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RESUMO 

 O manejo da água e do solo pode contribuir significativamente para as alterações 
climáticas globais, uma vez que a agricultura é a segunda maior atividade emissora de gases 
de efeito estufa (GEE), atrás apenas do setor de energia. Nesse contexto, sua contribuição para 
reduzir as mudanças no sistema climático é notavelmente relevante. Os efeitos dessas 
alterações afetam tanto a biodiversidade (com a variação dos padrões de chuva, a contaminação 
dos corpos hídricos, entre outros efeitos), quanto a produção agrícola e a economia do país. 
Levando em conta ainda o acelerado crescimento da população, estudar maneiras sustentáveis 
de manejo agrícola que mitiguem os efeitos das mudanças climáticas é extremamente 
importante. No entanto, em geral realizar estudos em campo a respeito da resposta da 
produtividade agrícola com experimentos controlados envolve o monitoramento de muitos 
parâmetros, que pode tornar estes estudos altamente complexos, trabalhosos e com elevados 
custos. Considerando essas limitações, a modelagem de culturas é vista como um mecanismo 
que facilita o estudo e o desenvolvimento de estratégias para estimar a necessidade hídrica e 
nutricional para um período de crescimento do cultivo. Dessa forma, para este trabalho foi 
instalado uma estação experimental, com diferentes manejos para o cultivo de uma forrageira 
(Brachiaria brizantha cv. marandu) com a finalidade de fornecer dados para calibrar o modelo 
AquaCrop, no qual atualmente não conta com parâmetros adequados para este tipo de 
vegetação. O programa simula a produção de biomassa da cultura sob diferentes condições de 
manejo. Para isso foi preciso ajustar a produtividade hídrica da vegetação em estudo, pois 
inicialmente o modelo estava superestimando a produção de biomassa quando fornecia os 
dados relativos à vegetação. Após realizar os ajustes necessários, os resultados da simulação 
para a produção de biomassa ao final do ciclo se mostraram satisfatórios. Para estes resultados 
a eficiência do modelo AquaCrop foi de 100% para o tratamento de 0kgN/ha e densidade de 
60 plantas/m2; 102% para os tratamentos 50kgN/ha e 100kgN/ha (120 plantas/m2) e de 103% 
para o tratamento de 0 kgN/ha (120 plantas/ m2). Espera-se que esses resultados possam 
contribuir para o uso do modelo AquaCrop aplicado a pastagens por extensionistas e 
agricultores, de forma a promover o uso sustentável da água e do solo através do aumento da 
eficiência do uso da água em sistemas agropecuários no Brasil. 

Palavras-chaves: modelagem na agricultura, isótopos em estudos ambientais, técnicas 
isotópicas, manejo de pasto, manejo eficiente, uso da água, AquaCrop 

  



 

ABSTRACT 

Water and soil management can contribute significantly to global climate change, since 
agriculture is the second largest greenhouse gas (GHG) emitting activity, behind only the 
energy sector. In this context, its contribution to reducing changes in the climate system is 
notably relevant. The effects of these changes affect both biodiversity (with the variation of 
rainfall patterns, contamination of water bodies, among other effects), as well as agricultural 
production and the country's economy. Taking into account also the accelerated population 
growth, studying sustainable ways of agricultural management that mitigate the effects of 
climate change is extremely important. However, in general conducting field studies on the 
response of agricultural productivity with controlled experiments involves monitoring many 
parameters, which can make these studies highly complex, laborious and costly. Considering 
these limitations, crop modeling is seen as a mechanism that facilitates the study and 
development of strategies to estimate the water and nutritional need for a growing period of 
cultivation. Thus, for this work, an experimental station was installed, with different 
managements for the cultivation of a forage (Brachiaria brizantha cv. marandu) in which 
currently does not have adequate parameters for this type of vegetation. The program simulates 
the production of biomass from the crop under different management conditions. For this it 
was necessary to adjust the water productivity of the vegetation under study, because initially 
the model was overestimating the biomass production when it provided the data related to the 
vegetation. After making the necessary adjustments, the simulation results for biomass 
production at the end of the cycle were satisfactory. For these results, the efficiency of the 
AquaCrop model was 100% for the treatment of 0kgN/ha and density of 60 plants/m2; 102% 
for treatments 50kgN/ha and 100kgN/ha (120 plants/m2) and 103% for the treatment of 0 
kgN/ha (120 plants/m2). It is expected that these results can contribute to the use of the 
AquaCrop model applied to pastures by extensionists and farmers, in order to promote the 
sustainable use of water and soil through increased water use efficiency in agricultural systems 
in Brazil.  

Keywords: modeling in agriculture, isotopes in environmental studies, isotopic techniques, 
pasture management, efficient management, use of water, AquaCrop 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumário 

1. Introdução 9 

2. Base Teórica 11 

2.1 O uso da água na agricultura 11 

2.2. Isótopos estáveis em estudos ambientais 12 

2.2.1 Razão isotópica e Notação Delta (𝛿) 14 

2.2.2 Ciclo do Nitrogênio 15 

2.2.3 Técnicas isotópicas para avaliar o uso de fertilizantes nitrogenados 17 

2.2.4 Técnicas isotópicas para avaliar a eficiência do uso da água 18 

2.3. Características do capim Marandu 18 

2.4. Modelo AquaCrop 19 

2.4.1 AquaCrop: fundamentos e funcionamentos 19 

2.4.2 Parametrização do modelo AquaCrop 21 

3. Materiais e Métodos 22 

3.1 Arranjo Experimental 22 

3.2 Amostragem 23 

3.2.1. Monitoramento 23 

3.2.2. Produtividade da Água 26 

3.2.3. Modelagem 26 

4. Resultados e Discussão 28 

5. Conclusão 41 

Trabalhos Futuros 41 

Referências 42 

ANEXO A - Mapas de umidade 46 

ANEXO B – Análises Isotópicas 55 

 

 

 

 

 



9 

1. Introdução 

O aquecimento global tornou-se um dos problemas mais prementes que o mundo 

enfrenta. As evidências científicas indicam que a principal causa das mudanças climáticas no 

meio século mais recente é o aumento antropogênico da concentração de gases de efeito estufa 

(GEE) na atmosfera (IPCC, 2018), incluindo dióxido de carbono (𝐶𝑂2), clorofluorcarbonetos, 

metano, ozônio troposférico e óxido nitroso (JOHN et al, 2013; KEELING 1960; SCHUUR, 

2016). Dentre estes efeitos, o aumento da temperatura, mudanças nos padrões de chuvas e o 

aumento da incidência de eventos climáticos extremos, põe em perigo a produção agrícola, 

uma vez que agrava a distribuição desigual da disponibilidade de água sazonal e geográfica 

(IAEA, 2015; IPCC, 2018). Além disso, o BPBES (sigla em inglês para Plataforma Brasileira 

de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos) afirma que a economia brasileira é extremamente 

dependente dos recursos hídricos, contudo a disponibilidade de água é vista não só como um 

recurso hídrico, mas também como componente chave para a biodiversidade (PIRES, 2020). 

A América Latina e o Caribe têm as maiores reservas de terras cultiváveis no mundo 

(IAEA, 2015). Tendo em vista que a agricultura e a pecuária são as principais atividades 

relacionadas com o uso dos solos e o aquecimento do sistema climático (IPCC, 2014), embora 

cerca de 47% da região seja de áreas florestais, a rápida expansão agrícola tem gerado impacto 

não só nas mudanças climáticas, como também tem provocado altos índices de desmatamento 

e redução da biodiversidade (FAO, 2017). Este aumento de produção ainda resulta em 

degradação do solo e das águas (FAO & WWC., 2015). Neste contexto, o desafio para a região 

é produzir alimentos suficientes para uma população mundial em crescimento de forma 

sustentável. Portanto, há uma necessidade de melhorar a eficiência do uso da água nas áreas 

cultiváveis através da adoção de melhores práticas agrícolas, incluindo agricultura de 

conservação, irrigação eficiente, cobertura do solo para melhor aproveitamento da água da 

chuva e melhoria da fertilidade do solo através do uso estratégico de fertilizantes 

minerais/orgânicos, culturas de cobertura e redução de perdas de nutrientes por lixiviação 

(FAO, 2017). 

Estudar a resposta da produtividade da cultura, relacionada a diferentes tipos de 

irrigação em campo ou em experimentos controlados é desafiador, trabalhoso e custoso 

(GEERTS & RAES, 2009). Sendo levadas em conta essas limitações, a modelagem de culturas 

pode ser vista como uma ferramenta útil para estudar e desenvolver estratégias promissoras de 
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déficit de irrigação e estimar a necessidade hídrica da cultura ao longo do ciclo de crescimento 

(RAES et al, 2009). 

A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations), alerta a essa necessidade, desenvolveu um 

modelo de simulação de resposta de produtividade das culturas, chamado de AquaCrop. O 

modelo é parametrizado para cada tipo de cultura para que se possa obter com mais precisão 

alguns objetivos como: produção de biomassa, produtividade, balanço de água no solo entre 

outros (STEDUTO, 2009; RAES, 2018). 

Esse trabalho tem como meta utilizar técnicas isotópicas como o oxigênio-18 (18O) e o 

hidrogênio-2 (2H) para particionar a evapotranspiração na evaporação do solo e transpiração 

da cultura para melhorar a eficiência do uso da água em diferentes níveis de campo (IAEA, 

2017) e também o Nitrogênio-15 (15N) a fim de rastrear os movimentos do nitrato através do 

perfil do solo para estimar as perdas de nutrientes através de drenagem profunda e combinar a 

eficiência do uso de fertilizantes nitrogenados com a eficiência do uso da água. Valores de 

δ18O, δ2H e o δ15N, obtidos por técnicas de análises elementares associadas a espectrometria 

de massa de razões isotópicas (EA-IRMS), têm sido bons indicadores do tipo de vegetação 

existente, e das modificações a que uma área foi submetida (IAEA, 2015). 

Desta forma, essa monografia proporcionará gerar dados para uma melhor estimativa 

do uso da água, usando o modelo AquaCrop, permitindo-nos fazer um melhor uso da água e 

lidar com a baixa produtividade.  

 O objetivo geral foi, portanto, a aplicação de técnicas isotópicas no estudo da eficiência 

do uso de fertilizantes nitrogenados e da água em sistemas de pastagens, com o intuito de gerar 

dados para calibrar e validar o software de modelagem AquaCrop desenvolvido pela FAO 

(Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). 
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2. Base Teórica 

2.1 O uso da água na agricultura 

 A água é um bem natural renovável, no entanto com reservas limitadas. A Organização 

das Nações Unidas (ONU) estima que a demanda mundial de água vai aumentar em 50% até 

2030, (PIRES, 2020) devido não só à procura do setor industrial e doméstico das economias 

emergentes, como também por consequência do aumento da população mundial combinado 

com a evolução dos padrões de consumo (FAO & WWC, 2015). 

A agricultura (irrigação, pecuária e aquacultura) representa 69% das captações anuais 

de água a nível mundial, tornando-a o setor que mais consome água no planeta. No Brasil o 

uso da água no meio rural representa 85% da demanda total, dos quais 67,1% são destinados à 

irrigação (ANA, 2017), como mostra a Figura 1. Os principais agravantes no setor agrícola, 

são os desperdícios na irrigação e o uso não eficiente dos solos (elevada utilização de 

fertilizantes, pesticidas e perda de solos pelos processos erosivos) (FAO, 2014; ANA 2017). 

Trazendo como consequência, prejuízos à biodiversidade aquática, à saúde humana, à 

economia do país e promovendo as alterações do sistema climático global, uma vez que é a 

segunda maior atividade emissora de gases de efeito estufa, atrás apenas do setor de energia 

(ANA, 2019). 

Além da importância da agricultura irrigada no planejamento e na gestão dos recursos 

hídricos, o desafio é produzir alimentos suficientes para uma população mundial em 

crescimento de forma sustentável. Portanto, estudos dedicados à conservação dos solos e 

otimização do uso da água vêm sendo assunto principal de diversos pesquisadores da área de 

ciências ambientais. Fora isso, o solo e a água também são vistos como essenciais para fazer 

frente às alterações climáticas, servindo como elo crucial entre a sociedade e o meio ambiente 

(SPAROVEK, 2010). 
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Figura 1. Demandas de consumo da água no Brasil por setor (%). Dados: 
Conjuntura 2017 (ANA, 2017). 

 

2.2. Isótopos estáveis em estudos ambientais 

Os isótopos estáveis desempenham o papel de traçadores ambientais de diversos 

processos, eles nos ajudam a entender como reações químicas, físicas e biológicas funcionam 

na natureza, como por exemplo: os processos formadores de solos, o ciclo hidrológico, sinais 

fisiológicos e ambientais em plantas etc. (MICHENER et al., 2008). 

O uso desses isótopos em estudos ecossistêmicos baseia-se no fato de que a composição 

isotópica varia de uma forma previsível, conforme o elemento se move através dos diversos 

compartimentos do ecossistema. Na realidade, quase todos os elementos químicos existem 

como uma mistura de isótopos, na qual normalmente um isótopo mais leve (com menor massa) 

predomina amplamente em proporção natural (Tabela 1).  

Todo o peso discriminatório da técnica de isótopos estáveis deve-se aos efeitos de 

fracionamento isotópico, ou seja, os processos que causam mudanças nas abundâncias relativas 

dos isótopos entre reagentes e produtos, em determinadas reações (MARTINELLI et al., 2009). 

Quando um elemento ou molécula envolve-se em uma reação, o isótopo mais leve forma 
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ligações atômicas mais fracas do que o isótopo mais pesado. Por isso, o isótopo leve é mais 

reativo, concentrando-se nos produtos da reação, enquanto o isótopo pesado concentra-se nos 

reagentes. 

Tabela 1. Abundância natural relativa dos isótopos estáveis do Hidrogênio, Carbono, 
Nitrogênio e Oxigênio. Fonte: MICHENER et al. (2008). 

Elemento Isótopo Abundância natural relativa 

(%) 

Hidrogênio ¹H 99,985 

 ²H 0,015 

Carbono ¹²C 98,89 

 ¹³C 1,11 

Nitrogênio 14N 99,63 

 15N 0,37 

Oxigênio 16O 99,76 

 17O 0,04 

 18O 0,20 
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2.2.1 Razão isotópica e Notação Delta (𝛿) 

 Normalmente, a quantidade relativa de um determinado isótopo em uma amostra é 

representada pela razão R entre o isótopo dito mais raro (pesado) e outro isótopo mais 

abundante (leve) do mesmo elemento (CROWLEY, B. E. 2017). Um fenômeno que altera a 

razão R determina, portanto, uma mudança na quantidade de isótopos pesados e leves presentes 

em um determinado elemento ou composto. Dessa forma, a ênfase das análises é na diferença 

relativa entre amostras analisadas sob as mesmas condições, e não no valor absoluto de cada 

determinação. A principal vantagem dessa abordagem é o erro analítico significativamente 

menor, pois medidas relativas têm menos fontes de erro do que medidas absolutas 

(MICHENER et al., 2008). 

As razões isotópicas são normalmente representadas através da notação δ, em valores 

de ‰ (per mil), através da Equação: 

𝛿 =
𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎−𝑅𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

𝑅𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
× 1000    (1) 

onde 𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 = razão isotópica medida na amostra e 𝑅𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 = a mesma razão de um padrão, 

que geralmente é um material de referência do laboratório que por sua vez é calibrado contra 

um padrão internacional.  

Portanto, valores δ são reportados em comparação a um padrão internacionalmente 

reconhecido, que é arbitrariamente fixado em 0‰ (MICHENER et al., 2008). A tabela 2 mostra 

os principais padrões utilizados e suas razões isotópicas reconhecidas internacionalmente. Um 

valor de δ negativo significa que a amostra é enriquecida no isótopo leve (ou empobrecida no 

isótopo pesado), enquanto valores positivos de δ são observados quando a amostra é 

enriquecida no isótopo pesado do elemento em questão, em relação ao padrão utilizado. 

 

Tabela 2. Padrões internacionais de razão isotópica. Fonte: Werner & Brand (2001). 

Razão isotópica Padrão Internacional Valor do Padrão 

2H/1H  Vienna Standard Mean 0,00015575 
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ou D/H Ocean Water (VSMOW) 

13C/¹²C Vienna Pee Dee Belemnite 
(VPDB) 

0,0111802 

15N//14N Ar atmosférico (AIR) 0,0036782 

 

 

18O/16O 

Vienna Standard Mean 
Ocean Water (VSMOW)  

ou 
Vienna Pee Dee Belemnite 

(VPDB) 

 
VSMOW = 0,00220052 

 
VPDB = 0,0020672 

34S/32S Vienna Canyon Diablo 
Troilite (VCDT) 

0,0451509 

 

2.2.2 Ciclo do Nitrogênio  

Os isótopos estáveis estão presentes nos ecossistemas e sua distribuição natural reflete, 

de forma integrada, a história dos processos físicos e metabólicos no ambiente (ALVES, 2006). 

A utilização das razões isotópicas em estudos geoquímicos baseia-se na existência de 

diferenças detectáveis na composição isotópica dos compostos que participam no processo de 

estudo. Estas diferenças ocorrem na natureza e são resultado de processos bioquímicos e 

geológicos que envolvem a discriminação de um dos isótopos.  

O ciclo biogeoquímico do nitrogênio (N) apresenta um conjunto diverso de 

transformações que envolve a ocorrência deste elemento no solo, no ar e na água e que são, na 

maioria das vezes, realizadas pelos microrganismos. De uma maneira geral, todos os compostos 

de N encontrados na natureza estão, de alguma forma, interligados formando o ciclo do 

nitrogênio (REICHARDT, 2016). Um esquema geral deste ciclo pode ser visto na Figura 2. As 

transformações do N, desencadeiam uma ampla rede de reações de oxidação-redução, podendo 

passar de número de oxidação -3 nox, como no amônio (𝑁𝐻4
+) onde ele está na forma mais 

reduzida, até o número de oxidação +5 nox, como no nitrato (𝑁𝑂3
−) onde ele está na forma 

mais oxidada, a partir das quais os microrganismos obtêm energia para algum tipo de atividade 

relativa ao seu metabolismo.   
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Figura 2. Ilustração esquemática do Ciclo do Nitrogênio. Fonte: 

https://intl.siyavula.com/read/science/grade-10-lifesciences/biosphere-to-ecosystems/08-

biosphere-to-ecosystems-07#figure:nitrogencycle 

O N desempenha papel chave na obtenção de altas produtividades, uma vez que é 

componente essencial de proteínas, ácidos nucleicos e de outros constituintes celulares (XIA 

et al., 2013). A fixação do N é um processo de grande importância para dinâmica de 

ecossistemas naturais, pois é a única forma biológica de transferência de nitrogênio da 

atmosfera para ambientes terrestres e aquáticos. O problema básico para a fixação do nitrogênio 

é a presença da ligação tripla (N≡N), que torna este gás extremamente estável à temperatura 

ambiente. A fixação biológica do nitrogênio (FBN) é um processo enzimático em que o 𝑁2 é 

reduzido a 𝑁𝐻3 pela ação de microrganismos de vida livre, associados às plantas ou simbiontes. 

As deposições atmosféricas de formas combinadas de N [𝑁𝐻4
+,(𝑁𝐻𝑥);𝑁𝑂3

−,𝑁𝑂2
−,(𝑁𝑂𝑦)que 

chegam ao solo, vêm por meio de chuva ou poeira. A fixação não biológica é responsável por, 

aproximadamente, 10 % da entrada de N na Terra, em termos globais (VIEIRA, 2017). Outra 

fonte de N mineral no solo é a decomposição das frações orgânicas. Normalmente, apenas 2% 

a 5% do reservatório orgânico de N são mineralizados por ano, em virtude das frações de difícil 

decomposição, ditas recalcitrantes. Esse processo é feito por bactérias heterotróficas que, ao 

decompor tecidos mortos de plantas e animais como fonte de carbono, geram formas 

inorgânicas de Nitrogênio (VIEIRA, 2017). 

 A composição isotópica do nitrogênio nas plantas não depende do ciclo fotossintético 

utilizado, e sim do modo de fixação deste elemento. Somente as plantas que possuem 
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associação com bactérias fixadoras de nitrogênio conseguem assimilá-lo a partir da atmosfera 

(𝑁2), enquanto a maioria das plantas fixa o nitrogênio a partir da assimilação de compostos 

nitrogenados do solo. Dessa forma, o principal fator controlador da composição isotópica do 

nitrogênio nas plantas é a assinatura isotópica original do solo, que por sua vez é influenciada 

por fatores diversos tais como as práticas de agricultura e as condições climáticas e geográficas 

predominantes. 

 A produção em larga escala dos fertilizantes nitrogenados foi a principal alteração feita 

pelo homem no ciclo do N. O aumento do consumo de fertilizantes nitrogenados para obtenção 

de maiores produtividades das culturas tem sido um assunto muito debatido por órgãos 

competentes, em decorrência dos problemas ambientais advindos do seu uso. A eficiência de 

utilização do N pelas plantas é baixa, o que resumiria as suas perdas para o ambiente. Estas 

estariam relacionadas à volatilização da amônia (𝑁𝐻3), à lixiviação de nitrato (𝑁𝑂3
−) e à 

emissão de óxido nitroso (𝑁2𝑂). 

2.2.3 Técnicas isotópicas para avaliar o uso de fertilizantes nitrogenados 

 As técnicas baseadas no uso de 15N possibilitam uma melhor compreensão da dinâmica 

desse nutriente no sistema solo-planta-atmosfera (ISMAILI et al., 2015). A técnica parte do 

princípio de que qualquer material existente na natureza que possui nitrogênio em sua 

constituição apresentará uma proporção de 0,37% de átomos de 15N (Tabela 1) em relação ao 

total de N, que em sua maioria é composto do isótopo 14N. Assim, se uma planta cresce 

utilizando N de duas fontes (ex. solo e fertilizante), e uma delas for artificialmente enriquecida 

com 15N, se torna possível determinar a contribuição de cada uma para a nutrição da planta. 

Estudos mais detalhados de cada fonte também podem ser feitos, como avaliação da eficiência 

de fertilização, perdas do sistema, etc (REICHARDT, 2016). 

O enriquecimento das fontes de N requer a adição de um fertilizante comercial, nitrato 

de amônio ou ureia, por exemplo, enriquecido com 15N. Então, a análise quantitativa de 15N e 

N total são realizadas diretamente nas amostras selecionadas, usualmente amostras de planta e 

solo. Quando se trabalha com substâncias enriquecidas, é comum utilizar-se o resultado de 

enriquecimento em excesso, ou seja, o valor de enriquecimento acima da abundância natural. 

Desta forma, o uso do 15N permite rastrear os movimentos do nitrato através do perfil do solo 

para estimar as perdas de nutrientes através de drenagem profunda e a porcentagem de 
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nitrogênio nas plantas proveniente do fertilizante, de forma a avaliar a eficiência do uso do 

fertilizante. 

2.2.4 Técnicas isotópicas para avaliar a eficiência do uso da água 

Uma das maiores problemáticas na agricultura é o uso eficiente da água, sempre há 

perda de água de diversas formas no crescimento das culturas, apesar disso é esperado que a 

água de irrigação e/ou a água da chuva sejam usadas com alta eficiência para a produção de 

biomassa das culturas. A evaporação, drenagem e escoamento são exemplos de perda de água, 

que devem ser minimizadas. A evaporação (E), perda de água do solo para o ar através de uma 

mudança de fase, é um processo natural e não é facilmente diferenciado da transpiração (T) da 

planta em condições de campo (HSIEH et al., 1998). No entanto a E e T são diferentes em suas 

assinaturas isotópicas das moléculas de água. 

Durante a mudança de estado líquido para vapor, na E que ocorre na superfície do solo, 

há outra mudança ocorrendo dentro da água no estado líquido, o fracionamento dos isótopos 
18O e 2H (D - deutério). Devido à pequena diferença na velocidade de difusão e energia de 

evaporação entre as moléculas de água (1H2
16O, 2H1H16O, 2H2

16O, 1H2
18O, 2H1H18O e 2H2

18O), 

o grau de enriquecimento de 18O e 2H na água residual líquida e vapor emitido em E são 

diferentes (IAEA, 2017). A evaporação causa o enriquecimento de δ18O e δ2H na água 

superficial do solo e depleção no vapor emitido. Consequentemente, a evaporação do solo 

altera tanto o teor de água no solo quanto a composição isotópica da água no solo. Em contraste, 

a absorção de água do solo pelas plantas não resulta em fracionamento isotópico até o momento 

da T, que é a perda de água através dos estômatos e da cutícula. Desta forma, durante a T, a 

quantidade de água do solo altera, enquanto a composição isotópica permanece constante 

(HSIEH et al., 1998). Esta diferença no fracionamento isotópico entre E e T é a base do método 

isotópico para particionar E e T.  

2.3. Características do capim Marandu 

 Dentre as Brachiarias a cultivar Marandu é a mais representativa, pela sua grande 

aceitação entre os produtores e principalmente por suas características agronômicas, como a 

alta produção de forragem, boa capacidade de rebrota e tolerância a seca e ao fogo 
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(EMBRAPA, 1984). A Brachiarias Brizantha cv. Marandu é originária da África, que se 

adaptou muito bem no Brasil. 

Trata-se de uma gramínea do tipo C4 (DIAS-FILHO, 2000), muito robusta que pode 

alcançar, em condições estáveis de crescimento, de 1,5 a 2,5 m de altura, se destaca pelo fato 

de ser resistente a cigarrinhas-das-pastagens, tem alto valor forrageiro e produção de biomassa, 

além disso tem boa resposta a fertilização fosfatada, porém não tolera altos níveis de manganês 

e alumínio no solo, não respondendo significativamente ao processo de calagem (EMBRAPA, 

1984).  

Estima-se que o capim Marandu ocupe uma área equivalente a cerca de 60 milhões de 

hectares do território brasileiro (PESSOA, 2016), por esse motivo é importe que se conheça e 

tenha mais estudos sobre a forrageira.  

2.4. Modelo AquaCrop 

No plantio de qualquer cultura, sempre há o desafio para o agricultor de otimizar e 

reduzir recursos e gastos. Basicamente é preciso decidir o quanto de fertilizante e água será 

necessário para o cultivo, mas isso nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes o agricultor 

não tem uma base confiável de tais parâmetros e para culminar considerando que o nitrogênio 

é um nutriente que apresenta alta correlação com ganhos de produtividade, os produtores 

tendem a aplicar quantidades excessivas deste fertilizante, cometendo desperdícios que não só 

levam ao encarecimento da plantação, como também a diversos impactos ambientais, como a 

contaminação de lagos, rios e a salinização dos solos pelo nitrogênio, o boom de algas nocivas 

e até a promoção dos gases de efeito estufa.  

O AquaCrop é um software que foi criado para ser usado como uma ferramenta de 

planejamento e para auxiliar nas decisões de manejo, é um modelo de crescimento de safra 

desenvolvido pela Divisão de Terra e Água da FAO para abordar a segurança alimentar e 

avaliar o efeito do meio ambiente e do manejo na produção agrícola. O AquaCrop simula a 

resposta do rendimento à água de plantas herbáceas e é particularmente adequado para lidar 

com as condições em que a água é um fator limitante e chave na produção agrícola.  

2.4.1 AquaCrop: fundamentos e funcionamentos 

A radiação solar é a força motriz por trás da transpiração e fotossíntese das culturas. 

Portanto, existe uma relação direta entre a produção de biomassa e a água consumida através 
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da transpiração. Um estresse hídrico e a diminuição da transpiração resultam em uma redução 

na produção de biomassa, que geralmente também reduz o rendimento (GEERTS et al., 2009). 

Sabendo da ligação direta entre o uso da água em cultivo e seu rendimento, o modelo 

AquaCrop evoluiu separando a evaporação não produtiva do solo (E) da transpiração da cultura 

produtiva (Tr) e estimando a produção de biomassa diretamente da transpiração real da cultura 

usando um parâmetro de produtividade da água, que leva à equação fundamental para o 

AquaCrop (RAES et al., 2018): 

𝐵 = 𝑊𝑃 ⋅ 𝛴𝑇𝑟                                                     (2) 

Onde B é a biomassa acumulada produzida (kg por m²), Tr é transpiração da colheita 

(mm ou m³ por unidade de área), com a soma relativa ao tempo em que a biomassa é produzida; 

e WP é o parâmetro de produtividade de água (kg de biomassa por m² e por mm, ou kg de 

biomassa por m³ de água transpirou). 

O vínculo entre o rendimento (Y) e a biomassa é conhecido como índice de colheita 

(HI), essa relação é dada por: 

𝑌 = 𝐻𝐼 ⋅ 𝐵                                                       (3) 

O conhecimento mais profundo sobre a resposta da planta ao estresse hídrico em escalas 

de tempo curtas (segundos a horas), junto com o poder de cálculo aprimorado e procedimentos 

mais precisos para determinação diária de status de umidade do solo tornou possível a 

simulação em intervalos diários. Isso permitiu que o modelo alcançasse a grande mudança de 

uma abordagem estática para um modelo de crescimento dinâmico. Dessa forma o AquaCrop 

se caracteriza como um modelo dinâmico que simula o rendimento alcançável de culturas 

herbáceas em função do consumo de água. O AquaCrop também permite simulações da 

resposta de desempenho à água sob várias condições ambientais e de gestão, incluindo cenários 

derivados de mudanças climáticas. 

Os componentes estruturais do AquaCrop incluem o solo (balanço hídrico do solo), a 

planta e a atmosfera (STEDUTO et al., 2009). A Figura 3 representa o esquema de 

funcionamento do Aquacrop mostrando seus componentes críticos como: clima (precipitação, 

temperatura máxima (Tx) e temperatura mínima (Tn), evapotranspiração de referência (ETo) 

e concentração de dióxido de carbono, fenologia, cobertura do dossel, evaporação do solo (E), 
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transpiração do dossel (Tr), irrigação (I), índice de colheita (HI), produtividade de biomassa 

em relação ao uso da água (WP), fertilidade do solo, escoamento, profundidade do sistema 

radicular, infiltração, capilaridade, percolação profunda e absorção. 

Para simplificar, o AquaCrop fornece como valores padrão, a concentração 𝐶𝑂2 

atmosférico médio anual de 1902 ao último ano medido no Observatório de Mauna Loa no 

Havaí. Os usuários podem inserir seu próprio conjunto de dados ou concentração de 𝐶𝑂2 

previsto de acordo com cenários de mudanças climáticas previamente determinados. 

2.4.2 Parametrização do modelo AquaCrop 

As diferenças genéticas entre as espécies requerem calibração do modelo para cada uma 

delas. O AquaCrop usa um número relativamente pequeno de parâmetros e variáveis que 

podem ser obtidas facilmente ou determinadas através de métodos simples. Os parâmetros do 

modelo podem ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo é considerado conservador, 

no sentido de que os parâmetros devem permanecer praticamente constantes sob diferentes 

condições de cultivo e regimes de água. O segundo grupo cobre os parâmetros que dependem 

da localização, variedade de culturas e práticas de manejo, que devem ser especificados pelo 

da localização, variedade de culturas e práticas de manejo, que devem ser especificados pelo 

usuário.  

Figura 3.: Organograma do AquaCrop com indicação das principais componentes do 
continuum solo-planta-atmosfera. Adaptado de Steduto et al. (2009). 
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3. Materiais e Métodos 

3.1 Arranjo Experimental  

 O local de estudos corresponde a uma estação experimental, localizada na Fazenda 

Escola da Universidade Federal Fluminense, em Cachoeiras de Macacu. A área que foi 

implementada a estação experimental, coincide com uma área plana de 629 m2 (idealmente: 

37m x 17m), que pode ser vista na Figura 4. A área foi dividida em 4 parcelas, que receberam 

diferentes tratamentos no cultivo da forrageira Brachiaria brizantha cv marandu, utilizando 

fertilizante Nitrato de Amônio marcado isotopicamente (enriquecimento de 5,13% em átomos 

de 15N): (i) 0 kgN/ha; (ii) 50 kgN/ha; (iii) 100 kgN/ha; (iv) 0 kgN/ha com menor densidade de 

semeadura. Cada tratamento foi subdividido em 3 subparcelas para avaliação dos resultados 

em triplicata. Em cada subparcela que recebeu fertilização nitrogenada, foi colocado na posição 

central uma marcação correspondente a 1m2, que recebeu o fertilizante enriquecido 

isotopicamente, de onde foram coletadas as amostras para análise de 15N. O restante da área da 

subparcela foi fertilizado com nitrato de amônio comercial, de onde foram realizadas as coletas 

para análise de 18O e medição da biomassa. 

Figura 4. Estação experimental na Fazenda escola da UFF em Cachoeiras de Macacu. 
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A semeadura foi realizada no dia 30/04/2020, após ser feito o preparo do solo com a 

realização da calagem para correção do pH e adubação com KCl e Superfosfato Simples para 

correção da fertilidade do solo. A densidade de semeadura foi de 120 plantas/m2 e na parcela 

com menor densidade, foi semeado a metade, sendo 60 plantas/m2. A adubação nitrogenada foi 

realizada 28 dias após a semeadura (DAS) com as quantidades de 0kgN/ha, 50kgN/ha e 

100kgn/ha, como exibido no esquema geral da Figura 5. A escolha pela estação seca para 

realização do plantio foi para avaliar o ciclo da forrageira sob estresse hídrico. 

 

Figura 5. Delineamento experimental da área de estudo e os diferentes tratamentos. 

3.2 Amostragem 

Foi coletado um perfil de solo com auxílio de um trado holandês, até 1,80 metros de 

profundidade (até atingir o lençol freático) para realização da caracterização do perfil de solo. 

Foi determinada a cor pela carta de Munsell, espessura e textura dos horizontes (A; A/C; C1; 

C2; C3). A análise granulométrica foi realizada conforme EMPRABA (1997). 

3.2.1. Monitoramento 

 Foram monitorados os parâmetros climáticos (velocidade e direção do vento, 

temperatura, radiação solar, umidade e pluviosidade), obtidos da estação meteorológica, 

HOBO RX3000 Station (Figura 6), instalada na área experimental, que registra os dados 

climáticos de forma remota, possibilitando o acesso imediato a distância. Foi acompanhado o 

desenvolvimento da cultura através da coleta de biomassa vegetal e da cobertura vegetal, para 

posterior avaliação em laboratório da eficiência do uso do N e calibração do modelo Aquacrop. 
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A biomassa foi mensurada através de cortes mensais, em todas as parcelas, com o auxílio de 

um molde de PVC de 1m2. 

Figura 6. Estação meteorológica HOBO RX3000 Station, instalada na estação experimental 
na Fazenda Escola da UFF, localizada em Cachoeiras de Macacu. 

A vegetação é cortada rente ao solo e colocada em sacos identificados, como ilustrada 

na Figura 7, para posterior avaliação em laboratório, onde é verificado o peso úmido de cada 

amostra, posteriormente elas são secas em uma estufa a 50°C por 72 h (ou até completa 

secagem) e pesadas novamente para avaliar o peso seco. A biomassa da amostra é determinada 

pelo peso seco.  

Figura 7. A e B: Coleta de vegetação para avaliação da biomassa na estação experimental, 
em Cachoeiras de Macacu. C: imagem aérea da área experimental após a coleta de 

vegetação. 
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A cobertura vegetal foi monitorada através da aquisição e análise de imagens 

fotográficas no programa Canopeo, ilustradas na Figura 8, que é uma ferramenta que analisa e 

classifica todos os pixels da imagem. O resultado da análise é uma imagem binária onde os 

pixels brancos correspondem aos pixels que satisfizeram o critério de seleção (cobertura verde) 

e os pixels pretos correspondem aos pixels que não atendeu aos critérios de seleção (cobertura 

não verde). A cobertura fracionada do dossel verde varia de 0 (sem cobertura verde) a 1 (100% 

cobertura verde) (PATRIGNANI et al., 2015)  

Figura 8. Vegetação fotografada no dia 26 de maio de 2020 e analisada no programa 
Canopeo indicando 34,6% de cobertura verde. Figura 8A foto original e 8B gerada pelo 

Canopeo. 

A umidade do solo foi monitorada em 5 profundidades, pela sonda Profile Probe type 

PR2/6, que tem sensores eletrônicos dispostos em profundidades fixas ao longo do seu 

comprimento de: 10 cm; 20 cm; 40 cm; 60 cm e 100 cm, como ilustrado na Figura 9. 

Os tubos de acesso têm parede fina, especialmente construído, que maximiza a 

penetração do campo eletromagnético no solo circundante. Cada sensor fornece uma voltagem 

de saída que é convertida em umidade do solo, usando calibrações gerais de solo. As medições 

foram feitas em cada parcela de tratamento, mais ou menos a cada 10 dias 
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Figura 9. A: Sensor de umidade de 100 cm; B: Equipamento em campo. Figura 7A Fonte: 

Adaptado de https://delta-t.co.uk/product/pr2/ 

3.2.2. Produtividade da Água 

A produtividade da água da cultura (PAc) está relacionada com a capacidade da água 

utilizada ou recebida pela cultura em converter fotossíntese assimilada em biomassa total 

acumulada. Neste ciclo a produtividade da água da cultura foi determinada para a forrageira 

em condições de sequeiro. Foi considerada a relação entre o rendimento e a precipitação total 

recebida pela cultura ao longo do ciclo (Silva et. al. 2014): 

𝑃𝐴𝑐 =  
𝑌

∑𝑃
× 100                            (4) 

onde: PAC é expressa em kg ha–1 mm–1; Y é o rendimento da cultura em produção de biomassa 

seca (kg ha–1); e P é a precipitação pluviométrica (mm), todos dados acumulados ao longo do 

ciclo da cultura. 

3.2.3. Modelagem 

O modelo AquaCrop simula a produtividade da cultura em quatro etapas:  

i) Desenvolvimento da cobertura vegetal (CV) - é a fração da superfície do solo coberta 

pela cultura, varia de zero na semeadura (ou seja, 0% da superfície do solo coberta pela cultura) 

até um valor máximo 1 (ou seja, 100% da superfície do solo coberta pela cultura); 
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ii) Transpiração da cultura – em condições ideais de disponibilidade de água, a 

transpiração da cultura é calculada multiplicando a evapotranspiração de referência (ETo) por 

um coeficiente da cultura (KcTr). Este coeficiente é proporcional ao CV e, portanto, varia ao 

longo do ciclo da cultura. O estresse hídrico não só pode afetar o desenvolvimento da cobertura 

vegetal, mas também pode induzir o fechamento dos estômatos e, assim, afetar diretamente a 

transpiração da cultura; 

iii) Biomassa aérea – quantidade de biomassa acima do solo (B) produzida é proporcional 

à quantidade de transpiração da cultura acumulada (ΣTr), fator conhecido como produtividade 

da água em biomassa (PA). No AquaCrop, a PA é normalizada para o efeito das condições 

climáticas, tornando o fator normalizado para diversos locais e concentrações de CO2; 

iv) Rendimento da cultura – a biomassa aérea simulada integra todos os produtos 

fotossintéticos assimilados por uma cultura durante o ciclo. O rendimento da cultura (R) é 

obtido a partir de B usando um índice de colheita (HI) – que é a fração de B da colheita. O HI 

real é obtido durante a simulação, ajustando o índice de colheita de referência (HIo) com um 

fator de ajuste para efeitos de estresse (RAES et al., 2018).  

O AquaCrop usa um número relativamente pequeno de parâmetros e variáveis que 

podem ser obtidas facilmente ou determinadas através de métodos simples. A simulação foi 

realizada através do input das informações climáticas, da cultura, características do solo e das 

práticas agrícolas aplicadas que definem as condições ambientais que a cultura desenvolveu. 

Os parâmetros climáticos foram obtidos através da instalação de uma estação meteorológica e 

as características do solo foram obtidas através de análises de amostras coletadas no campo 

experimental como descrito na parte de amostragem.  

A avaliação da eficácia do modelo AquaCrop pode ser realizada por meio dos dados de 

eficiência do uso do Nitrogênio, verificando a relação entre as doses de fertilizante com os 

resultados das biomassas produzida, obtidos experimentalmente, em comparação com os 

resultados dessa mesma relação obtidos através do modelo AquaCrop. 
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4. Resultados e Discussão 

Os dados climáticos mensais da estação meteorológica estão apresentados na Tabela 3. 

A temperatura máxima durante o ciclo de cultivo, que foi de 30/04/2020 à 08/11/2020, foi de 

41,9 ºC no mês de outubro, e a temperatura mínima foi de 9,1 ºC no mês de agosto. O mês que 

teve o maior índice de chuva no ciclo foi o mês de maio, com 119,2mm de precipitação total, 

e os que tiveram menor índice foram os meses Junho e julho, com 22,2mm e 20,6mm de 

precipitação total, respectivamente. A maior radiação solar média avaliada no ciclo foi de 

196W/m2 no mês de março e a menor radiação média foi no mês de junho com 132,9W/m2. Já 

umidade teve o seu maior valor médio no mês de novembro com o registro de 86,6% e o menor 

valor médio foi em setembro com 80,3%. Por último, a velocidade média do vento variou entre 

0,1 e 0,4 m/s em todo ciclo de plantio.  

 

Tabela 3. Dados mensais gerados pela estação experimental instalada em campo. As 
abreviações na tabela significam: Tmax = Temperatura máxima e Tmin = Temperatura 

mínima. Em negrito: meses correspondentes ao ciclo de cultivo. 

Data 

Tmax 

(ºC) 

Tmin 

(ºC) 

Precipitação 

total  

(mm) 

Radiação 

média 

(W/m2) 

Umidade 

média 

(%) 

Vento 

médio 

(m/s) 

03/2020 36,1 16,1 123,0 196,0 84,9 0,2 

04/2020 35,2 13,9 57,8 157,3 86,6 0,1 

05/2020 32,8 9,3 119,2 148,3 86,1 0,1 

06/2020 33,7 9,5 22,2 132,9 86,0 0,1 

07/2020 34,1 10,8 20,6 133,4 83,4 0,2 

08/2020 35,6 9,1 91,0 161,6 81,7 0,2 

09/2020 40,1 13,2 79,4 186,9 80,3 0,2 

10/2020 41,9 14,9 86,2 176,5 82,5 0,4 

11/2020 36,7 14,8 198,0 180,2 86,4 0,3 

Os eventos de chuva, Figura 10, estão correlacionados com a umidade do solo e o 

movimento de água no perfil do solo (Anexo A). Pode-se observar que a primeira camada do 

solo se apresenta mais úmida após os eventos de chuva e rapidamente, nos dias posteriores, há 

percolação da água no perfil do solo, permanecendo na camada 100 cm com o nível de umidade 
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sempre em torno de 55%, como mostra nos mapas de umidade no Anexo A, que foram feitos 

no programa ArcGIS Pro. Isto se deve ao fato do perfil de solo possuir um teor maior de argila, 

em comparação com a quantidade de silte nos primeiros 40 cm do perfil, no primeiro e segundo 

horizontes, facilitando assim o escoamento vertical da água. Já no horizonte C1 o solo tem a 

textura mais fina, por causa da sua composição com uma porcentagem maior de silte, como 

mostra na Tabela 4, assim se torna possível maior retenção de água nessa profundidade. Esse 

fato favorece o aproveitamento de água pelo capim Marandu, visto que a profundidade máxima 

das raízes chega em torno de 90 cm. Além disso, a boa drenagem de água nos primeiros 

horizontes do solo é um fator positivo, visto que a Brachiaria brizantha é pouco tolerante a 

solos mal drenados (Alvim et al., 2002).  

É possível notar, comparando o gráfico de chuva da Figura 10 com os mapas de 

umidade no Anexo A, que os primeiros meses do ciclo de plantio, abril e maio, são os meses 

mais chuvosos e apresentam maior concentração de umidade, em torno de 25% já nas primeiras 

camadas, a partir de 20 cm. Este padrão de chuva já era esperado, visto que os meses de inverno, 

junho a agosto, correspondem à estação seca na região de estudo. 

 

Figura 10. Gráfico de chuva gerado pelo programa AquaCrop a partir dos dados da estação 
meteorológica instalada em campo. A escala está disposta em dias a começar do dia 1 de 

maio, que foi o dia após a semeadura, até 9 de novembro de 2020. 

Para simulação no modelo Aquacrop são necessários os dados climáticos, a 

caracterização do solo, parâmetros da cultura (densidade de semeadura, máximo alcance do 

sistema radicular, índice de produtividade da cultura) e o calendário do ciclo de plantio. Desse 

modo, as informações climáticas mensuradas pela estação meteorológica instalada em campo 

foram processadas e informadas como dados de entrada no modelo. As datas referentes ao 

início e fim do ciclo do plantio, assim como toda a caracterização do solo foi inserida como 

parâmetro para gerar as simulações no software AquaCrop. 
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Tabela 4. Caracterização do solo da área experimental. 

 Horizonte Espessura (cm) Areia (%) Silte (%) Argila (%) 

A 32 58 19 23 

A/C 10 60 15 25 

C1 40 46 16 38 

C2 43 51 27 22 

C3 60 58 27 15 

As características do solo como a descrição da classe textural dos horizontes do solo, 

condutividade hidráulica do solo, quantidade de água no ponto de murcha permanente, 

quantidade de água na capacidade de campo e quantidade de água na saturação estão exibidos 

na Figura 11. Os parâmetros relacionados às características da água no solo foram obtidos 

através de modelagem no programa SOILWAT model, que tem como base a textura, a 

caracterização e a quantidade de matéria orgânica do solo. 

Figura 11. Informações das características do solo incluídas no programa AquaCrop. 
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As datas relativas às etapas de desenvolvimento da cultura podem ser vistas na Tabela 

5. A semeadura para todos os tratamentos foi feita no dia 30 de abril de 2020. Os dados de 

emergência e máxima cobertura do solo foram observados em campo a partir do 

monitoramento da cobertura vegetal. Os dados de floração, senescência e maturidade 

fisiológica foram estimados com base na literatura (CUNHA, 2018). A máxima cobertura 

vegetal obtida pelo programa Canopeo foi de 98%. Pode-se observar que a máxima cobertura 

do solo foi alcançada aos 50 DAS para os tratamentos que receberam fertilização nitrogenada, 

enquanto para os tratamentos sem adubação nitrogenada, a máxima cobertura do solo só foi 

alcançada em cerca de 67 DAS. 

A cobertura do solo tem influência direta na evaporação de água do solo, e 

consequentemente na produtividade de água da cultura. Assim, pode-se notar na Tabela 5 e nos 

gráficos da Figura 12 que a produtividade no início do ciclo (42 DAS) é menor, pois há perda 

de água por evaporação. Depois dos 150 DAS, há uma diminuição na produtividade de água, 

pois é justamente onde a planta já iniciou a senescência (130-140 DAS) e atingiu a maturidade 

fisiológica. Assim, nota-se que o período ideal para o corte, seria próximo aos 140 DAS, onde 

a transpiração é máxima (Figura 15 até a Figura 18) e a evaporação mínima, alcançando a 

produtividade de água máxima (Figura 12). 

Por outro lado, a produtividade de água calculada com os dados de campo foi muito 

menor do que o previsto. Conforme dados do modelo Aquacrop, para culturas do tipo C4, é 

esperado valores de produtividade de água em torno de 30 a 35 g/m2 (Figura 13). Porém, no 

resultado inicial da simulação, para a dose de 100 kgN/ha, foi estimado pelo modelo uma 

produção de 49 ton/ha (Figura 14). Este valor está muito acima do esperado para a Brachiaria 

brizantha cv. marandu, que tem produtividade máxima de 23 ton/ha/ano em condições de 

manejo adequado (ALVIM et al., 2002).  Para ajustar o modelo foi preciso ajustar as condições 

de produtividade de água, bem como fazer a calibração dos dados da cultura para que a curva 

de crescimento da cobertura vegetal ficasse ajustada às condições de campo. 
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Tabela 5. Datas do monitoramento do ciclo de plantio para todos os tratamentos realizados 
na estação experimental. 

 0 kg N/ha aplicados e  120 plantas/m2 

 Data DAS 

Emergência 07/05/2020 7 

Máxima cobertura do solo 07/06/2020 67 

Início da floração 28/08/2020 120 

Início de senescência 07/09/2020 130 - 140 

Maturidade fisiológica 27/09/2020 150 - 180 

 50 kg N/ha aplicados e  120 plantas/m2 

 Data DAS 

Emergência 07/05/2020 7 

Máxima cobertura do solo 19/06/2020 50 

Início da floração 28/08/2020 120 

Início de senescência 07/09/2020 130 - 140 

Maturidade fisiológica 27/09/2020 150 - 180 

 100 kg N/ha aplicados e  120 plantas/m2 

 Data DAS 

Emergência 07/05/2020 7 

Máxima cobertura do solo 19/06/2020 50 

Início da floração 28/08/2020 120 

Início de senescência 07/09/2020 130 -140 

Maturidade fisiológica 27/09/2020 150 - 180 

 0 kg N/ha aplicados e  60 plantas/m2 

 Data DAS 

Emergência 07/05/2020 7 

Máxima cobertura do solo 06/07/2020 67 

Início da floração 28/08/2020 120 

Início de senescência 07/09/2020 130 - 140 

Maturidade fisiológica 27/09/2020 150 - 180 

 

 

 



33 

Tabela 6. Resultados da produtividade de água e campo e no AquaCrop 

Data de 

semeadura 
4/30/2020 

0 kg N/ha aplicados 

Datas DAS 
Média 

Biomassa 
em kg/ha 

valores 
simulados 
em kg/ha 

Pluviosidade 
acumulada 

(mm) 

produtividade 
de água 

(g/m2.mm) 

produtividade de 
água AquaCrop 

(g/m2.mm) 

6/11/2020 42 1160 2414 119,2 0,97 2,03 
7/13/2020 74 4606,7 5922 142 3,24 4,17 

8/10/2020 102 6238,3 8370 162 3,85 5,17 

9/18/2020 141 10218,3 10777 255 4,01 4,23 

11/8/2020 193 12656,7 12987 473,8 2,67 2,74 
Data de 

semeadura 
4/30/2020 

50 kg N/ha aplicados 

Datas DAS 
Média 

Biomassa 
em kg/ha 

valores 
simulados 
em kg/ha 

Pluviosidade 
acumulada 

(mm) 

produtividade 
de água 

(g/m2.mm) 

produtividade de 
água AquaCrop 

(g/m2.mm) 

6/11/2020 42 1176,7 2473 119,2 0,99 2,07 

7/13/2020 74 3161,7 6156 142 2,23 4,34 

8/10/2020 102 6538,3 9000 162 4,04 5,56 

9/18/2020 141 10585 12546 255 4,15 4,92 

11/8/2020 193 16078,3 16368 473,8 3,39 3,45 

Data de 

semeadura 
4/30/2020 

100 kg N/ha aplicados 

Datas DAS 
Média 

Biomassa 
em kg/ha 

valores 
simulados 
em kg/ha 

Pluviosidade 
acumulada 

(mm) 

produtividade 
de água 

(g/m2.mm) 

produtividade de 
água AquaCrop 

(g/m2.mm) 
6/11/2020 42 1825 2477 119,2 1,53 2,08 

7/13/2020 74 4738,3 6221 142 3,34 4,38 

8/10/2020 102 6563,3 9206 162 4,05 5,68 

9/18/2020 141 11083,3 13144 255 4,35 5,15 
11/8/2020 193 17510 17801 473,8 3,70 3,76 

Data de 

semeadura 
4/30/2020 

0 kg N/ha aplicados, menor densidade semeadura 

Datas DAS 
Média 

Biomassa 
em kg/ha 

valores 
simulados 
em kg/ha 

Pluviosidade 
acumulada 

(mm) 

produtividade 
de água 

(g/m2.mm) 

produtividade de 
água AquaCrop 

(g/m2.mm) 
6/11/2020 42 1385 2063 119,2 1,16 1,73 

7/13/2020 74 2731,7 5475 142 1,92 3,86 
8/10/2020 102 4201,7 7621 162 2,59 4,70 

9/18/2020 141 8223,3 9355 255 3,22 3,67 
11/8/2020 193 11086,7 11063 473,8 2,34 2,33 
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Figura 12. Relação entre os gráficos dos dados de campo e os dados simulados no 

AquaCrop, da produtividade de água para todos os tratamentos do estudo nos intervalos de 

Dias Após a Semeadura (DAS). 

100kgN/ha 50kgN/ha 

0kgN/ha 0kgN/ha e menor semeadura 
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Figura 13. Tela do AquaCrop mostrando as características da produtividade de água 
da cultura para as vegetações dos tipos C3 e C4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Tela do AquaCrop exibindo a simulação para o tratamento de 100% de 

fertilização, antes da calibração. 

Após os ajustes necessários, realizados para o tratamento de 100 kgN/ha, a simulação 

estimou a produção de biomassa em 17,8 ton/ha (Figura 14). Após atingir valores satisfatórios 

para a dose 100 kgN/ha, foi realizada a simulação para os tratamentos de 50 kgN/ha, 0 kgN/ha 

e 0 kgN/ha com menor densidade de semeadura, para validar se a calibração realizada com os 

dados do tratamento 100 kgN/ha seriam reprodutíveis em outros tratamentos. O valor de 

produção de biomassa estimados pelo modelo AquaCrop foi de 16,3 ton/ha para o tratamento 

de 50 kgN/ha (Figura 15), 12,9 ton/ha para o tratamento de 0 kgN/ha (Figura 16) e de 11 ton/ha 

para o tratamento de 0 kgN/ha e menor densidade de semeadura (Figura 17). Como os 

resultados obtidos para os outros tratamentos também foram próximos ao real, mostra que a 

calibração foi eficiente pra estimar a biomassa produzida no final do ciclo. 
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Figura 15. Simulação para 100% de fertilização nitrogenada e semeadura de 120 plantas/m2 

  

Figura 16. Simulação para 50% de fertilização nitrogenada e semeadura de 120 plantas/m2 
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Figura 17. Simulação para 0% de fertilização nitrogenada e semeadura de 120 plantas/m2. 

 

Figura 18. Simulação para 0% de fertilização nitrogenada e 60 plantas/m2 

Os dias das coletas de biomassa, os dados experimentais obtidos, assim como os dados 

simulados no modelo AquaCrop e a eficiência do modelo podem ser conferidos na Tabela 6. 
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As médias dos resultados obtidos em campo e medidos em laboratório são bastante próximas 

aos dados gerados pelo AquaCrop. Verifica-se que a eficiência do modelo Aquacrop em 

estimar a produção de biomassa ao final do ciclo de cultivo foi de 100% para o tratamento de 

0kgN/ha (60 plantas/m2), de 102% para os tratamentos 50kgN/ha (120 plantas/m2) e 100kgN/ha 

(120 plantas/m2) e de 103% para o tratamento de 0 kgN/ha (120 plantas/m2) (Tabela 6). Para 

as outras datas de coleta de biomassa, o modelo superestimou os dados da produção de 

biomassa, como observado anteriormente no cálculo da produtividade da água.  Este resultado 

pode estar associado ao fato do modelo não estar parametrizado para forrageiras. Na tela inicial 

do modelo não há opções para cultivos perenes. Assim, nota-se que a calibração da curva de 

crescimento da planta não está otimizada, possivelmente subestimando os efeitos do estresse 

hídrico sobre o desenvolvimento e a produção de biomassa. Nota-se na Figura 10 que entre 30 

DAS e 110 DAS a precipitação foi muito baixa, o que pode ter comprometido o 

desenvolvimento da cultura nesse período. Portanto, o modelo não foi eficiente em prever o 

efeito do estresse hídrico na produção de biomassa. 

Esses resultados são de extrema importância para direcionar o delineamento 

experimental dos ciclos futuros. Como concluído, a produtividade hídrica é um fator 

fundamental para a calibração da biomassa no AquaCrop. Desse modo, a realização de um 

segundo ciclo de cultivo sem o estresse hídrico se mostra essencial para viabilizar, junto ao 

ajuste da curva de desenvolvimento da cultura, a calibração do modelo. Visto que essa curva 

deve ser ajustada para as condições de manejo ideias, o próximo ciclo de cultivo deve ser 

realizado sem estresse hídrico, que significa com irrigação controlada, e sem estresse 

nutricional, ou seja, com fertilização adequada. 

Para avaliar a resposta do modelo, foi feita avaliada a correlação entre os resultados de 

biomassa obtidos na última coleta do ciclo, a 193 DAS, e os dados de biomassa simulados no 

modelo Aquacrop. Foi obtido coeficiente R2 = 0,9975 (Figura 18), que demonstra uma alta 

correlação entre os resultados. Assim, pode-se afirmar que os resultados obtidos com o modelo 

AquaCrop foram satisfatórios para validar o método de simulação da biomassa final produzida. 
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Tabela 6. Datas e dados das coletas de biomassa em triplicata e o resultado dos valores 
simulados no programa AquaCrop. 

  0 kg N/ha aplicados  

Data de 
semeadura 

4/30/2020 Biomassa aérea seca (t/ha)  

Data DAS Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Média 
Desvio 
Padrão 

Valores 
simulados 

Eficiência do 
modelo 

Aquacrop (%) 

6/11/2020 42 1,28 0,93 1,28 1,16 0,20 2,41 208 

7/13/2020 74 4,30 5,71 3,81 4,61 0,99 5,92 129 

8/10/2020 102 7,57 5,55 5,60 6,24 1,15 8,37 134 

9/18/2020 141 10,93 9,72 10,01 10,22 0,63 10,78 105 

11/8/2020 193 13,02 11,30 13,66 12,66 1,22 12,99 103 

  50 kg N/ha aplicados  

Data de 
semeadura 4/30/2020 Biomassa aérea seca (t/ha)  

Data DAS Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Média 
Desvio 
padrão 

Valores 
simulados 

Eficiência do 
modelo 

Aquacrop (%) 

6/11/2020 42 1,20 0,99 1,35 1,18 0,18 2,47 210 

7/13/2020 74 3,22 3,20 3,07 3,16 0,08 6,16 195 

8/10/2020 102 5,38 9,37 4,87 6,54 2,46 9,00 138 

9/18/2020 141 11,03 10,54 10,19 10,59 0,42 12,55 119 

11/8/2020 193 14,89 14,48 18,88 16,08 2,43 16,37 102 

  100 kg N/ha aplicados  

Data de 
semeadura 

4/30/2020 Biomassa aérea seca (t/ha)  

Data DAS Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Média 
Desvio 
padrão 

Valores 
simulados 

Eficiência do 
modelo 

Aquacrop (%) 

6/11/2020 42 1,80 2,32 1,36 1,83 0,48 2,48 136 

7/13/2020 74 5,40 4,61 4,21 4,74 0,60 6,22 131 

8/10/2020 102 5,56 9,28 4,86 6,56 2,37 9,21 140 

9/18/2020 141 11,58 10,93 10,75 11,08 0,43 13,14 119 

11/08/2020 193 20,68 17,22 14,63 17,51 3,04 17,8 102 
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  0 kg N/ha aplicados, menor densidade semeadura  

Data de 
semeadura 

4/30/2020 Biomassa aérea seca (t/ha)  

Data DAS Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Média 
Desvio 
Padrão 

Valores 
simulados 

Eficiência do 
modelo 

Aquacrop (%) 

6/11/2020 42 1,29 1,36 1,52 1,39 0,12 2,06 149 

7/13/2020 74 3,13 1,16 3,91 2,73 1,42 5,48 200 

8/10/2020 102 5,48 2,76 4,38 4,20 1,37 7,62 181 

9/18/2020 141 9,77 5,53 9,37 8,22 2,34 9,36 114 

11/8/2020 193 12,94 7,91 12,41 11,09 2,76 11,06 100 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico da correlação das médias dos resultados de biomassa obtidos em campo 
no final do ciclo com os resultados gerados pelo modelo AquaCrop em ton/ha. 
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5. Conclusão 

Um dos objetivos centrais deste trabalho é gerar dados para calibrar o modelo 

AquaCrop para a Brachiaria brizantha cv marandu, que é uma vegetação forrageira do tipo C4 

a qual ainda não há dados disponíveis no software para realizar simulações adequadas. Por isso 

foi preciso efetuar ajustes para alcançar as simulações de forma satisfatória. O fator chave para 

a calibração do modelo foi a produtividade da água, o experimento foi feito sob condições de 

estresse hídrico, tendo somente a chuva como fonte de água, por isso deve-se avaliar as 

respostas do cultivo sem esse estresse, em uma etapa futura. A princípio o modelo superestimou 

os dados de biomassa para as coletas intermediárias, por não estar calibrado para a espécie 

escolhida desse estudo, em razão disso o parâmetro de produtividade da água, que tem relação 

direta com a biomassa da cultura, foi calibrado adequadamente para simular os valores de 

biomassa no final do ciclo. Os resultados das simulações quando comparados aos valores de 

campo se mostraram muito satisfatórios, indicando que o modelo pode se adequar a esse tipo 

de cultura. 

Trabalhos Futuros 

 Para aperfeiçoar a calibração do modelo AquaCrop é necessário realizar um novo ciclo 

de plantio, levando em conta a irrigação, com o intuito de avaliar as respostas da cultura em 

condições ideais, ou seja, sem estresse hídrico. Portanto, para a próxima etapa será feito um 

segundo ciclo de plantio com um sistema de irrigação instalado na estação experimental. 

Por conta da pandemia de COVID 19, instalada a mais de um ano no mundo todo, os 

laboratórios que fazem análises isotópicas permanecem fechados, por este motivo a etapa de 

análises de 15N e 18O para realizar os cálculos da eficiência do uso do N e a eficiência do uso 

da água, que deveriam compor este estudo encontram- se em andamento. No Anexo B 

apresentam-se descritos os processos de coletas, amostragem, que já foram realizados, e os 

tratamentos de dados que será feito após os resultados das análises.
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ANEXO A - Mapas de umidade 
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ANEXO B – Análises Isotópicas 

Amostragem 

Para as amostras de vegetação foram realizadas cinco campanhas de coletas em 

cada parcela de tratamento, sendo a primeira antes da implantação da cultura; a segunda, 

logo após a emergência; a terceira, após a formação de folhas (início da transpiração); a 

quarta, quando a cultura estava perto de atingir o percentual máximo de cobertura vegetal; 

e a quinta, na colheita.  

Foram coletadas 2 alíquotas de amostras de solo em 5 profundidades: 0-10 cm; 10-20 cm; 

20-30 cm; 30-40 cm; e 40-50 cm. Uma alíquota foi coletada diretamente em tubos de 

ensaio de vidro com tampa de rosca para posterior extração de água da amostra em 

laboratório para análise de 18O e a outra em sacos zip lock para análise de 15N, como 

ilustrado na Figura 1. 

Figura 1. Coleta de solo na estação experimental, em Cachoeiras de Macacu. 

A extração de água das amostras de solo para subsequente análise isotópica do 
18O/16O é uma etapa futura, que será realizada através de um método rápido e eficiente de 

destilação à vácuo utilizando uma chapa aquecida à 100ºC para vaporização da água da 

amostra, um cooler de imersão e um Dewar com 2-propanol à -50ºC para congelar o vapor 

d’água extraído (IAEA, 2016). Para a determinação do 15N e do N total as amostras de 

solo foram secas à 40ºC, moídas no moinho de bolas, pesadas e armazenadas em cápsulas 

de estanho para a análise isotópica no equipamento. Para as amostragens de planta, foram 

realizados seis cortes da forragem, conforme avaliação visual do crescimento e 

senescência das plantas. Em laboratório, as amostras de planta foram secas e 

transformadas em pó (Figura 2) em um moinho de bolas (Figura 3), pesadas e 
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armazenadas em cápsulas de estanho para análise da abundância de 15N, o teor de N da 

matéria seca. 

Figura 2. A) Amostras de plantas em laboratório trituradas; B) amostras de planta 
transformadas em pó. 

Figura 3. Moinho de bolas. 

Análise Isotópica  

As análises elementares e isotópicas de N das amostras de solo e planta serão 

realizadas no Analisador Elementar Flash 2000, acoplado ao Espectrômetro de Massa 

Delta V Plus (EA-IRMS – do inglês Elemental Analyzer - Isotope Ratio Mass 

Spectrometry); Thermo Fisher Scientific, no Laboratório da Agência Internacional de 

Energia Atômica (IAEA Laboratories - Soil and Water Management & Crop Nutrition 

Laboratory) (Figura 8). Esta etapa do estudo encontra-se em andamento, visto que houve 
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atrasos decorrentes do fechamento temporário de laboratórios, devido à pandemia do 

COVID-19. 

Figura 3. Ilustração de um EA-IRMS (Elemental Analyzer - Isotope Ratio Mass 
Spectrometry) Fonte: LARA.  

 

Tratamento de dados 

Avaliação da eficiência do uso do N 

 Para avaliar a eficiência do uso de fertilizante nitrogenado serão avaliadas as 

seguintes variáveis (IAEA, 2001): 

i) Porcentagem de de N nas plantas proveniente do fertilizante (%𝑁𝑃𝐹):  

   %𝑁𝑃𝐹 =  
𝐴𝑡𝑜𝑚% 𝑁15𝑁𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜(𝑝) 

𝐴𝑡𝑜𝑚% 𝑁15𝑁𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜(𝑓)
× 100                      (1) 

Em que 𝐴𝑡𝑜𝑚%𝑁15𝑁𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜(𝑝)  = abundância de 15N em % de átomos em excesso na 

planta; 𝐴𝑡𝑜𝑚%𝑁15𝑁𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜(𝑓)  = abundância de 15N em % de átomos em excesso no 

fertilizante. 

ii) Quantidade de nitrogênio nas plantas proveniente do fertilizante (𝑄𝑁𝑃𝐹)em 

g/microparcela: 

𝑄𝑁𝑃𝐹 =
%𝑁𝑃𝐹

100
× 𝑁𝑝                (2) 

em que 𝑁𝑝 = N total acumulado nas plantas da microparcela em g. 
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iii) Eficiência do Uso do Fertilizante (𝐸𝑈𝐹): 

𝐸𝑈𝐹 =  
𝑄𝑁𝑃𝐹

𝑁𝑓
× 100                (3) 

em que 𝑁𝑓 = quantidade de N total adicionado como fertilizante. 

Avaliação da eficiência do uso da água 

A avaliação da eficiência do uso da água será realizada através da razão E/ET (%). 

Para tanto, será realizado o Balanço de Massa Isotópico (IMB) para separar as 

componentes E e T da evapotranspiração, conforme Hsieh et al., (1998) e IAEA, (2017). 

A quantidade e a composição isotópica (18O e 2H) da água são balanceadas para 

um determinado período, de acordo com as seguintes equações:  

Balanço de massa da água: 

𝑊𝑡2 − 𝑊𝑡2 = 𝑄𝑖 + 𝑄𝑟 + 𝑄𝑢 − 𝑄𝑒 − 𝑄𝑡 − 𝑄𝑠  (4) 

Balanço da composição isotópica da água: 

𝑊𝜕𝑡2 − 𝑊𝜕𝑡2 = 𝑄𝑖. 𝜕𝑖 + 𝑄𝑟 . 𝜕𝑟 + 𝑄𝑢. 𝜕𝑢 − 𝑄𝑒 . 𝜕𝑒 − 𝑄𝑡. 𝜕𝑡 − 𝑄𝑠. 𝜕𝑠 (5) 

Onde: 

W: quantidade de água no solo dentro de uma determinada profundidade, kg/m2; 

Q:  quantidade de água que entra ou sai do solo, kg/m2; 

∂: composição isotópica (∂18O ou ∂2H) de água, ‰; 

Subscrito t1 e t2: hora inicial e hora final do período dado, respectivamente; 

Subscrito i, r, u, e, t e s: água de irrigação, precipitação pluviométrica, capilaridade da 

água do solo, evaporação, transpiração e infiltração, respectivamente. 

E então calculado a evaporação total do solo (mm), conforme a equação: 

𝑄𝑒(𝑚𝑚) =
𝑄𝑖(𝜕𝑖−𝜕𝑡)+𝑄𝑟(𝜕𝑟−𝜕𝑡)−∆𝑊𝜕+∆𝑊𝜕𝑡

𝜕𝑒−𝜕𝑡
       (6) 
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Da mesma forma, é calculada a transpiração total da planta (mm), conforme equação: 

𝑄𝑡(𝑚𝑚) = ∆𝑊 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑟 − 𝑄𝑒  (7) 

Assim,  𝐸𝑇(%) =
𝑄𝑒

𝑊𝑡1+𝑄𝑖+𝑄𝑟−𝑊𝑡2
× 100            (8) 

 


