Arquivo de saída padrão 

2 .ACM = Arquivo anual de cultura  

3 .SUM = Resumo anual médio 

4 .DHY = Hidrologia diário 

5 .PDS = Pesticidas diário 

6 .MFS = FLIPSIM (ciclo da água) mensal 

7 .MPS = Pesticidas Mensal 

8 .ANN = Resumo anual 

9 .SOT = Tabela final de solo  

10 .DTP = Temperatura diária do solo 

11 .MCM = Manejo das culturas mensal 

12 .DCS* = Diário de estresse colheita 

13 .SCO = Resumo dos custos das operações  

14 .ACN = Tabela orgânica C & N no solo anual 

15 .DCN = Tabela orgânica C & N no solo diário 

16 .SCN = Tabela de resumo C & N Orgânicos 

17 .DGN* = Quadro geral diário 

18 .DWT = Diário da água no solo na seção de controle e 0.5 m profundidade do solo 

19 .ACY* = Rendimento anual de culturas 

20 .ACO = Custo anual 

21 .DSL = Tabela diária do solo 

22 .MWC = Ciclo mensal da água e N  

23 .ABR = Biomassa peso de raízes anual 

24 .ATG = O crescimento anual de árvores 

25 .MSW = Saída mensal para a SWAT 

26 .APS = Pesticidas Anual 

27 .DWC = Ciclo da água diário 

 
 

Obs.: Na construção dos arquivos, é imprescindível: 

 seguir rigorosamente a descrição dos dados; 

 observar a disposição de linhas, colunas e espaços entre os dados; 

 verificar a correspondência da versão do EPIC e a descrição correspondente (manual 
operativo).  

 Observa-se que há parâmetros e dados que apresentam falhas na posição (linha e 
coluna). Neste caso é interessante consultar também os arquivos do Winepic ou versões 
diferentes daquela utilizada. 
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APÊNDICE E 

Análises físico-químicas do solo no experimento observadas (1994 a 2012). 

 

 

Tabela E.1 - Resultados das análises químicas observadas  

Ano 
pH 

agua 
Ind 

SMP 

P K MO Al Ca Mg Ca+Mg H+Al CTC CTCe S V 

mg/dm³ g/dm³ mmolc/dm³ mmolc/dm³ % 

1994 6.00 5.93 21.38 126.0 23.3 0.00 64.60 27.90 92.50 47.89 183.14 135.25 30.63 15.10 

1995 6.20 6.25 22.73 138.5 28.8 0.40 64.70 28.30 93.00 34.05 181.85 147.84 32.03 16.69 

1996 6.20 6.30 21.20 115.0 27.3 0.00 63.70 29.50 93.20 28.38 152.70 124.32 30.52 15.99 

1997 6.00 6.35 16.70 111.0 27.3 0.00 52.50 28.60 81.10 31.17 150.27 119.11 24.81 16.54 

1998 5.90 6.30 27.00 199.0 27.25 0.50 53.40 26.58 27.35 79.98 112.45 85.55 85.05 75.65 

2001 5.53 6.23 20.95 155.5 26.00 2.38 43.50 23.95 33.85 67.45 105.25 73.83 71.45 67.83 

2002 5.63 5.78 41.48 212.0 30.25 4.20 46.25 20.13 56.55 66.38 128.35 76.00 71.80 55.90 

2003 5.70 5.75 31.58 276.5 29.75 2.63 50.33 21.75 58.20 72.08 137.38 81.75 79.13 57.65 

2004 5.48 5.65 35.90 300.0 31.00 3.15 47.55 21.70 65.25 69.25 142.20 80.08 76.93 54.13 

2005 5.48 5.65 35.38 212.0 26.25 5.18 41.20 18.93 65.25 60.13 130.83 70.73 65.55 50.13 

2006 5.08 5.45 40.80 208.5 27.50 10.43 37.80 26.78 82.65 64.58 152.58 80.35 69.93 45.90 

2007 5.10 5.45 38.93 272.0 30.50 7.75 35.83 15.80 82.65 51.63 141.25 66.33 58.58 41.70 

2008 5.28 5.63 18.80 180.5 25.75 6.23 39.88 18.45 67.13 58.33 130.08 69.18 62.95 48.40 

2011 5.18 5.40 48.45 215.0 25.50 11.43 33.90 16.25 87.10 50.15 142.78 67.08 55.65 39.03 

2012 5.33 5.58 28.78 160.0 24.75 10.45 31.50 15.08 72.03 46.58 122.73 61.15 50.70 41.68 
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Tabela E.2 - Parâmetros físicos do solo no experimento da EMBRAPA/CNPT 

Profundidade (z) (cm) 0 - 5 5 - 20 20 - 40 40 - 70 70-100 

Porosidade total  0.58 0.46 0.48 0.50 0.52 

Densidade (g/cm
3
) 1.05 1.40 0.25 1.20 0.18 

Densidade de partícula (g/cm
3
) 2.50 2.59 2.40 2.40 2.46 

Areia (%) 34.0 33.9 34.0 34.0 34.0 

Silte (%) 14.0 14.1 14.1 14.1 14.2 

Argila (%) 52.0 52.0 51.9 51.9 51.8 

Condutividade hidráulica saturada
36

 (mm/h) 17.80 17.74 17.80 17.80 17.80 

 

 

                                            
36

 Estimado pelo método SPLINTEX (PREVEDELLO, 2002). 
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APÊNDICE F 

Datas de plantio e colheita e rendimentos observados (1994 a 2012). 

 

 

Cultura 
Data de 
Plantio 

Data de 
Colheita 

Rend. 
(kg/ha) 

 Cultura 
Data de 
Plantio 

Data de 
Colheita 

Rend. 
(kg/ha) 

Soja 25/05/1994 26/10/1994 3339.12  Soja 30/05/2003 26/10/2003 1955.25 

Ervilhaca 22/11/1994 21/04/1995 4660.00  Ervilhaca 17/12/2003 15/05/2004 2340.50 

Milho 27/06/1995 10/12/1995 7710.87  Milho 10/06/2004 06/11/2004 6623.16 

Aveia 15/01/1996 29/05/1996 3342.42  Aveia 05/12/2004 26/04/2005 3363.84 

Soja 13/06/1996 07/10/1996 2456.99  Soja 17/05/2005 20/10/2005 2674.34 

Cevada 03/12/1996 18/05/1997 3755.75  Cevada 22/11/2005 17/04/2006 4091.21 

Soja 30/05/1997 19/10/1997 2430.80  Soja 04/05/2006 10/10/2006 3374.35 

Ervilhaca 26/12/1997 25/05/1998 4313.20  Ervilhaca 27/11/2006 26/04/2007 4333.33 

Sorgo 18/06/1998 26/10/1998 4285.73  Sorgo 18/06/2007 18/11/2007 4345.56 

Aveia 07/12/1998 26/04/1999 3677.85  Aveia 16/12/2007 12/05/2008 2768.55 

Soja 11/06/1999 26/10/1999 3255.03  Soja 27/05/2008 27/10/2008 3074.23 

Cevada 28/11/1999 18/05/2000 2884.10  Cevada 04/12/2008 27/05/2009 2885.33 

Soja 29/05/2000 13/11/2000 3567.28  Soja 03/06/2009 18/10/2009 2857.45 

Ervilhaca 22/12/2000 13/05/2001 5509.75  Ervilhaca 19/11/2009 18/04/2010 4200.00 

Milho 21/05/2001 09/11/2001 6623.16  Sorgo 27/05/2010 26/10/2010 4472.04 

Aveia 26/12/2001 19/05/2002 2919.12  Aveia 02/12/2010 14/05/2011 2489.98 

Soja 14/06/2002 23/10/2002 3678.67  Soja 30/05/2011 03/10/2011 3321.90 

Cevada 28/12/2002 11/05/2003 3491.57  Cevada 01/01/2012 14/05/2012 2419.05 
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APÊNDICE G 

Resultados dos rendimentos médios e estresses estimados nas simulações, desvios padrões e coeficientes de variação dos 
rendimentos.  

 
 
Tabela 8 – Resultados dos rendimentos médios das simulações do cenário do padrão climático atual (C0) em diferentes períodos, correspondentes aos 
períodos dos cenários futuros. 

Cenário C0LP C0 C0 C0 

Período simulado  1994 a 2115  2025-2055  2055-2085 2085-2115 

  
Estresse

1
  

 
Estresse 

 
Estresse 

 
Estresse 

Hídr. N Temp. Hídr. N Temp. Hídr. N Temp. Hídr. N Temp. 

Soja 

Num. cultivos 20     19       19       19       

Rendimento
2
  3409.12 15.19 0.00 14.96 3302.26 14.24 0.00 17.84 3621.00 14.69 0.00 16.59 3758.89 14.28 0.00 16.97 

Desv. Padrão 300.96 1.80 0.00 5.98 285.64 1.68 0.00 6.78 303.27 1.46 0.00 4.25 340.60 1.37 0.00 7.50 

Coef.Variação 9% 12% 0% 41% 9% 12% 0% 38% 8% 10% 0% 26% 9% 10% 0% 44% 

Ervilhaca 

Num. cultivos 10       10       9       10       

Rendimento  6659.04 23.05 0.00 23.63 6532.10 23.69 0.00 22.59 7372.78 25.26 0.00 21.72 7129.70 22.82 0.00 24.93 
Desv. Padrão 1497.17 2.70 0.00 4.60 1292.27 2.57 0.00 4.73 1860.48 2.17 0.00 3.76 1845.75 3.27 0.00 4.48 

Coef.Variação 22% 12% 0% 20% 20% 11% 0% 21% 25% 9% 0% 17% 26% 14% 0% 18% 

Milho 

Num. cultivos 6       4       5       5       

Rendimento  4786.06 6.57 50.57 2.58 4709.25 6.39 58.39 2.51 4752.60 6.02 56.49 3.56 3911.60 4.62 45.53 2.36 
Desv. Padrão 1072.83 1.58 12.47 2.77 710.59 1.03 7.90 2.72 796.69 1.04 10.12 4.96 2061.78 2.39 23.53 2.45 

Coef.Variação 24% 25% 26% 107% 15% 16% 14% 108% 17% 17% 18% 139% 53% 52% 52% 104% 

Sorgo 

Num. cultivos 4       5       5       5       

Rendimento  3670.46 14.97 28.81 1.83 3555.60 14.03 33.63 1.10 3704.20 14.22 30.57 4.56 3630.20 13.88 31.29 2.04 
Desv. Padrão 381.22 1.80 7.44 1.64 272.69 0.90 6.00 1.59 407.44 1.27 9.46 2.83 375.45 0.92 5.53 2.30 

Coef.Variação 10% 11% 28% 98% 8% 6% 18% 144% 11% 9% 31% 62% 10% 7% 18% 113% 

Aveia 

Num. cultivos 10       9       10       9       

Rendimento  2049.21 3.62 85.64 3.16 1870.56 3.45 89.65 3.83 2013.60 2.75 91.79 2.62 2046.56 2.79 87.58 3.96 
Desv. Padrão 391.37 2.89 13.73 1.89 430.70 3.02 12.95 1.78 264.11 2.61 14.49 1.94 423.54 2.16 13.59 2.13 

Coef.Variação 19% 83% 16% 68% 23% 87% 14% 46% 13% 95% 16% 74% 21% 77% 16% 54% 

Cevada 

Num. cultivos 9       10       10       9       

Rendimento  2761.60 4.88 77.96 2.89 2616.67 5.22 76.83 2.86 2740.60 3.26 87.09 2.22 2777.67 4.09 84.32 2.21 
Desv. Padrão 509.14 3.02 17.04 2.06 412.09 2.77 17.58 2.01 489.87 2.73 14.44 2.00 575.64 3.16 18.79 2.02 

Coef.Variação 18% 65% 22% 74% 16% 53% 23% 70% 18% 84% 17% 90% 21% 77% 22% 91% 
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Tabela G.2 – Resultados dos rendimentos médios das simulações dos cenários climáticos por período, desvios padrões e coeficientes de variação. 

Período simulado  2025 - 2055 2055 - 2085 2085 - 2115 

Cenário climático C0 C1 - 2040 C0 C2 - 2070 C0 C3 – 2100 

   
Estresse

37
 

  
Estresse 

  
Estresse 

Hidr. N Temp. Hidr. N Temp. Hidr. N Temp. 

Soja 

Num. cultivos 19 19       19 19       19 19       

Rendimento
38

  3302.26 3185.47 16.51 0.00 9.18 3621.00 3311.89 17.61 0.00 4.64 3758.89 3229.79 17.87 0.00 1.74 
Desv. Padrão 285.64 278.70 1.68 0.00 3.98 303.27 272.73 1.60 0.00 1.49 340.60 377.36 1.54 0.00 1.50 

Coef.Variação 9% 9% 10% 0% 43% 8% 8% 9% 0% 32% 9% 12% 9% 0% 86% 

Ervilhaca 

Num. cultivos 10 10       9 9       10 10       

Rendimento  6532.10 6071.80 20.29 0.00 25.65 7372.78 6260.11 20.35 0.00 25.87 7129.70 5185.50 15.35 0.00 34.18 
Desv. Padrão 1292.27 1352.90 2.73 0.00 4.11 1860.48 1651.19 2.54 0.00 4.36 1845.75 1314.64 3.29 0.00 6.23 

Coef.Variação 20% 22% 13% 0% 16% 25% 26% 12% 0% 17% 26% 25% 21% 0% 18% 

Milho 

Num. cultivos 4 4       5 5       5 5       

Rendimento  4709.25 4490.50 6.22 52.25 1.25 4752.60 4338.20 6.81 45.79 0.27 3911.60 3330.40 4.90 34.48 0.00 
Desv. Padrão 710.59 627.73 0.86 6.45 1.36 796.69 687.02 1.79 7.73 0.54 2061.78 1718.61 2.58 17.70 0.00 

Coef.Variação 15% 14% 14% 12% 109% 17% 16% 26% 17% 200% 53% 52% 53% 51% 113% 

Sorgo 

Num. cultivos 5 5       5 5       5 5       

Rendimento  3555.60 3298.80 14.28 28.79 0.00 3704.20 3222.20 14.67 23.70 0.60 3630.20 2758.00 13.94 22.10 0.00 
Desv. Padrão 272.69 292.75 1.06 5.23 0.00 407.44 435.33 1.27 7.94 0.80 375.45 405.49 0.78 2.45 0.00 

Coef.Variação 8% 9% 7% 18% 72% 11% 14% 9% 33% 132% 10% 15% 6% 11% 59% 

Aveia 

Num. cultivos 9 9       10 10       9 9       

Rendimento  1870.56 1838.44 3.06 85.61 4.29 2013.60 1915.80 2.23 83.96 4.04 2046.56 1912.33 2.27 75.84 5.66 
Desv. Padrão 430.70 377.98 2.80 13.22 2.39 264.11 224.59 2.64 13.96 2.68 423.54 371.19 2.07 13.51 3.68 

Coef.Variação 23% 21% 92% 15% 56% 13% 12% 118% 17% 66% 21% 19% 91% 18% 65% 

Cevada 

Num. cultivos 10 10       10 9       9 10       

Rendimento  2616.67 2534.56 4.91 74.10 3.69 2740.60 2563.67 3.53 73.13 5.96 2777.67 2607.60 2.81 77.71 4.70 
Desv. Padrão 412.09 381.63 2.65 16.06 2.47 489.87 458.03 3.50 17.68 2.74 575.64 454.08 2.95 13.82 3.82 

Coef.Variação 16% 15% 54% 22% 67% 18% 18% 99% 24% 46% 21% 17% 105% 18% 81% 

 
 

                                            
37

 A unidade de estresse é dias na safra. É a média o somatório dos dias em que ocorre em cada safra. 
38

 Em Kg/ha. 
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APÊNDICE H 

Estresses hídrico e temperatura, precipitação, evaporação, transpiração e evapotranspiração de cada espécie por cenário. 
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Obs.: Os valores de PPT, ETP, ET e EP correspondem aos valores médios dos períodos de desenvolvimento (safra) de cada cultura. 
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APÊNDICE I 

Principais fatores de estresse no EPIC 

 

 

 

Estresse Hídrico 

 

O fator de estresse hídrico é calculado considerando a oferta e a 

demanda na equação: 

 (Eq. 2.234, WILLIAMS, 1990) 

 

Onde:  

WS é o fator de estresse hídrico;  

ui é o uso da água na camada i; e, 

Epi é a taxa de evaporação potencial da água da planta no dia i.  

Esta relação é consistente com o conceito de que o estresse da seca 

limita a produção de biomassa em proporção à redução de transpiração (HANKS, 

1983). 

 

 

Estresse de Temperatura 

 

O fator de estresse a temperatura da planta é estimado com a 

equação: 

, (Eq. 2.235, WILLIAMS, 1990) 

 

Onde  

TS é o fator de estresse da temperatura da planta,  

TG é a temperatura da superfície do solo (oC),  
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Tbj é a temperatura base para a cultura j, e  

Toj é a temperatura ideal para a cultura j.  

A equação 2.235 produz stress no crescimento da planta simétrica 

sobre a temperatura ideal e considera a temperatura média diária da superfície do 

solo como um indicador de stress. 

 

 

Estresse de Nutrientes  

 

Os fatores de stress de N e P são estimados com base na relação de 

planta para valores ideais N e P acumulados. Os níveis ótimos N e P dos fatores de 

stress variam não linearmente de 1 a 0. Quando N ou P é metade do nível ótimo 

(JONES 1983a) para N, a equação é dimensionamento: 

   (Eq. 2.236, WILLIAMS, 1900) 

Onde  

SNS é um fator de escala para o fator de estresse N,  

UN é a taxa de absorção de N pela cultura no dia k (kg/ha/d),  

CNB é a concentração ideal N da cultura no dia i, e  

B é a biomassa acumulada (t/ha).  

 

O fator de estresse N é calculado com a equação: 

   (Eq. 2.237, WILLIAMS, 1990) 

 

Onde SN é o fator de estresse de N para o dia i.  

 

O fator estresse de P (Fósforo), SP, é calculado com equações 2.236 e 

2.237 escritas em termos P. 

 

 




