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RESUMO 

 

As alterações climáticas globais têm influência direta na agricultura, impactando na 

produtividade de biomassa das plantas, demanda hídrica e necessidade de irrigação. As 

pastagens cultivadas são a base da produção da pecuária bovina de corte no Brasil, e a 

Brachiaria brizantha cv. Marandu é a mais representativa do grupo. Nesse contexto, foi 

utilizado o modelo AquaCrop, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), para realização de simulações do cultivo do capim 

Marandu considerando os cenários futuros de mudanças climáticas RCP 4.5 e RCP 8.5 de 

emissão de dióxido de carbono (CO2), e as alterações esperadas nos parâmetros climáticos 

considerados no estudo, para os anos de 2050 e 2099. Além disso, foram determinados 

calendário e lâmina de irrigação por aspersão para os diferentes cenários considerados. A 

partir das simulações foi demonstrado um aumento na produtividade de biomassa do capim 

Marandu considerando os cenários futuros, devido ao efeito de fertilização do CO2 nas 

plantas. O aumento na produtividade de biomassa foi ainda maior nos cenários irrigados. 

Além disso, foi percebido um aumento na demanda hídrica das plantas e necessidade de 

irrigação, devido ao aumento de temperatura e redução dos níveis de precipitação. 

Considerando a área total plantada de capim Marandu no Brasil, esse aumento passa a ter 

valores bem expressivos, representando o aumento do uso de água na para irrigação.  
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ABSTRACT 

 

Global climate change has a direct influence on agriculture, and impact on plant biomass 

productivity, water demand and irrigation needs. The cultivated pastures are the basis of the 

production of beef cattle in Brazil, and Brachiaria brizantha cv. Marandu is the most 

representative. In this context, the Aquacrop model developed by the Food and Agriculture 

Organization (FAO) was used, to carry out simulations of the cultivation of Marandu grass, 

considering the future scenarios of climate change RCP 4.5 and RCP 8.5 of carbon dioxide 

(CO2) emission, and the expected changes in the climatic parameters considered in the study, 

for the years 2050 and 2099. In addition, calendar and irrigation blade have been determined. 

From the simulations it was demonstrated an increase in the biomass productivity of Marandu 

grass considering the future scenarios, due to the effect of fertilization of CO2 in the plants. 

The increase in biomass productivity was even greater in the irrigated scenarios. In addition, 

an increase in water demand of the plants and the need for irrigation was noticed, due to the 

increase of temperature and reduction of precipitation levels. Considering the total planted 

area of Marandu grass in Brazil, this increase has very expressive values, representing the 

increase in the use of water for irrigation. 

 

KEY WORDS: Aquacrop, simulation CO2. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A base da produção da pecuária bovina de corte no Brasil são as pastagens cultivadas. 

As cultivares de gramíneas mais importantes para a produção de carne bovina no país são 

agrupadas pelo gênero Brachiaria. Por suas qualidades agronômicas e pela grande aceitação 

dos produtores, a Brachiaria brizantha cv. Marandu é a mais representativa do grupo 

(BARBOSA, 2006). O capim Marandu teve sua introdução no Brasil em torno do ano de 

1967, sendo proveniente da Estação Experimental de Forrageiras de Marandellas, no 

Zimbabwe, na África (BARBOSA, 2006). 

As principais atividades relacionadas ao uso do solo e mudanças climáticas são a 

pecuária e agricultura (IPCC, 2014). A rápida expansão agrícola, além de provocar altos 

índices de desmatamento e redução de biodiversidade, vem gerando impacto nas mudanças 

climáticas, através da emissão de gases de efeito estufa, e desequilíbrio climático causado pela 

remoção de vegetação, que como consequência, exerce influência nas alterações de 

temperatura e regime de chuvas. (FAO, 2017). A degradação dos solos e das águas ainda é 

resultado desse aumento de produção, devido ao uso excessivo de fertilizantes químicos, 

compactação do solo causada pelo manejo inadequado da agricultura, pecuária e máquinas 

agrícolas, intensificando os processos erosivos (FAO & WWC., 2015).  

Com isso, é necessário melhorar a eficiência do uso da água nas áreas cultiváveis, a 

partir de melhores práticas agrícolas, como irrigação eficiente, agricultura de conservação, 

melhoria da fertilidade do solo pelo uso estratégico de fertilizantes minerais/orgânicos, 

cobertura do solo para melhor aproveitamento da água das chuvas, e redução da perda de 

nutrientes lixiviados. Sendo assim, o grande desafio é produzir de forma sustentável, 

alimentos suficientes para uma população mundial crescente (FAO, 2017). 

Apesar de ser custoso, trabalhoso e desafiador, o estudo da produtividade das culturas, 

em relação a diferentes tipos de irrigação em campo, é essencial na busca por melhorias da 

eficiência do uso da água (GEERTS & RAES, 2009). A modelagem de culturas, levando em 

conta essas limitações, é uma ferramenta útil para o estudo e desenvolvimento de estratégias 

para estimar a necessidade hídrica ao longo do ciclo de crescimento da cultura (RAES et al, 

2009). 

Atenta à essa necessidade, a FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) desenvolveu o AquaCrop, um modelo de simulação de resposta da produtividade das 

culturas. Para se obter maior precisão nas estimativas de produção de biomassa, produtividade 

em balanço de água no solo, entre outros, este modelo é parametrizado para cada tipo de 

cultura (STEDUTO, 2009; RAES, 2018). 

Dessa forma, o objetivo geral do presente trabalho foi utilizar o modelo AquaCrop 

para avaliação do impacto das mudanças climáticas na produtividade e demanda hídrica da 

forrageira Brachiaria brizantha cv. Marandu. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo do presente trabalho foi utilizar o modelo AquaCrop para avaliar o impacto das 

mudanças climáticas na produtividade e demanda hídrica da forrageira Brachiaria brizantha 

cv. Marandu, e determinar calendário e lâmina de irrigação para a cultura nos diferentes 

cenários estudados. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

2.2.1 Utilizar o AquaCrop para determinar calendário de irrigação e lâmina 

de irrigação com aspersores, para obtenção da maior produtividade de biomassa 

do capim Marandu na região de estudo, sem que haja estresse hídrico nas plantas; 

2.2.2 Considerar cenários futuros de mudanças climáticas de aumento de 

temperatura e CO2 na atmosfera, e suas influências no cultivo da forrageira 

Brachiaria brizantha cv. marandu, em relação ao consumo de água na irrigação, 

demanda hídrica e produção de biomassa. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 CARACTERÍSTICAS DO CAPIM MARANDU 

 

É estimado a existência de 60 milhões de hectares de capim Marandu no Brasil 

(BARBOSA, 2006), sendo importante o estudo da mesma para melhor conhecimento e 

otimização de sua produção. A cultivar Marandu é uma planta muito robusta, de 1,5 a 2,5 m 

de altura, com predominância de afilhos eretos, e raízes encurvadas e curtas. Pode ser 

diferenciada de outras Brachiarias brizantha por características como ser sempre robusta, 

com presença de pelos na porção apical dos entre-nós, afilhamento intenso nos nós superiores 

dos colmos floríferos, dentre outros (apud NUNES, 1984). 

O campim marandu é uma gramínea do tipo C4, que possui média tolerância para a 

seca, frio, e proteção do solo. Além disso, apresenta resistência a cigarrinha, que é uma das 

principais pragas de pastagem, e tem baixa tolerância a umidade (DIAS-FILHO, 2000). 

Segundo BARBOSA (2006), possui bastante aceitação entre os produtores, devido a suas 

características. 

A Brachiaria brizantha cv. Marandu tem adaptação para em torno de 700 mm de 

precipitação pluvial anual, e seca no inverno de cerca de cinco meses. Apesar de tolerar 

acidez, recomenda-se o plantio em áreas entre média e boa fertilidade do solo. Possui elevada 

resposta a adubação e alto potencial de produção de forragem, quando manejado de maneira 

adequada (MEDICA, 2007).  

Segundo NUNES (1984), o capim Marandu possui boa resposta à adubação fosfatada, 

tendo aumento na sua produção de matéria seca. No entanto, apresenta boa tolerância a níveis 

elevados de manganês e alumínio no solo, não tendo resposta significativa à calagem. Por 

isso, é recomendada a aplicação de calcário somente como fonte de magnésio e cálcio. Na 

avaliação de sua qualidade pelo teor proteico e digestibilidade, a forragem produzida pelo 

cultivar Marandu é muito boa, em comparação com outras gramíneas. 
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Figura 1: Brachiaria brizantha cv. Marandu (Fonte: Própria). 

 

O ciclo vegetativo do capim Marandu tem o mês de novembro como época habitual de 

plantio, com densidade média 120 plantas por hectare. O cultivo começa a emergir 7 dias após 

a semeadura (DAS), encontrando-se no estado vegetativo até 120 DAS. Entre 120 e 150 DAS 

temos a floração, e após 150 DAS é atingido o estágio de maturação fisiológica. Cerca de 60 

milhões, dos aproximadamente 115 milhões de hectares de pastagens cultivadas no Brasil, são 

de cultivar Marandu, ilustrando a importância da mesma na pecuária brasileira. Sua 

produtividade esperada varia entre 8 e 20 toneladas de biomasa por hectare ao ano, com teor 

médio de 10% de proteína bruta. Ademais, o país é o maior consumidor, produtor e 

exportador de sementes para forragens do mundo (EMBRAPA, 2021).  

 

3.2 MODELO AQUACROP 

 

O AquaCrop é um software desenvolvido pela Divisão de Terra e Água da FAO para 

auxiliar nas decisões de manejo, e ser utilizado como ferramenta de planejamento. É um 

modelo de crescimento de safra, com o objetivo de avaliar o efeito do meio ambiente e do 

manejo na produção agrícola, abordando a segurança alimentar. Por sua capacidade de 

simular o rendimento de diferentes culturas em relação à disponibilidade de água e irrigação, 
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é apropriado para condições onde a água é um fator limitante e essencial na produção 

agrícola. 

A transpiração e fotossíntese das culturas agrícolas têm como força motriz a radiação 

solar. Com isso, a produção de biomassa e o nível de água consumida pela transpiração, se 

relacionam diretamente. A redução da transpiração por um estresse hídrico tem como 

consequência a diminuição na produção de biomassa, reduzindo o rendimento. (GEERTS et 

al., 2009). 

O modelo AquaCrop, por considerar a ligação direta entre o uso da água no cultivo e 

seu rendimento, separou a transpiração da cultura produtiva (Tr) da evaporação não produtiva 

do solo (E), para estimar diretamente a transpiração real da cultura, a produção de biomassa, 

que utiliza um parâmetro de produtividade da água, levando à equação fundamental para o 

AquaCrop (RAES et al., 2018): 

𝐵 = 𝑊𝑃 ⋅ 𝛴𝑇𝑟                                                            (1) 

Na qual, Tr é a transpiração da colheita (m³ ou mm de água transpirada por unidade de 

área), com o somatório relacionado ao tempo de produção da biomassa; WP é o parâmetro de 

produtividade da água (kg de biomassa por m³ de água transpirada, ou kg de biomassa por m² 

e por mm); e B é a biomassa acumulada produzida (kg por m²).  

A relação entre a biomassa e o rendimento (Y) é conhecido como índice de colheita 

(HI). Esse vínculo é dado por: 

 

𝑌 = 𝐻𝐼 ⋅ 𝐵                                                               (2) 

 

O conjunto do poder de cálculo aprimorado, procedimentos com maior precisão na 

determinação diária de status de umidade do solo, e denso conhecimento em relação a 

resposta da planta ao estresse hídrico em escalas curtas de tempo (segundos a horas), permitiu 

que fosse possível a simulação em intervalos diários. Com isso, foi alcançada pelo modelo 

uma grande mudança de uma abordagem estática para um modelo de crescimento dinâmico. 

Dessa maneira, o AquaCrop é caracterizado como um modelo dinâmico no qual, em função 

do consumo de água, é simulado o rendimento alcançável de culturas herbáceas. Além disso, 
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também é possível realizar simulações da resposta de desempenho à água sob várias 

condições ambientais e de gestão, incluso cenários derivados de mudanças climáticas. 

O solo (balanço hídrico), a planta e a atmosfera são incluídos pelos componentes 

estruturais do AquaCrop (STEDUTO et al., 2009). Seu esquema de funcionamento é 

representado na Figura 2, revelando seus componentes críticos como: clima (temperatura 

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

e concentração de dióxido de carbono, evaporação do solo (E), transpiração do dossel (Tr), 

fenologia, cobertura do dossel, irrigação (I), produtividade de biomassa em relação ao uso da 

água (WP), índice de colheita (HI), profundidade do sistema radicular, infiltração, 

capilaridade, fertilidade do solo, escoamento, percolação profunda e absorção. 

 

 

 

Figura 2: Organograma do AquaCrop com as principais componentes da relação 

solo-planta-atmosfera. Adaptado de Steduto et al. (2009). 

I = Irrigação; T (tn, tx) = Temperatura; ET0 = Evapotranspiração de referência; Tr = Transpiração; E = Evaporação; Gs = 

condutividade dos estômatos; IC = Índice de Colheita; WP = Coeficiente de produtividade da água; C02 = Concentração de dióxido de 

carbono na atmosfera; Ks = Coeficiente de Estresse; (1), (2), (3), (4), (5) = Respostas pelo estresse hídrico 
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O AquaCrop fornece a concentração do CO2 atmosférico médio anual de 1902, 

referente ao último ano medido no Observatório de Mauna Loa no Havaí como valor padrão. 

Porém, é possível a inserção pelos usuários de conjuntos próprios de dados ou concentração 

de CO2 previsto de acordo com a determinação prévia de cenários de mudanças climáticas. 

É requerido calibração do modelo para as diferenças genéticas entre as espécies. O 

AquaCrop usa um número relativamente pequeno de variáveis e parâmetros, e estes podem 

ser determinados por métodos simples, ou obtidos de maneira fácil. Os parâmetros do modelo 

podem ser classificados em dois grupos. O primeiro, considerado conservador, pois 

permanecem praticamente constantes em diferentes regimes de água e condições de cultivo. 

Já o segundo, considera os parâmetros dependentes das práticas de manejo, localização e 

cultura, que devem ser especificadas pelo usuário. 

 

3.3 IRRIGAÇÃO E USO DA ÁGUA NA AGRICULTURA 

 

Apesar de ser um bem natural renovável, a água possui suas reservas limitadas quando 

se trata de disponibilidade e qualidade adequada para os diferentes usos. São utilizados, em 

média, 2.083 metros cúbicos de água, por segundo, no Brasil (ou 2 milhões e 83 mil litros por 

segundo). Em 1931, eram utilizados 6,3% do uso atual, e até 2030, esse uso deverá crescer 

24%, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo (ANA, 2019). Segundo Pires 

(2020), a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que até 2030, a demanda mundial de 

água aumentará em 50%. Essa tendência é uma consequência do aumento da população 

mundial, em combinação com a evolução dos padrões de consumo, além da procura do setor 

industrial e doméstico das economias emergentes (FAO & WWC, 2015). 

Irrigação é uma prática agrícola com o objetivo de suprir a deficiência parcial ou total 

da água em uma produção. De acordo com a ANA (2021), o uso que mais consome água no 

Brasil e no mundo é a agricultura irrigada. Embora utilize apenas uma pequena parcela do seu 

potencial para a atividade, o Brasil está entre os países com maior área irrigada no planeta. O 

consumo da água no meio rural representa 80,5% da demanda total, dos quais 66,4% são 

destinados à irrigação, como mostra a Figura 3.  
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Figura 3: Demandas de consumo da água no Brasil por setor (%). Dados: (ANA, 2021). 

 

No contexto da exploração sustentável dos recursos hídricos, o uso eficiente da água 

na agricultura, é uma questão prioritária. Além das regiões áridas e propensas as secas, áreas 

onde a precipitação é abundante, também estão sujeitas a escassez de água, dizendo respeito a 

qualidade e quantidade de água disponível. Por isso, têm sido realizados diversos estudos com 

o objetivo de suprir a elevada e crescente demanda de água na agricultura, propondo soluções 

para reduzir os desperdícios, e melhorar sua qualidade, sem reduzir a produtividade agrícola e 

ocorrência de novos impactos ambientais (SIQUEIRA, 2019). 

A agricultura irrigada tem como desafio no planejamento e gestão de recursos 

hídricos, produzir suficientes alimentos de maneira sustentável, para a população mundial que 

está em crescimento. Por isso, diversos pesquisadores da área de ciências ambientais têm seus 

estudos relacionados à otimização do uso da água e a conservação dos solos. Ademais, a água 

e o solo também são tidos como essenciais para o enfrentamento das mudanças climáticas, 

sendo elo crucial entre o meio ambiente e a sociedade (SPAROVEK, 2010). 
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3.4 CICLO DO FÓSFORO 

 

O fósforo é considerado um macronutriente natural no solo, ocorrendo na forma 

orgânica ou inorgânica na natureza, e sendo uma molécula essencial para o desenvolvimento 

vegetativo das plantas, por sua função estrutural e as grandes quantidades requeridas pelas 

plantas (CAMARGO et al., 2012). O mesmo auxilia principalmente no crescimento 

vegetativo, desenvolvimento radicular, metabolismo do carbono, além da interferência na 

produção de sementes e frutos, síntese de ácidos nucleicos, bem como a formação de açúcares 

fosfatados (sacarose e glicose) (DIAS et al., 2012). 

O intemperismo das rochas e processo de formação desenvolvimento do solo são a 

fonte inicial do fósforo. Pode-se ver na Figura 4, o ciclo do fósforo no solo, sendo importante 

para o manejo agrícola e desenvolvimento do ecossistema natural (FILIPPELLI, 2002). O 

fósforo pode ser liberado nos solos através dos radicais minerais dissolvidos e pelo processo 

de diminuição do pH produzido pelo CO2, liberando o nutriente ao espaço poroso radicular 

(SCHLESINGER et al., 1998). 

A limitação nutricional mais generalizada à produção agrícola tem sido o teor de 

fósforo disponível no solo (BARBIERI et al., 2010). Devido à baixa mobilidade que esse 

elemento apresenta e a simultânea aplicação adicional via fertilizantes químicos, que é 

comum na agricultura convencional, o mesmo possui alta variabilidade no solo (Sanchez et 

al., 2012). A consequência ambiental mais imediata pelo uso extensivo de fósforo é a 

eutrofização (LIU et al., 2008). 
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Figura 4: Ciclo do fósforo (SÁNCHEZ PARRA et al., 2020) 

 

3.5 CICLO DO NITROGÊNIO 

 

O nitrogênio (N) é requerido por todos os organismos vivos, e com frequência, é o 

limitante da produção primária em ecossistemas terrestres e aquáticos. Uma vez que é 

componente essencial de proteínas, ácidos nucléicos e outros constituintes das células, é 

necessário em grandes quantidades. Por isso, desempenha um papel chave na obtenção de 

altas produtividades agrícolas. Somente as proteínas, compreendem 60% ou mais do N das 

plantas e de células de microrganismos (VIEIRA, 2017). 

A fixação do N é a única forma biológica de transferência da atmosfera para ambientes 

terrestres e aquáticos, sendo um processo de enorme importância para a dinâmica dos 

ecossistemas naturais. A presença da ligação tripla (N≡N), torna este gás extremamente 

estável à temperatura ambiente, sendo o problema básico para a fixação biológica (FBN) do 

N. É um processo enzimático, onde o N2 é subscrito em NH3, através da ação de 

microrganismos, com associação as plantas ou simbiontes. 

Em termos globais, a fixação não biológica é responsável por cerca de 10% da entrada 

de N na Terra. 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 

decomposição das frações orgânicas é outra fonte de N mineral no solo. Em virtude das 
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frações de difícil decomposição, ditas recalcitrantes, em geral, somente 2% a 5% do 

reservatório orgânico de N são mineralizados por ano. As formas de inorgânicas de 

Nitrogênio são geradas a partir da decomposição de tecidos mortos de plantas e animais, feitas 

por bactérias heterotróficas, como fonte de carbono (VIEIRA, 2017). 

De acordo com REICHARDT (2016), o ciclo biogeoquímico do nitrogênio (N) possui 

um diverso conjunto de transformações, em sua maioria, realizada pelos microorganismos, 

envolvendo a ocorrência desse elemento no ar, na água e no solo. Em síntese, de alguma 

maneira, todos os compostos de N que são encontrados na natureza estão interligados, 

formando o ciclo no nitrogênio. Pode ser visto um esquema geral deste ciclo na Figura 5. 

São desencadeadas uma ampla rede de reações de oxidação e redução pelas 

transformações do N, tendo o número de oxidação (nox) -3 em sua forma mais reduzida, 

como no amônio (𝑁𝐻4
+) e o nox +5, como no nitrato (𝑁𝑂3

−) em sua forma mais oxidada, a 

partir das quais os microrganismos obtêm energia para algum tipo de atividade relativa ao seu 

metabolismo.   

 

 

 

Figura 5: Ciclo do Nitrogênio (Gomes et al., 2000) 

 

A principal alteração feita pelo homem no ciclo do N, foi a produção em larga escala 

dos fertilizantes nitrogenados. A ampla utilização desses fertilizantes só foi possível com a 



24 

 

descoberta da síntese química da amônia (NH3), pelo processo Harber-Bosch, embora já 

tivesse sido demonstrada por Saussure (1804), sua essencialidade às plantas. Um assunto 

debatido constantemente por órgãos competentes e especialistas da área é o aumento do 

consumo de fertilizantes nitrogenados para obtenção de maiores produtividades das culturas, 

devido aos problemas ambientais decorrentes do seu uso. Suas perdas para o ambiente estão 

resumidas na baixa eficiência de utilização do N pelas plantas. Estas teriam relação com à 

lixiviação de nitrato (𝑁𝑂3
−), à emissão de óxido nitroso (𝑁2𝑂), e à volatilização da amônia 

(𝑁𝐻3). (VIEIRA, 2017). 

 

3.6 MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO SÉCULO XXI 

 

Segundo relatório do IPCC (2018), é evidenciado pela ciência que o aumento 

antropogênico da concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera é a principal 

causa das mudanças climáticas. De acordo com a NASA, ocorreram desde 2001, 16 dos 17 

anos mais quentes, considerando série iniciada em 1880.  

Devido ao aumento do efeito estufa, e outros parâmetros climáticos, a Terra está com 

balanço radioativo positivo. Como consequência, a mudança nos padrões de chuvas, aumento 

da temperatura, e de eventos climáticos extremos, colocam em risco a produção agrícola, 

visto que a distribuição desigual da disponibilidade de água sazonal e geográfica é agravada 

(IAEA, 2015; IPCC, 2018). 

Em comparação ao período pré-industrial (1850-1900), é atualmente observado um 

aquecimento de 1,09°C. É provável que as ações antrópicas, tenham sido a causa de, 1,07°C 

desse aumento de temperatura global acima dos níveis pré-industriais, sendo derivado de 

atividades humanas como o desmatamento, queima de combustíveis fósseis, entre outras.  

Para o cenário de previsão mais otimista, a temperatura média global terá um aumento entre 

1,0°C e 1,8°C, em comparação entre os períodos pré-industrial e 2081-2100. Já no canário 

mais pessimista o aquecimento seria entre 3,3°C e 5,7°C (IPCC, 2021). 

Como pode ser visto na Tabela 1, o limite de 1,5°C, de maior ambição do Acordo de 

Paris, provavelmente será ultrapassado entre 2021 e 2040, apesar de ser mais provável nos 

cenários de alta emissão. No máximo, mais 300 bilhões de toneladas de CO2 poderão ser 
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emitidas, para que seja maior a possibilidade de estabilização da temperatura em 1,5°C, o que 

equivale a seis anos de emissões de gases efeito estufa no mundo (IPCC, 2021). 

 

Tabela 1: Projeções de temperatura de acordo com o cenário, em graus Celsius (Elaboração 

própria. Dados: IPCC, 2021). 

Cenário 

Curto prazo (2021-2040) Médio prazo (2041-2060) Longo prazo (2081-2100) 

Variação 
provável 

Estimativa 
central 

Variação 
provável 

Estimativa 
central 

Variação 
provável 

Estimativa 
central 

SSP1-
1.9 

1.2 a 1.7 1.5 1.2 a 2 1.6 1 a 1.8 1.4 

SSP1-
2.6 

1.2 a 1.8 1.5 1.3 a 2.2 1.7 1.3 a 2.4 1.8 

SSP1-
4.5 

1.2 a 1.8 1.5 1.6. a 2.5 2.0 2.1 a 3.5 2.7 

SSP1-
3.7 

1.2 a 1.8 1.5 1.7 a 2.6 2.1 2.8 a 4.6 3.6 

SSP1-
8.5 

1.3 a 1.9 1.6 1.9 a 3 2.4 3.3 a 5.7 4.4 

 

De acordo com o IPCC (2021), ainda que o aumento de temperatura seja estabilizado 

em 1,5°C, deverão ocorrer eventos extremos sem precedentes no registro histórico. Quanto 

maior o aquecimento global, mais alterações irão acontecer nos eventos extremos, como 

mostrado na Figura 6, aumentando a frequência de tempestades, secas e ondas de calor que 

influenciam diretamente na agricultura. 

 

Figura 6: Frequência e intensidade projetados de extremos de calor (IPCC, 2021) 
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Já em termos de concentração de CO2 atmosférico, o relatório final do IPCC (2014), 

estabeleceu quatro cenários representativos de emissão de gases de efeito estufa até o ano de 

2100. Na Figura 7, podemos ver as projeções de concentração de CO2 atmosférico para os 

diferentes cenários, sendo os RCP 2.6 e 4.5 mais otimistas, e os RCP 6.0 e 8.5 mais 

pessimistas em relação aos níveis de emissões. 

 

Figura 7: Concentração de CO2 na atmosfera, em ppm, ao longo dos anos,  de acordo com 

diferentes cenários de emissões de gases efeito estufa (Raes & Gaelen, 2016). 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Local de estudo e manejos aplicados 

 

A estação experimental para realização dos estudos localiza-se no município de 

Cachoeiras de Macacu, no interior da Fazenda Escola da Universidade Federal Fluminense. 

Sua área de implementação equivale a uma área plana ideal de 629 m² (37m x 17m), como 

demonstrado na Figura 8. Foi dividida em quatro parcelas, nas quais o Capim Marandu 

recebeu os seguintes tratamentos utilizando Nitrato de Amônio: (i) 0 kgN/ha; (ii) 50 kgN/ha; 

(iii) 100 kgN/ha; (iv) 0 kgN/ha com menor densidade de semeadura. Para avaliar em 

triplicata, cada tratamento foi subdividido em três subparcelas. 

, 

Figura 8: Estação experimental (Fonte: Própria) 

 

Após a realização da calagem para correção do pH, e adubação com KCI e 

Superfosfato Simples para correção da fertilidade do solo e preparo do solo, foi realizada a 

semeadura no dia 30/04/2020, com densidade de 120 plantas/m². Na parcela de menor 

densidade, o valor semeado foi de 60 plantas/m², equivalente à metade. Após 28 dias da 

realização da semeadura (DAS), foi realizada a adubação nitrogenada nas parcelas, 

equivalentes a 0kgN/ha, 50kgN/ha e 100kgn/há, como visto na Figura 9. 
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Figura 9: Esquema geral da área de estudo e os diferentes tratamentos (Bernardo, 2020) 

 

 

4.2 Coleta de dados para as simulações no AquaCrop 

 

A análise de solo foi realizada por Bernardo (2020). Para realização da caracterização 

do perfil de solo, foi utilizado um trado holandês para coleta de perfil de solo, com 

profundidade de até 1,80m. A granulometria foi analisada de acordo com o manual 

disponibilizado por EMBRAPA (1997). Foram determinadas a espessura e textura dos 

horizontes (A; A/C; C1; C2; C3), além da determinação da cor pela carta de Munsell. Além 

disso, em conjunto com a análise granulométrica, foram utilizados os resultados da amostra de 

solo analisados no Laboratório de Análise de Solo da Universidade Federal de Viçosa, para 

realização dos cálculos de determinação da quantidade de calagem e fertilizantes a serem 

utilizados para correção e preparo do solo. 

Já os parâmetros climáticos (temperatura, pluviosidade, velocidade e direção do vento, 

umidade, e radiação solar) foram obtidos a partir de monitoramento da estação meteorológica 

“HOBO RX3000 Station”, ilustrada na Figura 10, que foi instalada na área de estudo, e 

remotamente registra os dados climáticos, facilitando o acesso à distância.  
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Figura 10: Estação meteorológica HOBO RX3000 Station (Fonte: Própria). 

 

O desenvolvimento da cultura foi acompanhado a partir de biomassa e cobertura 

vegetal coletadas, para avaliação da eficiência do uso do N e comparação dos dados medidos 

e simulados no Aquacrop. Através de cortes mensais, e com a utilização de um molde de PVC 

de 1m², a vegetação é cortada de maneira rente ao solo, e colocada em sacos com 

identificação, como demonstrado na Figura 11. Posteriormente, as amostradas coletadas são 

avaliadas em laboratório, com a verificação do peso úmido antes de serem secas em uma 

estufa até a completa secagem, a 50°C. Na sequência são pesadas novamente para avaliação 

do peso seco, utilizado na mensuração da biomassa das amostras de todas as parcelas. 
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Figura 11: Coleta de vegetação para avaliação da biomassa (Fonte: própria). 

  

O monitoramento da umidade do solo foi realizado pela sonda “Profile Probe type 

PR2/6”, em cinco profundidades, como demonstrado na Figura 12. Aproximadamente a cada 

dez dias, realizaram-se as medições em cada uma das parcelas do tratamento. O equipamento 

possui sensores eletrônicos com disposição ao longo do seu comprimento, em profundidades 

fixas de: 10 cm; 20 cm; 40 cm; 60 cm e 100 cm. É fornecida uma voltagem de saída por cada 

sensor, a qual é convertida em umidade de solo, através de calibrações gerais do mesmo. As 

paredes finas dos tubos de acesso, especialmente construídas, maximizam a penetração do 

campo eletromagnético no solo circundante. 
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Figura 12: Medição da umidade do solo com equipamento de campo (Fonte: Própria) 

 

Para as projeções climáticas futuras, utilizadas nas simulações, foram extraídos dados 

diários gerados pelo CPTEC/INPE e disponibilizados na Plataforma PROJETA (INPE, 2021), 

projetados para os anos de 2050 e 2099 dos seguintes parâmetros climáticos: temperatura 

máxima e mínima, pluviosidade, intensidade do vento, umidade relativa, e radiação solar. Os 

dados foram extraídos considerando os cenários RCP 4.5 (mais otimista) e 8.5 (mais 

pessimista) de mudanças climáticas do relatório do IPCC (2014) de acordo com os níveis de 

emissões de CO2 na atmosfera. Os níveis de CO2 projetados que foram utilizados nas 

simulações para os diferentes cenários foram selecionados no banco de dados do modelo 

AquaCrop.   
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4.3 Produtividade de água 

 

A produtividade de água de uma cultura (PAc) tem relação com a capacidade de 

converter em biomassa total acumulada, a capacidade de água recebida ou utilizada pela 

cultura. Foi determinada para a forrageira em condições de sequeiro a produtividade de água 

no ciclo. Foi considerada a relação entre a precipitação total recebida pela cultura ao longo do 

ciclo e o rendimento (Silva et. al. 2014): 

𝑃𝐴𝑐 = Y/(∑P) × 100                                                               (3) 

 

onde: PAc é a produtividade de água em kg. ha–1.mm–1; Y é o rendimento em 

produção de biomassa seca (kg.ha–1); e ∑P é o somatório de todos os dados de precipitação 

pluviométrica (mm) e irrigação (mm), acumulados ao longo do ciclo da cultura. 

 

4.4 Simulação com modelo AquaCrop 

 

É utilizado um número relativamente pequeno de variáveis e parâmetros no 

AquaCrop, e podem ser determinados a partir de métodos simples ou obtidos facilmente. 

Através do input das informações climáticas, características do solo, da cultura, e práticas de 

manejo aplicadas, como irrigação e adubação, que definem as condições ambientais de 

desenvolvimento da cultura, foram realizadas as simulações no AquaCrop. As características 

do solo foram determinadas a partir de amostras coletadas em campo, e analisadas em 

laboratório. Já os parâmetros climáticos, foram adquiridos com base da estação meteorológica 

instalada, conforme já foi descrito. 

A eficácia do modelo AquaCrop pode ser avaliada relacionando os resultados de 

biomassa experimentais, aos resultados simulados pelo modelo. A partir das simulações, foi 

estabelecido o calendário e lâmina de irrigação a ser utilizada para cada um dos cenários 

estudados. Foi realizada simulação para cenários futuros, considerando dados obtidos pelos 

relatórios do IPCC de previsões do aumento de temperatura e concentração de CO2 na 

atmosfera, possibilitando a observação da influência na produtividade e demanda hídrica da 

forrageira. 
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A produtividade da cultura é simulada pelo modelo AquaCrop em quatro etapas: 

1. Desenvolvimento da cobertura vegetal (CV) – Tem variação entre zero, na semeadura, e 

um máximo de 1 (100%), representando a fração da superfície do solo coberta pela 

cultura; 

 

2. Transpiração da cultura – A transpiração da cultura é calculada a partir da multiplicação 

do coeficiente da cultura (KcTr), pela evapotranspiração de referência (ETo), em 

condições de disponibilidade de água ideais. Este coeficiente é proporcional ao CV, logo, 

apresenta variação ao longo do ciclo da cultura. Além de afetar o desenvolvimento da 

cultura, o estresse hídrico pode induzir o fechamento dos estômatos, influenciando de 

maneira direta a transpiração da cultura; 

 

3. Biomassa aérea – O fator conhecido como produtividade da água em biomassa (PA), 

relaciona a proporcionalidade entre a quantidade de transpiração da cultura acumulada 

(ΣTr), e a quantidade de biomassa acima do solo (B). Para efeito das condições 

climáticas, a PA é normalizada no AquaCrop, de maneira que para diversos locais e 

concentrações de CO2 o fator seja normalizado. 

 

4. Rendimento da cultura – Todos os produtos fotossintéticos assimilados por uma cultura 

durante o ciclo são integrados pela biomassa aérea simulada (B). A partir de B, e usando 

um índice de colheita (HI), sendo a fração de B na colheita, é obtido o rendimento da 

cultura (R). A partir do ajuste do índice de colheita de referência (HI0) com um fator para 

efeitos de estresse, é obtido durante a simulação o HI real (RAES et al., 2018). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados climáticos anuais para o município de Cachoeiras de Macacu, referente aos 

cenários considerados no presente estudo encontram-se apresentados na Tabela 2. Nota-se que 

em geral, os níveis de precipitação são reduzidos, chegando a cair mais de 25% no pior 

cenário (RCP-8.5 em 2099). A umidade relativa média também reduz nas projeções futuras, 

para todos os cenários observados. Vale destacar também, a elevação da temperatura mínima, 

radiação média e intensidade do vento em todas as projeções futuras. 

 

Tabela 2: Dados anuais dos parâmetros climáticos nos diferentes cenários estudados. 

Cenário Ano 
Tmax 
(ºC) 

Tmin 
(ºC) 

Precipitação 
total (mm) 

Radiação 
média 

(W/m²) 

Umidade 
Relativa 
média 

(%) 

Intensidade 
média do 

Vento (m/s) 

Dados experimentais 2020 41.9 9.1 818.8 161.1 84.2 0.2 

RCP-4.5 
2050 

35.5 11.5 805.7 243.9 64.9 2.3 

RCP-8.5 37.2 11.7 800.1 250.9 64.1 2.3 

RCP-4.5 
2099 

41.0 10.7 835.2 234.8 58.8 2.1 

RCP-8.5 43.9 12.4 605.9 256.5 54.3 2.4 

* Período considerado entre 18/03 a 30/11 em cada um dos anos e cenários. 

 

No modelo AquaCrop, para realizar as simulações, são necessários, além dos 

parâmetros climáticos, a caracterização do solo, parâmetros da cultura e o calendário do ciclo 

de plantio. Na Tabela 3 temos os dados da análise granulométrica do solo, utilizados para as 

simulações realizadas. 
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Tabela 3: Análise granulométrica 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 

 

Na Figura 13 temos os dados característicos do solo utilizados no modelo AquaCrop 

para o presente estudo. São exibidos a condutividade hidráulica do solo em questão, 

quantidade de água na capacidade de campo, ponto de murcha e saturação, além da descrição 

da classe textural dos horizontes do solo. 

 

 

Figura 13: Dados característicos do solo incluídos no modelo AquaCrop. 
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A semeadura para todos os cenários simulados foi realizada no dia 30 de abril, e o fim 

do ciclo considerado foi em 09 de novembro, nos respectivos anos estudados. Os dados da 

cultura utilizados nas simulações são encontrados nas Figura 14 com base na calibração 

realizada por Bernardo (2020), na qual se obteve 99% de correlação entre a biomassa medida 

em campo e simulada do capim Marandu, utilizando o modelo AquaCrop, na mesma área do 

presente estudo. 

 

 

Figura 14: Características do cultivo inseridos no modelo Aquacrop. 

 

A partir dos dados descritos acima, foram realizadas as simulações no modelo 

AquaCrop, para o ano de 2020 (dados climáticos coletados), e para as projeções futuras dos 

anos de 2050 e 2099, considerando os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 de emissão de CO2 na 

atmosfera. Além disso, também foi modelado um calendário de irrigação para cada um dos 

cenários estudados, de maneira que os cultivos não sofressem nenhum estresse hídrico nos 

períodos simulados. Ademais, não foram considerados demais estresses no cultivo 

relacionados ao manejo e tratamento da cultura.  

Na Figura 15, temos a simulação realizada com os dados coletados referentes ao ano 

de 2020 na área de estudo. Não foi necessário a criação de um calendário de irrigação para 

esse cenário, pois somente a água da precipitação foi suficiente para não ocorrer estresse 

hídrico na cultura, como demonstrado abaixo. Na sequência serão demonstrados os resultados 
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obtidos através das simulações utilizando os dados projetados para os anos de 2050 e 2099, 

considerando os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5. Nestes casos, foram simulados os modelos na 

ausência de irrigação, e também considerando o calendário de irrigação gerado pelo modelo 

AquaCrop, de maneira que os resultados obtidos possam ser comparados e discutidos. O 

método de irrigação simulado foi o de aspersão. 

 

 

Figura 15: Resultados simulação dados coletados ano 2020. 

 

 

Figura 16: Resultados simulação dados projetados ano 2050, cenário RCP 4.5, sem irrigação. 
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Figura 17: Resultados simulação dados projetados ano 2050, cenário RCP 4.5, com irrigação. 

 

 

Figura 18: Resultados simulação dados projetados ano 2050, cenário RCP 8.5, sem irrigação. 
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Figura 19: Resultados simulação dados projetados ano 2050, cenário RCP 8.5, com irrigação. 

 

 

Figura 20: Resultados simulação dados projetados ano 2099, cenário RCP 4.5, sem irrigação. 
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Figura 21:Resultados simulação dados projetados ano 2099, cenário RCP 4.5, com irrigação. 

 

 

Figura 22: Resultados simulação dados projetados ano 2099, cenário RCP 8.5, sem irrigação. 
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Figura 23: Resultados simulação dados projetados ano 2099, cenário RCP 8.5, com irrigação. 

 

Na Tabela 4 e Figura 24, temos os resultados de produtividade de biomassa e demanda 

hídrica para cada um dos cenários considerados, de acordo com as simulações ilustradas 

acima. Na análise de demanda hídrica, foi considerado o somatório entre precipitação e 

irrigação, já que nos cenários irrigados, o calendário e lâmina de irrigação foram gerados de 

maneira que a planta não sofresse estresse hídrico. Importante salientar que os resultados 

obtidos são uma extrapolação baseada na realidade de Cachoeiras de Macacu.  

Como esperado, percebe-se que o aumento do CO2 na atmosfera, teve um efeito 

positivo em relação ao aumento da biomassa produzida, e ao mesmo tempo aumentou a 

necessidade de irrigação, devido ao aumento de temperatura, redução de precipitação e 

umidade relativa na atmosfera.  Deve-se ressaltar o chamado efeito fertilizante do CO2, que 

ocorre com o aumento da disponibilidade da concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera nos cenários de mudanças climáticas. Como consequência, tem-se um aumento na 

taxa de fotossíntese, além da redução da transpiração das plantas devido à diminuição da 

abertura dos estômatos. A produtividade primária das plantas depende diretamente da 

absorção de nutrientes pelas raízes e assimilação de CO2 pelas folhas. O aumento da 

concentração de dióxido de carbono tem o potencial de aumentar o crescimento das plantas, 

desde que se tenham água e demais nutrientes disponíveis (KUDEYAROVA, 2006).  

Ademais, é possível notar que os cenários irrigados possuem produtividade maior em relação 

aos não irrigados. 
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Bouras et. al. (2019) avaliaram o impacto das mudanças climáticas no cultivo de trigo 

irrigado e estimaram um aumento de 7% e 13% para o meado do século para os cenários RCP 

4.5 e RCP 8.5, respectivamente. Da mesma forma Santos et. Al. (2020) estudaram o impacto 

no cultivo de soja irrigada, tendo como resultado um aumento de produtividade, respectivo 

para os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 de aproximadamente 45% e 53%. Já segundo Martins, 

Tomasella, & Dias (2019), em estudo realizado em relação ao impacto das mudanças 

climáticas no cultivo do milho no nordeste do Brasil, foi estimado no geral uma queda de 

rendimento nos cenários futuros, podendo chegar a até 40% de redução da produtividade. 

Por outro lado, considerando o cenário RCP 4.5, estima-se que o aumento da 

necessidade de irrigação no ano de 2050 seja de 267,4mm e de 239,5mm para o ano de 2099. 

Considerando os 60 milhões de hectares de área cultivada no Brasil, e que 1,0 mm = 1,0 

L/m2 = 10.000 L/ha, estima-se que haverá um aumento na demanda de água de cerca de 160 

bilhões de m3 de água para o ano de 2050 e de 144 bilhões de m³ para o ano de 2099. Já para 

o cenário RCP 8.5, estima-se que o aumento da necessidade de irrigação no ano de 2050 seja 

de 167,1mm e de 278,2 para o ano de 2099. É estimado que esse aumento seja equivalente 

carca de 100 bilhões de m³ de água para o ano de 2050 e de 167 bilhões de m³ para o ano de 

2099, conforme demonstrado na Tabela 5. Ademais, nota-se que a demanda hídrica do cultivo 

teve um aumento menor que a demanda de irrigação em geral para os cenários futuros 

estudados. É suposto que isso ocorreu, devido a redução dos níveis de precipitação, que como 

consequência aumenta ainda mais a necessidade de irrigação. 

Na estimativa realizada por Santos et. Al. (2020) foi observado que a demanda de 

irrigação para o cenário RCP 4.5 aumentou cerca de 83% e para o RCP 8.5 o aumento foi de 

aproximadamente 390% no pior cenário. Já para Martins, Tomasella, & Dias (2019), no 

cenário futuro mais pessimista é estimado um aumento de até 140% da demanda de água em 

relação ao período entre 2010 e 2025. 

Além disso, observa-se uma redução na produtividade de água de água em relação ao 

ano de 2020 para os cenários futuros irrigados, provavelmente, devido ao fato de as 

simulações terem sido realizadas considerando que não houvesse nenhum estresse hídrico das 

plantas no presente estudo, gerando a maior produção de biomassa, mas não necessariamente 

a maior eficiência. Já para os cenários futuros não irrigados, verifica-se um aumento na 

produtividade de água em relação a 2020, provavelmente relacionado com o aumento de CO2
 

na atmosfera e seu efeito fertilizante, conforme explicado anteriormente. Para melhorar a 
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produtividade de água podem ser aplicados medidas de conservação que aumentem a 

eficiência do uso da água na agricultura, como cobertura do solo, manejo de altura da 

pastagem, e irrigação por micro aspersão ou gotejamento. 
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Tabela 4: Biomassa produzida e demandas hídricas nos diferentes cenários de mudanças 

climáticas. 

Ano / Cenário 2020 

2050 2099 

RCP-4.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-4.5 
(irrigado) 

RCP-8.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-8.5 
(irrigado) 

RCP-4.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-4.5 
(irrigado) 

RCP-8.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-8.5 
(irrigado) 

Irrigação (mm) - - 267,4 - 167,1 - 239,5 - 278,2 

Precipitação 
(mm) 

486,0 429,4 429,4 546,1 546,1 408,8 408,8 405,9 405,9 

Demanda 
hídrica (mm) 

- - 696,8 - 713,2 - 648,3 - 684,1 

Variação da 
demanda 

hídrica em 
relação a 2020 

(mm) 

- - 43,37% - 46,75% - 33,40% - 40,76% 

Produtividade 
de água (kg/m³) 

0,35 0,40 0,28 0,36 0,28 0,44 0,32 0,53 0,38 

Biomassa 
produzida 
(ton/ha) 

17,114 17,215 19,469 19,410 19,770 17,828 20,666 21,671 26,112 

Aumento de 
produtividade 

de biomassa em 
relação a 2020 

(ton) 

- 0,59% 13,76% 13,42% 15,52% 4,17% 20,75% 26,63% 52,58% 
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Figura 24: Gráfico relacionando a biomassa produzida, demandas de irrigação e precipitação 

nos diferentes cenários de mudanças climáticas. 

 

Na Figura 25, pode-se ver graficamente o aumento da demanda hídrica do capim 

Marandu nos cenários climáticos projetados futuros em relação aos dados medidos do ano de 

2020. Nota-se que até o ano de 2050 a tendência é um grande aumento, variando cerca de 200 

mm. Já entre 2050 e 2099 a variação foi pequena, tenho inclusive, uma leve queda no cenário 

RCP 4.5 do último ano. 
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Figura 25: Gráfico com demanda hídrica para todos os cenários irrigados nos diferentes anos 

estudados. 

 

 

 

Tabela 5: Aumento de produção de biomassa e demanda hídrica para os diferentes cenários 

considerando área total plantada no Brasil 

Ano / Cenário 

2050 2099 

RCP-4.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-4.5 
(irrigado) 

RCP-8.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-8.5 
(irrigado) 

RCP-4.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-4.5 
(irrigado) 

RCP-8.5 
(s/ 

irrigação) 

RCP-8.5 
(irrigado) 

Aumento da produção de 
biomassa em relação a 

2020 considerando área 
plantada atual no Brasil 

(106 ton) 

6 141 138 159 43 213 273 540 

Aumento da necessidade 
de irrigação em relação a 
2020 considerando área 
plantada atual no Brasil 

(109 m³) 

- 160 - 100 - 144 - 167 

Aumento da demanda 
hídrica em relação a 2020 

considerando área 
plantada atual no Brasil 

(109 m³) 

- 126 - 136 - 97 - 119 

Área plantada Capim 
Marandu Brasil (106 ha) 

60               
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6. CONCLUSÃO 

A partir das simulações utilizando o modelo AquaCrop, desenvolvido pela FAO, o 

presente estudo demonstrou um aumento na produtividade de biomassa do capim Marandu a 

partir das simulações realizadas considerando os cenários de mudanças climáticas RCP 4.5 e 

RCP 8.5 para os anos de 2050 e 2099. Esse aumento se deve ao efeito de fertilização do CO2 

nas plantas. Foram determinados calendário e lâmina de irrigação por aspersão para os 

diferentes cenários de mudanças climáticas estudados. Nas simulações irrigadas o aumento de 

produtividade de biomassa do capim Marandu foi ainda maior em relação aos cenários não 

irrigados. 

Além disso, foi percebido um aumento na demanda hídrica das plantas e necessidade 

de irrigação nos cenários estudados, devido ao aumento de temperatura e redução dos níveis 

de precipitação. Considerando a área total plantada de capim Marandu no Brasil, esse 

aumento passa a ter valores bem expressivos, representando o aumento do uso de água na 

para irrigação.   
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7. TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, sugere-se o estudo de novo ciclo da cultura, com irrigação, para 

que se possa fazer a comparação entre as produtividades de água simuladas e calculadas a 

partir dos dados de campo, otimizando ainda mais a calibração do modelo AquaCrop para o 

cultivar Marandu, além de estudo com foco maior na produtividade, eficiência no uso da 

água, e análises econômicas para os diferentes cenários de mudanças climáticas. 
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