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MANEJO DE IRRIGAÇÃO UTILIZANDO MODELOS DE SIMULAÇÃO DE 

CRESCIMENTO DE CULTURAS CROPGRO E CERES 

RESUMO 

Autor: ALEXANDRE BRY AN HEINEMANN 
Orientador: Prof. Dr. JOSÉ ANTÔNIO FRIZZONE 

Co-orientador: Dr. ROGÉRIO TEIXEIRA DE FARIA 

Modelos de simulação de crescimento de culturas foram utilizados para avaliar o 

manejo de irrigação em duas situações. No primeiro caso, utilizou-se o modelo 

CROPGRO-Feijão para otimizar o manejo de um sistema de irrigação do tipo pivô 

central. O modelo CROPGRO foi modificado visando fornecer aos irrigantes 

informações para tomadas de decisões que simulem as situações práticas do manejo de 

irrigação em sistemas pivô central. No modelo modificado, considerou-se o número de 

dias em que o pivô central requer para completar uma revolução. Sistemas de irrigação 

pivô central, com três capacidades de aplicação de água foram avaliados para diferentes 

manejas de irrigação, sob o cultivo de feijão, no estado do Paraná, considerando-se a 

renda líquida como função objetivo. O manejo de irrigação que resultou na maior renda 

líquida foi o de irrigar toda a área em apenas um dia, quando a umidade nos primeiros 

30cm do perfil do solo foi de 70 a 80% da capacidade de água disponível (CAD) no 

solo. O sistema de irrigação que apresentou a maior renda líquida foi o de capacidade de 

aplicação de lâmina de 6mm dia· 1
• No segundo caso, modelos de simulações de 

crescimento de culturas (CROPGRO e CERES) foram combinados com um sistema de 

informação geográfica (AEGIS/WIN) para se determinar as necessidades hídricas das 

culturas do feijão, da soja e do milho, a vazão de irrigação, o nitrogênio lixiviado e o 

escoamento superficial anual, nos municípios compreendidos na bacia do Rio Tibagi, 
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Paraná. Os resultados estimados foram analisados utilizando-se métodos de análise 

espacial e representados em mapas temáticos para relacionar essas informações com o 

manejo de irrigação e planejamento. As quantidades máximas anuais de água utilizada 

para irrigação, de escoamento superficial e de nitrogênio lixiviado foram, 

respectivamente, 22.969m3 ano-1
, 31.152m3 ano·1 e l.488t ano·1, para o município de 

Reserva, localizado na bacia do Rio Tibagi. 
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IRRIGATION MANAGEMENT USING SIMULATIONS CROP MODELS 

CROPGRO AND CERES 

SUMMARY 

Author: ALEXANDRE BRYAN HEINEMANN 
Adviser: Prof. Dr. JOSÉ ANTÔNIO FRIZZONE 

Co-adviser: Dr. ROGÉRIO TEIXEIRA DE FARIA 

Two applications of simulation crop models in irrigation management were 

evaluated. ln the first evaluation, the codes in the CROPGRO model were changed to 

allow the model giving practical information on management of center pivot irrigation 

systems. The modified model takes into account the number of days that a center pivot 

requires to complete one revolution. Different water management regimes for center 

pivot systems at three different capacities of water application were evaluated for dry 

bean in the State of Paraná, using net return as an objective criterion. The management 

regimes consisted of six different irrigation thresholds, ranging from 40 to 90% of the 

remaining available soil water content, using three different commodity prices to 

calculate net returns. The center pivot system that showed the highest net return was the 

system with application capacity of 6mm day-1. The irrigation management regime that 

resulted the highest net return was the one irrigating the entire field in one day, when the 

soil moisture in the top 30cm of the profile dropped below 70 to 80% of available soil 

water. ln the second evaluation, crop models (CROPGRO and CERES) were coupled 

with a Geographic Information System (AEGIS/WIN) to determine irrigation 

requirements, annual runoff and annual nitrogen leaching for beans, soybeans and maize 

in the Tibagi River basin in the State of Paraná, Brazil. The model results were analyzed 

using spatial analysis methods and displayed by thematic maps to relate this information 
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with irrigation management and planning. The maximum annual irrigation withdrawal, 

runoff and nitrogen leaching were, respectively, 22.969m3 
year-1

, 31.152m3 yea{ 1 and 

1.488ton year-1
, in the Tibagi River Basin. 



1 INTRODUÇÃO 

Os modelos de simulação de crescimento de culturas vêm sendo amplamente 

utilizados em pesquisa agropecuária por possibilitarem uma avaliação a longo prazo do 

impacto de uma determinada intervenção no sistema de produção agrícola, por 

oferecerem recursos para análise de risco de estratégias de manejos que facilitem aos 

tomadores de decisão a compreensão das complexas interações ambientais envolvidas 

nos sistemas de produção e por proporcionarem respostas rápidas e mais econômicas em 

relação aos experimentos de campo. Em diversos países, esses modelos são utilizados 

como ferramentas para pesquisa, para tomadas de decisão e para treinamento e 

transferência de tecnologia. 

O primeiro objetivo deste trabalho foi determinar estratégias de irrigação que 

otimizem a renda líquida do feijão irrigado, em Londrina, Paraná, utilizando-se o 

modelo CROPGRO modificado pela inclusão de uma rotina que considera o tempo de 

rotação do sistema pivô central. O segundo objetivo foi determinar as necessidades 

hídricas das culturas do feijão, da soja e do milho, o nitrogênio lixiviado e o escoamento 

superficial anual para os municípios compreendidos na bacia do Rio Tibagi, Paraná. 

Para isso, combinou-se os modelos CROPGRO e CERES ao sistema de informação 

geográfica denominado "Agricultural and Environmental Geographic Information 

System for Windows" (AEGIS/WIN). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Modelos de simulação de crescimento de culturas 

Segundo Sinclair e Seligman (1996), os modelos de simulação de crescimento 

de culturas consistem da "simulação dinâmica do crescimento de uma determinada 

cultura utilizando-se integração numérica de seus processos com a ajuda da 

computação". Mais especificamente, isso implica em um programa computacional no 

qual se reproduzem e se descrevem os processos dinâmicos de crescimento de uma 

determinada cultura em relação ao ambiente e às práticas culturais, com capacidade de 

fornecer variáveis que estabeleçam o diagnóstico do estado da cultura (biomassa por 

unidade de área, estádio de desenvolvimento, rendimento, balanço de nitrogênio e 

carbono, etc.) em determinadas épocas do ciclo da mesma (Matthews et al., 2000). 

Em conseqüência da grande variedade de modelos existentes, os mesmos 

foram classificados em dois grupos, conforme sua aplicação final por usuários 

(Passioura, 1996): a) modelos científicos, ou seja, aqueles que auxiliam no entendimento 

dos processos fisiológicos e interações ocorridas entre o sistema planta-solo-atmosfera, e 

b) modelos de engenharia, que aplicam a ciência para resolver um determinado

problema, por exemplo, manejo de irrigação e otimização do uso de nitrogênio. 

Matthews et al. (2000) ampliou essa classificação e dividiu as aplicações dos modelos 

em três grupos: a) utilizados para pesquisa, b) utilizados para tomadas de decisão, e c) 

utilizados como ferramenta para transferência de tecnologia, treinamento e educação. 

Sinclair e Seligman (1996) e Matthews et al. (2000) realizaram uma excelente 

revisão sobre o desenvolvimento dos modelos de simulação para crescimento de 

culturas. A história dos modelos, quanto ao seu desenvolvimento, pode ser dividida em 

quatro diferentes fases: infância, juventude,  adolescência e maturidade. 
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A fase da intãncia começou com o surgimento dos modelos de crescimento de 

culturas despertada pelo desenvolvimento do primeiro computador "mainframe" nos 

anos 60 (Bouman et al., 1996). Os primeiros modelos foram desenvolvidos para estimar 

a interceptação de luz e a fotossíntese pelo dossel das culturas (de Wit, 1970). Esses 

modelos eram simples, porém possibilitaram estimar quantitativamente as taxas de 

crescimento de várias culturas. 

A fase da juventude ocorreu nos anos 70, com o avanço dos equipamentos 

utilizados nos experimentos de campo, que forneceram bases para descrever os vários 

processos fisiológicos e suas interações, que foram incorporados nos modelos 

aumentando a sua complexidade. O número de parâmetros necessário para executar o 

modelo aumentou drasticamente. 

A fase da adolescência começou no início dos anos 80, quando houve uma 

reavaliação dos conceitos básicos dos modelos de crescimento de culturas. Nessa 

reavaliação assumiu-se que uma redução na complexidade dos modelos conduziria a um 

melhor desempenho dos mesmos. Utilizando-se somente parâmetros considerados 

"chave", poderia se obter respostas para grande parte das variações de um sistema. Isso 

conduziu ao surgimento de versões simplificadas de modelos, denominados "summary 

models" (Penning de Vries et ai., 1989). Assumiu-se também que modelos universais 

poderiam ser desenvolvidos para cada cultura, com o objetivo de se solucionar 

determinado problema. 

A fase da maturidade ocorreu nos anos 90, permitindo o aumento do 

conhecimento e uma melhor compreensão das limitações dos modelos de crescimento. 

O Sistema de Suporte à Decisão (SSD) é definido como um sistema 

computacional que auxilia o usuário a resolver problemas complexos ou tomar decisões. 

Esse sistema fornece resultados quantitativos e qualitativos com ênfase no usuário final, 

responsável pela tomada de decisão (Matthews et ai., 2000). Freqüentemente, o SSD 

utiliza informações fornecidas por modelos de simulação de crescimento de culturas 

para efetuar as análises. 

O "Decision Suport System for Agrotechnology Transfer" (DSSA T) surgm 

como um dos resultados do projeto "International Benchmarck Sites Network for 
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Agrotenology Transfer" (IBSNA T). Esse projeto tinha como proposta fornecer uma 

ferramenta para os tomadores de decisão na área agrícola que pudesse ajudar na escolha 

de estratégias através dos resultados de simulações advindos de diferentes práticas 

agrícolas e/ou políticas agrícolas (Uehara e Tsuji, 1998). 

O DSSAT é um sistema que facilita a aplicação de modelos de crescimento de 

culturas na pesquisa, educação, extensão e tomadas de decisões (Hoogenboom et al., 

1999). Os dezessete modelos de simulação que fazem parte do sistema DSSAT são: 

a) CERES-genérico para o trigo, milho, arroz, sorgo, rnilheto e cevada (Ritchie et ai.,

1998), b) CROPGRO-genérico para soja, feijão, amendoim e grão-de-bico (Boote et al., 

1998a), c) SUBSTOR para batata, d) CROPSIM para mandioca, e) OILCROP para 

girassol, f) CROPGRO para tomate, gramínea e culturas de outono, e g) CANEGRO 

para cana-de-açúcar. 

Esses modelos simulam o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, como 

data de emergência, ocorrência da primeira folha, início do florescimento, início do 

crescimento da semente e a maturidade. Os modelos também simulam a fotossíntese, a 

respiração, a partição de nutrientes entre as partes da planta e a senescência. 

O DSSAT usa um conjunto de arquivos de dados com formato padronizado 

(Jones et al., 1994), correspondentes às características de clima (ArquivoW), dados de 

solo (ArquivoS), detalhes experimentais (ArquivoX) e os dados observados (ArquivoA e 

ArquivoT). O arquivo de detalhes experimental é definido de maneira que o mesmo 

possa ser utilizado corno um documento para armazenar dados experimentais e/ou por 

modeladores para avaliação e aplicação de modelos. Os modelos de crescimento 

possuem três diferentes arquivos de entrada para informações referentes aos coeficientes 

genéticos. O arquivo espécies, que contém respostas específicas de uma determinada 

cultura em relação às condições ambientais (ArquivoS); o arquivo ecotipo, que define os 

coeficientes genéticos das culturas para grupos de variedades que apresentam respostas 

similares ou possuem similares "backgrounds" genéticos (ArquivoE); e o arquivo 

cultivar, que define os coeficientes genéticos para urna única variedade, como o número 

de dias entre a data de plantio e o florescimento ou maturidade fisiológica sobre 
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condições "ótimas" de crescimento (ArquivoC). O número de coeficientes varia entre os 

modelos, sendo o menor número 6 e o maior 15 (Hoogenboom, 2000). 

O DSSAT inclui três diferentes tipos de programas de aplicação: análise 

sazonal, análise seqüencial e análise espacial. Na análise sazonal, diferentes estratégias 

de manejo são avaliadas para uma determinada época do ano, porém repetidas para 

vários anos utilizando-se dados climáticos históricos ou geradores de dados climáticos 

(Thomton e Hoogenbom, 1994). Na análise seqüencial, diferentes rotações de culturas 

são avaliadas através de diversos anos. Nesse caso, o modelo é executado 

seqüencialmente, ou seja, o resultado da primeira simulação é usado para definir os 

dados de entrada para a simulação seguinte (Thomton et al., 1995). Na análise espacial, 

há possibilidade de unir modelos de crescimento do DSSAT e sistema de informação 

geográfica (SIG), podendo analisar as variabilidades espaciais em uma determinada 

região (Thomton et al., 1997). Os programas de aplicação incluem ferramentas para 

executar os modelos e programas de análise para sumarizar os resultados gerados pelos 

modelos. Entre as variáveis que podem ser calculadas incluem a média, o desvio padrão, 

a variância, a distribuição cumulativa de probabilidades e outras, não somente para o 

rendimento, mas também para os componentes do mesmo. Há a possibilidade do cálculo 

de variáveis econômicas, como a renda líquida, levando-se em consideração os custos e 

os preços para um determinado manejo. Neste estudo foram utilizados os aplicativos 

sazonal e espacial do DSSAT. 



3 OTIMIZAÇÃO DO MANEJO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PIVÔ 

CENTRAL PARA FEIJÃO (PHASEOLUS VULGARIS L.) 

EM REGIÃO ÚMIDA 

Resumo 

6 

No plantio da pnmavera, períodos de seca podem ocasionar significativa 

redução nos rendimentos do feijão no Brasil. Porém, o uso de irrigação pode possibilitar 

a obtenção de produtividades elevadas e reduzir os riscos associados à variabilidade das 

condições climáticas. Sistemas de irrigação por pivô central são comumente utilizados 

na cultura do feijoeiro e são operados para completarem uma revolução em períodos de 

mais de um dia. No entanto, os modelos de simulação de crescimento de culturas 

assumem a irrigação de uma determinada área num mesmo dia. Este trabalho apresenta 

modificações realizadas no modelo de simulação de crescimento CROPGRO visando 

fornecer aos irrigantes informações para tomadas de decisões que simulem as situações 

práticas do manejo de irrigação. O modelo modificado considera o número de dias que o 

pivô central requer para completar uma revolução. Diferentes turnos de rega foram 

simulados adotando-se sistemas pivô central com diferentes capacidades de aplicação de 

água e os resultados foram avaliados para a cultura do feijão em função da renda líquida 

para o estado do Paraná. Os turnos de rega avaliados incluem a revolução do 

equipamento de irrigação em um, dois ou três dias. Foram aplicados seis diferentes 

níveis críticos de umidade do solo para determinar o momento de irrigação, variando-se 

de 40 a 90% da capacidade de água disponível (CAD) no solo. A capacidade do sistema 

de irrigação pivô central que maximizou a renda líquida foi a correspondente à aplicação 

de uma lâmina de 6mm dia·
1
• O turno de rega que resultou na máxima renda líquida foi 
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irrigar a área em um dia quando o nível crítico de umidade do solo nos primeiros 30cm 

do perfil do solo foi de 70 a 80% da capacidade de água disponível no solo (CAD). 

Palavras Chaves: Modelos de Crescimento, DSSAT, Irrigação e Feijão. 

Summary 

During the spring growing season, periods of drought can cause a significant 

reduction in dry bean yield in Brazil. Therefore, irrigation is applied to reduce the risks 

associated with the variability in weather conditions. The common irrigation system is a 

center pivot system. Irrigation managers usually operate a center pivot irrigation system 

in such a way that it requires more than one day to complete the irrigation of an entire 

field. ln general, crop model simulations assume that irrigation of an entire field is 

completed in one day. This article presents modification made in the CROPGRO 

simulation model to provide irrigation managers with decision support information that 

is equivalent to their local conditions. The modified model takes into account the 

number of days that a center pivot irrigation system requires to complete one revolution. 

Different management regimes for three different water capacity center pivot systems 

were evaluated for dry bean as a function of net return for the State of Paraná. The 

management regimes that were evaluated included the completion of the center pivot 

revolution in either one, two or three days. Six different irrigation thresholds were 

applied, ranging from 40 to 90% of the remaining available soil water content, and three 

different commodity prices were analyzed. The center pivot system that showed the 

highest net return was the system that applied 6mm day" 1. The irrigation management 

regime that resulted in the highest net return was to irrigate the entire field in one day, 

when the soil water content in the top 30cm of the profile dropped below 70 to 80% of 

available soil water. 

Key words: Crop Model, DSSA T, Irrigation and Dry bean. 
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3.1 Introdução 

O Feijão (Phaseolus vulgaris L.) é uma das principais fontes de proteína 

cultivado em diversas regiões do mundo, entretanto, a produtividade é normalmente 

baixa devido ao estresse hídrico (Singh et al., 1991 ). Estima-se que ocorre estresse 

hídrico em 60% das áreas de produção de feijão na América Latina (Laing et al., 1984). 

No Brasil, o feijão é uma das culturas mais importantes, sendo o estado do Paraná um 

dos líderes na produção dessa leguminosa. Para a região de Londrina, que possui um 

clima subtropical úmido, a ocorrência de veranicos ( curtos períodos de estresse hídrico) 

é um dos principais fatores que afeta o rendimento do feijão. Durante a primavera, 

veranicos são comuns e podem ocasionar severa redução no rendimento em sistemas de 

produção não irrigados (Caramori et al., 1987). Irrigações utilizando o sistema pivô 

central são aplicadas para aumentar a produtividade e reduzir a variação no rendimento. 

Nessa região, a maioria dos equipamentos de irrigação tipo pivô central é projetada com 

uma capacidade de aplicação variando de 5 a 7mm dia- 1
, para uma área média irrigada 

de 60ha. Os irrigantes normalmente operam o sistema com períodos de revolução de 

mais de um dia. 

Devido ao clima úmido, é comum que ocorra precipitação depois que parte da 

área tenha sido irrigada, ocorrendo variações espaciais de umidade no solo e, 

conseqüentemente, variações de disponibilidade de água na planta, mesmo que o solo na 

área seja homogêneo. 

As decisões mais importantes a serem tomadas pelos irrigantes são: de quando 

irrigar e de quanto de água aplicar. Para essa definição, há que se considerar vários 

fatores no processo de tomada de decisão, para assegurar que o valor adicional da receita 

proporcionada pela mudança no manejo de irrigação seja maior que o custo da irrigação. 

Irrigações com datas fixas, baseadas nas condições climáticas médias, conduzem a um 

ineficiente uso da água devido à variabilidade temporal na quantidade e distribuição da 

precipitação (Smith et al., 1985; Villalobos e Fereres, 1989). Pela complexidade do 

processo de tomada de decisão, pesquisadores têm desenvolvido sistemas de suporte à 

decisão (SSD) com base em modelos computacionais. Esses sistemas podem fornecer 
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informações para as diversas opções de manejo, considerando-se as condições 

ambientais locais (Tsuji et al., 1998). Os SSD também possibilitam a compreensão 

científica das complexas interações ambientais que se apresentam aos tomadores de 

decisão. Freqüentemente, informações de modelos de simulação são utilizadas como 

base para os SSD (Keating e Grace, 1997). Neste estudo foi utilizado o SSD "Decision 

Support System for Agrotechnology Transfer" (DSSAT). O DSSAT consiste de um 

conjunto de modelos de simulação de culturas que foram integrados em um único 

programa. Esse programa facilita a aplicação de modelos de simulação de culturas em 

pesquisas e tomadas de decisão (Jones et al., 1998; Tsuji et al., 1994). A grande 

vantagem do DSSAT tem sido na padronização e processamento dos dados de entrada e 

saída. O CROPGRO, um modelo genérico para leguminosas, foi utilizado neste estudo 

para estimar o rendimento do feijão e as quantidades de irrigação necessárias para 

determinadas condições edafoclimáticas. 

Muitos pesquisadores têm usado os modelos de simulação do DSSAT para 

identificar cenários ótimos de irrigação para regiões úmidas. Boggess et ai. (1983), 

utilizando o modelo SOYGRO v.4.2, estudaram estratégias de irrigação e o impacto dos 

resultados na renda líquida. As melhores estratégias de irrigação foram definidas em 

função da água disponível no solo, profundidade do manejo de irrigação e séries 

históricas de dados climáticos. Martin et al. (1985) avaliaram diferentes estratégias de 

irrigação para regiões úmidas utilizando o modelo CERES-maize. Boggess e Ritchie 

(1988) utilizaram os modelos CERES-maize e SOYGRO para identificar estratégias de 

irrigação e aplicaram dominância estocástica para avaliar os riscos associados às 

diferentes estratégias. Faria et al. (1997a), utilizando o modelo BEANGRO para feijão, 

identificaram as estratégias de irrigação que forneceram o máximo beneficio econômico 

para a região de Londrina, Paraná. Determinaram que a estratégia ótima de irrigação é 

irrigar quando o nível de umidade crítica no solo for igual a 60% da CAD. 

Em todos os trabalhos consultados na literatura, assumiu-se que a irrigação da 

área total era realizada em um dia. Entretanto, esta situação muitas vezes não ocorre em 

condições de lavoura, sendo necessário mais de um dia para irrigar toda a área. 
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O objetivo deste trabalho foi determinar estratégias de irrigação que otimizem 

a renda líquida do feijão irrigado, em Londrina, Paraná, utilizando-se o modelo 

CROPGRO modificado pela inclusão de  uma rotina que considera o tempo de rotação 

do sistema pivô central. 

3.2 Material e Métodos 

Modelos de Crescimento de Culturas 

CROPGRO é um modelo orientado a processo, desenvolvido para 

leguminosas, que simula o crescimento, o desenvolvimento vegetativo e os balanços de 

nitrogênio e água na cultura e no solo. A versão utilizada neste estudo (v3.5, 98.0) 

simula o rendimento para soja, feijão, amendoim e grão-de-bico (Boote et al., 1997; 

Boote et al., 1998b; Hoogenboom et al., 1999). O processo de desenvolvimento do 

modelo CROPGRO utiliza dados climáticos diários, exceto, para alguns processos corno 

fotossíntese, em que o passo de cálculo é horário utilizando-se o modelo "leaf

hedgerow" (Boote et al., 1998a). 

A performance do modelo BEANGRO para feijão, urna versão anterior ao 

modelo CROPGRO-Feijão, tem sido avaliada em diversas regiões do mundo. Os 

rendimentos simulados de feijão mostraram uma boa comparação com os dados 

observados para condições de estresse hídrico em regiões tropicais (White et al., 1995; 

Faria et al., 1997b ). As variáveis de entrada e saída para os modelos BEANGRO e 

CROPGRO são idênticas, mudando-se somente a estrutura dos códigos dos modelos 

(Hoogenboom et al., 1992; Hoogenboom et al., 1994). 

No modelo CROPGRO, o módulo de balanço hídrico no solo considera todos 

os processos que afetam diretamente o conteúdo de água do solo. Como outros modelos 

de simulação do DSSAT, o balanço hídrico é calculado com a mínima quantidade de 

dados de entrada (Ritchie, 1998). O balanço hídrico no solo é um modelo 

unidimensional e baseia-se em quatro equações para calcular as variações de 
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armazenamento de água (Hoogenboom et al., 1992; Jones e Ritchie, 1990). Essas 

variações podem ser descritas pela seguinte equação (1 ): 

�S = P + I - EP - ES - R - D (1) 

em que, �S representa a variação de armazenamento de água no solo, P e I são dados de 

entrada correspondentes à precipitação e à irrigação, EP e ES são dados de saída 

correspondentes à evaporação da planta e do solo, R o escoamento superficial e D a 

drenagem, sendo que ambos são dados de saída do perfil do solo. A água no solo é 

distribuída em várias camadas (máximo de 20) com a espessura das mesmas 

determinadas pelo usuário (Ritchie, 1985). 

A infiltração da água no solo é calculada pela diferença entre a precipitação ou 

irrigação e escoamento superficial. O escoamento superficial é calculado pelo 

procedimento modificado do USDA-Soil Conservation Service (SCS), denominado 

"técnica do número da curva" (Williams, 1991). A drenagem é calculada através do 

método denominado "tipping bucket", assumindo-se para cada camada de solo um valor 

fixo para o solo saturado, a condutividade hidráulica do solo saturado e a capacidade de 

campo. A água disponível no solo varia entre o ponto de murcha permanente e a 

capacidade de campo. Se a quantidade de água disponível em uma determinada camada 

do solo for maior que o valor máximo da capacidade de campo, o excesso de água é 

drenado para a próxima camada, baseado no coeficiente de drenagem especificado no 

arquivo de dados de entrada do perfil do solo. O cálculo desse processo é diário (Jones e 

Ritchie, 1990; Ritchie, 1985). 

A evapotranspiração é baseada no processo descrito por Ritchie (1972). Esse 

processo separa a evaporação do solo da transpiração da planta. A evapotranspiração 

potencial é calculada usando a equação de Priestley-Taylor ou F AO24-Penman. A 

grande vantagem do método de Priestley-Taylor (1972) para se calcular a 

evapotranspiração potencial é que os dados de entrada são somente os valores diários de 

radiação solar, temperatura máxima e mínima e o valor do albedo do solo. A evaporação 

do solo é dada em função da quantidade de água disponível na camada superficial do 
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solo e energia que alcança a superficie do solo, que é proporcional ao índice de área 

foliar e albedo do solo. A taxa de extração de água pela raiz é calculada usando-se a 

aproximação "law of the limiting". Nessa aproximação, a resistência das raízes 

determina a taxa de fluxo de água para as mesmas. Se as raízes são incapazes de extrair 

a quantidade de água perdida por transpiração em razão da alta resistência ao fluxo no 

solo e/ou baixa quantidade de água disponível no solo em uma ou mais camadas, a 

transpiração é reduzida proporcionalmente. Quando ocorre o estresse hídrico na planta, 

são introduzidos fatores que reduzem a fotossíntese, a expansão do crescimento e o 

aumento da partição da biomassa para as raízes (Hoogenboom et al., 1992). 

O modelo CROPGRO calcula o nitrogênio extraído pela planta e a fixação do 

mesmo. Somente os movimentos de nitrato e uréia são considerados e ambos são 

dependentes do movimento de água no solo. Informações adicionais sobre o balanço de 

nitrogênio podem ser encontradas em Godwin e Singh (1998). 

Modificações realizadas no modelo CROPGRO 

Foram feitas modificações nos códigos do modelo CROPGRO para se 

considerar o tempo que um sistema de irrigação pivô central gasta para completar uma 

revolução. Essas modificações foram necessárias, pois, o modelo assume que a irrigação 

é realizada em um dia na área total, usando o processo diário da rotina do balanço 

hídrico no solo. A estrutura modificada no modelo CROPGRO é ilustrada na Figura 1. 

Essas modificações incluem a adição de uma nova sub-rotina no modelo, a 

criação de um novo módulo de entrada de dados (IRRIGA) e modificações no módulo 

"driver". A nova sub-rotina foi adicionada no módulo que executa a simulação para 

armazenar todas as datas de irrigação em um novo arquivo temporário denominado 

IRRIGA.DAT, no final da primeira execução do modelo. Introduziu-se uma restrição no 

módulo "driver", que é implementada quando o número de tratamentos ou número de 

dias que o equipamento requer para completar uma revolução é maior que um. 
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Módulo 
IRRIGA 

/ Arquivo/
,___I

___,RRIGA ◄ 

Execução 2 & 3 

Módulo Driver

l Execução 1

Módulo 
Input 

.. 

........ ····►-/ _____ T_e_:_r_�-=-�_,º_ri_o_/

► Modelo de
Crescimento

Figura 1. Diagrama do modelo modificado CROPGRO para manejo de 
irrigação com sistema pivô central 
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O novo módulo, denominado IRRIGA, tem como objetivo ler as datas de 

irrigação do arquivo temporário, que é criado no final da primeira execução do modelo. 

Esse módulo também adiciona um ou mais dias para o equipamento completar uma 

revolução conforme o manejo de irrigação adotado e cria um novo arquivo temporário 

(IBSNAT35.INP), que inclui as novas datas de irrigação baseadas no manejo obtido na 

primeira sessão da área a ser irrigada. Essas modificações também permitem o uso de 

dois ou mais tipos de solo e culturas em diferentes segmentos da área a ser irrigada pelo 

sistema pivô central. 
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Os intervalos entre o início e o término das irrigações podem afetar o 

rendimento da cultura, em função da localização das plantas no campo, ou seja, as 

plantas nos extremos, início da área irrigada e final da área irrigada, são as primeiras e as 

últimas a receberem água. Para se considerar uma possível diferença no rendimento 

entre a primeira parcela da área a ser irrigada e as demais parcelas, a produtividade e a 

lâmina total aplicada foram simuladas para cada parcela irrigada conforme o turno de 

rega adotado. Informações adicionais sobre as diferentes opções de freqüências de 

irrigação são encontradas nos itens seguintes. 

Condições Locais 

O modelo BEANGRO, versão 1.02, foi calibrado e validado para Londrina por 

Faria et al. (1997b). Os coeficientes genéticos da variedade IAPAR 57, largamente 

cultivada na região, foram obtidos utilizando-se dados de campo de diferentes épocas de 

plantio e manejos de irrigação. Rendimentos simulados de feijão mostraram uma boa 

comparação com os dados observados para as diferentes épocas de plantio e manejos de 

irrigação para Londrina. Os coeficientes de determinação (R2
) entre os dados simulados 

e observados para maturidade fisiológica, biomassa e rendimento foram 0,82, O, 70 e 

0,91, respectivamente (Faria et al., 1997b ). As informações climáticas requeridas pelo 

modelo CROPGRO foram obtidas na estação meteorológica do Instituto Agronômico do 

Paraná, localizada em Londrina (Latitude 23,45° S, Longitude 51,95° W). Essa região 

possui um clima caracterizado como subtropical úmido, com a precipitação variando de 

1200 a 1900mm, sendo que 2/3 da precipitação total ocorre durante a primavera e o 

verão, ou seja, de outubro a março. Os parâmetros climáticos utilizados no modelo 

CROPGRO incluem dados históricos do período de 1976 a 1997 de precipitação, 

temperaturas máxima e mínima, e radiação solar, cujas médias mensais para os 22 anos 

da série histórica são ilustradas na Figura 2. 
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Os dados de solo usados como entrada no modelo são apresentados na Tabela 

1, sendo obtidos por análises realizadas em campo, na Estação Experimental do IAP AR, 

em Londrina (Faria et al., 1994). O solo, classificado como Latossolo Roxo, é 

caracterizado pelo alto teor de argila (40 e 60%), um perfil profundo, alta taxa de 

infiltração, lençol freático profundo e baixa quantidade de matéria orgânica. 

Os dados de entrada no modelo para as práticas culturais incluem: espaçamento 

entre linhas de plantio igual a 0,5m, densidade de plantio de 24plantas m-2 e data de 

semeadura em 15 de agosto. Foram utilizados os coeficientes genéticos obtidos por Faria 

et al. (1997b) para simular o crescimento e desenvolvimento da cultivar de feijão 

IAPAR57. 
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Tabela 1. Características do Latossolo Roxo de Londrina, Paraná 

Parâmetros do Solo 

Profundidade 

(cm) SLL SDUL SSAT SBDM SSKS SRGF 

(cm3 cm-3) (cm3 cm-3) (cm3 cm-3) (g cm-3) (cm h-1)

0-10 0,20 0,35 0,43 1,1 1,9 1,00 

10-25 0,27 0,38 0,43 1,0 1,9 0,25 

25-40 0,27 0,38 0,43 1,0 1,9 0,25 

40-55 0,27 0,36 0,43 1,0 1,9 0,10 

55-70 0,27 0,36 0,43 1,0 1,9 0,10 

70-130 0,27 0,36 0,43 0,9 1,9 0,00 

SLL - Ponto de Murcha Permanente 
SDUL - Capacidade de Campo 
SSAT - Quantidade de água no solo saturado 
SBDM - Densidade do solo 
SSKS - Condutividade hidráulica em solo saturado 
SRGF - Fator de crescimento de raiz 

Características das Estratégias de Irrigação 

Na região de Londrina, o sistema de irrigação mais utilizado é o pivô central, 

geralmente com capacidade de aplicação de água variando de 5 a 7mm dia- 1, o que é 

equivalente a uma vazão de 125 a 175m3 h- 1 para uma área irrigada de 60ha. Uma 

vantagem desse sistema de irrigação é a possibilidade de se aplicar diferentes lâminas de 

água pelo ajuste da velocidade de rotação. 

Neste estudo, sistemas de irrigação pivô central com diferentes capacidades de 

aplicação de água (5, 6 e 7mm dia- 1) foram considerados para determinar as estratégias

de irrigação que otimizam a renda líquida do feijão na região úmida de Londrina, 

Paraná. Para cada sistema, os três seguintes turnos de rega foram analisados: 

a) irrigar toda a área em um dia, aplicando-se lâminas de 5, 6 e 7mm. Nesse caso é

assumido que toda a área irrigada terá o mesmo teor de umidade do solo (Figura 3a). 

b) irrigar toda a área em dois dias, aplicando-se lâminas de 10, 12 e 14mm devido à

redução na velocidade de rotação do equipamento pela metade. Nesse caso haverá duas 

seções de 30ha, podendo cada seção ter diferente valor de umidade do solo devido às 

diferenças no tempo em que a irrigação ocorreu em cada seção (Figura 3b). 
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c) irrigar toda a área em três dias, aplicando-se lâminas de 15, 18 e 21mm. Nesse caso

haverá três seções de 20ha, podendo cada seção ter distintos valores de umidade do solo

(Figura 3c ).

60 ha 30 ha 30 ha 

a) b) e) 

Figura 3. Diferentes estratégias de irrigação simuladas com o modelo modificado 
CROPGRO, para irrigação da área em um dia (a), dois dias (b) e três dias (c) 

As estratégias de irrigação utilizadas neste estudo, correspondentes aos 

sistemas pivô central com três capacidades de aplicação de água e operados com três 

velocidades de rotação, foram resumidas na tabela 2. 

Tabela 2. Lâminas de irrigação resultantes das diferentes estratégias de irrigação 
simuladas. 

Capacidade de 
Aplicação 

(mm) 

Tempo de revolução do pivô central 
1 dia 2 dias 3 dias 

5 10 15 
6 12 18 
7 14 21 

O momento de irrigação foi definido de acordo com os diferentes níveis 

críticos de umidade remanescentes da fração de água disponível no solo (CAD), 

considerando-se a profundidade de 30cm do perfil do solo. Foram considerados seis 

níveis críticos de umidade, ou seja, de 40 a 90% da CAD, em intervalos de 10%. A 

lâmina de água aplicada depende do turno de rega, isto é, um, dois ou três dias para cada 
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pivô central. Para cada estratégia de simulação, o valor da umidade inicial do solo foi 

ajustado para a capacidade de campo e as simulações foram iniciadas no dia de plantio. 

Neste estudo, após atingir o nível crítico de umidade do solo preconizado como 

critério para a aplicação de irrigação, considerou-se que todas as seções seriam irrigadas, 

mesmo com a ocorrência de precipitação após a irrigação da 1 ª ou 2ª seções, ou seja, não 

se encerrará a irrigação mesmo que isso implique em irrigar em um dia com chuva. 

Normalmente, a probabilidade de chuva para dois ou três dias é desconhecida ou 

insuficiente para tomadas de decisões no manejo de irrigação. 

Critério de Decisão 

Neste estudo, a função objetivo foi a maximização da renda líquida, conforme 

equação (2): 

NP = max{P.Y(d,i)-Ct(d,i)} (2) 

sendo, P o preço do produto, em US kg·1
, Y o rendimento de grãos simulado pelo 

modelo para cada ano dos dados climáticos utilizados, em kg ha · 1, Ct o custo total, a ser 

definido na equação (3), d é um elemento de {d1, d2, .... ,dn} e representa os diferentes 

níveis críticos de umidades do solo, variando de 40 a 90% da CAD, e i um elemento de 

{ii, h, ..... ,in} representando os estados da natureza (anos de simulações variando de 

1976 a 1997). 

A renda líquida foi considerada como o principal critério de decisão, sendo 

definida como a renda bruta, correspondente ao produto da produtividade pelo valor do 

produto ("commodity"), menos o custo de produção. O custo de produção (Ct) foi 

dividido em custo fixo (C0), associado aos custos básicos de produção da cultura e ao 

custo da irrigação (Ci), dados em US ha·1, ou seja (equação 3): 

(3)
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O custo da irrigação (Ci) foi definido pela seguinte relação (equação 4): 

(4) 

sendo, Cc o custo anual do capital investido nos equipamentos de irrigação (US ha-1), Ce

o custo operacional da irrigação, incluindo o preço do bombeamento (US mm"1), Cw o

custo da água (US mm"1), e D a lâmina total de irrigação aplicada durante o ciclo da

cultura, em mm.

O valor de C0, obtido de Faria et al. (1997a), foi de US 341,67ha·1, e o custo 

anual do capital (Cc), obtido de Frizzone et al. (1994), foi de US 121,67ha·1. O custo 

anual do capital incluiu a depreciação sobre dez anos e juros de 12% ao ano. Os 

componentes do Ce incluíram a energia e os custos operacionais. O valor de Ce foi de 

US 0,42mm·1, obtido de Faria et ai. (1997a). Esse valor foi baseado na média de vários 

projetos de irrigação que utilizaram pivôs centrais. O valor de Cw foi considerado nulo 

por não haver cobrança de tarifa de uso de água quando a mesma é retirada de rios e/ou 

represas. O custo anual do capital investido nos equipamentos de irrigação (Cc) foi 

considerado o mesmo para os três sistemas pivô central de diferentes capacidades de 

aplicação. 

Três análises foram realizadas utilizando-se três diferentes preços do produto. 

Na primeira análise, o preço do produto foi US 0,42kg, o mais baixo no período de dez 

anos, entre 1989 até 1998. Na segunda análise, o preço do produto foi US 0,72kg, 

representando a média dos dez anos. Na terceira análise, o preço foi US 1,04kg, o mais 

alto da série de dez anos. Esses preços foram baseados nos preços históricos do produto 

e foram obtidos da FNP Consultorias & Comércio (1998) para o estado do Paraná. 
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3.3 Resultados e Discussão 

Produtividade 

Os resultados demonstraram significativos ganhos de rendimento de grãos de 

feijão com o aumento do nível crítico de umidade do solo, especialmente entre 40 e 60% 

da CAD. Os níveis críticos de umidade do solo foram importantes na determinação dos 

mais altos rendimentos como mostra a Figura 4. As necessidades de irrigação para 

manter a umidade do solo acima do nível crítico de umidade preconizado em cada 

estratégia aumentaram com o aumento do nível crítico de umidade do solo, 

independentemente do tempo de revolução do pivô central (Figura 4). Com o aumento 

do nível crítico de umidade do solo, as médias das produtividades tenderam a se manter 

constantes para os sistemas pivô central estudados. O efeito da velocidade de rotação 

dos sistemas de irrigação ocorreu somente sob baixos valores de umidade crítica do solo. 

Na análise da produtividade, a melhor estratégia de irrigação foi definida como 

aquela que proporciona o mais alto rendimento de grãos de feijão. Para um nível crítico 

de umidade do solo de 40% da CAD, o melhor turno de rega foi irrigar toda a área em 

três dias, para os sistemas com capacidades de aplicação de 6 e 7mm dia·1• Para 50% da 

CAD, o melhor turno de rega foi irrigar toda a área em dois dias, com um sistema cuja 

capacidade de aplicação foi de 7mm dia·1• Para 60% da CAD, o melhor turno de rega foi 

irrigar toda a área em um dia, utilizando-se um sistema pivô central com capacidade de 6 

e 7mm dia·', resultando em produtividades máximas de 2,94t ha·1• A diferença entre os 

equipamentos foi somente o número de irrigações aplicadas durante o ciclo total da 

cultura, sendo 32 e 27 aplicações, respectivamente. Para um nível crítico de umidade do 

solo de 70% da CAD, o turno de rega que apresentou o melhor rendimento de grãos foi 

também irrigar toda a área em um dia, com os sistemas com capacidade de aplicação de 

6 e 7mm dia· 1• A produtividade média para ambos foi de 3,05t ha·1, sendo apenas 3% 

maior que a produtividade para o nível crítico de umidade do solo de 60% da CAD. 

Entretanto, o número de irrigações foi de 39 para uma lâmina de 234mm e 35 para uma 

lâmina de 242mm, para os equipamentos de 6 e 7mm dia· 1
, respectivamente. Para 80% 
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da CAD, o melhor turno de rega foi irrigar toda a área em um dia, com os sistemas que 

aplicaram 6 e 7mm dia-1• A máxima produtividade foi de 3,07t ha-1, sendo apenas 0,6% 

maior que a produtividade para o nível crítico de umidade do solo de 70% da CAD. O 

número médio de irrigações foi de 47 para urna lâmina de 285mm e de 42 para uma 

lâmina de 294mm, respectivamente. Para 90% da CAD, o melhor turno de rega foi 

irrigar toda a área em um dia, sendo que a produtividade média foi a mesma para os três 

sistemas de irrigação analisados, isto é, 3,08t ha-1• Para os sistemas de irrigação de 6 e 

7mm dia-1 a produtividade aumentou somente 0,3%. O número médio de irrigações foi 

de 64 para urna lâmina de 320mm, de 57 para urna lâmina de 341mm e de 52 para urna 

lâmina de 362mm, para os equipamentos com capacidade de aplicação de 5, 6 e 7mm 

dia-1, respectivamente. 

Para os três sistemas pivô central analisados neste estudo, o turno de rega de 3 

dias apresentou a menor produtividade quando o nível crítico de umidade do solo foi 

maior que 40% da CAD. Nas condições climáticas da região de Londrina, clima 

subtropical úrnido, a demanda de água pelas plantas aumenta em setembro e em outubro 

devido ao aumento da temperatura e da radiação solar (Figura 2). Um atraso de um ou 

dois dias na irrigação em uma determinada seção da área irrigada aumenta a deficiência 

de água no solo e pode ocasionar a redução na produtividade. 

Renda Líquida 

Na análise da renda líquida, a melhor estratégia para o agricultor é aquela que 

proporciona a máxima renda líquida. Pelo fato da renda líquida ser função do preço do 

produto, foi analisado o impacto da mesma em três diferentes preços. A Tabela 3 

apresenta os resultados das rendas líquidas em função dos níveis críticos de umidade do 

solo de 70 e 80% da CAD, capacidade de aplicação dos equipamentos pivô central e 

turno de rega. 
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a) menor preço do produto

Para o sistema de irrigação com capacidade de aplicação de 5mm dia-1, o 

melhor turno de rega foi irrigar toda a área em um dia, com o nível de umidade crítica do 

solo de 70 e 80% da CAD (Tabela 3). Pela Figura 5a observa-se que não há diferença na 

renda líquida (US 892ha-1) entre os níveis críticos de umidade do solo de 70 e 80% da

CAD. Para 70% da CAD, a produtividade foi de 3,0lt ha-1, com um número médio de 44 

irrigações e a lâmina aplicada de 221mm. Para 80% da CAD, a produtividade foi de 

3,0t ha-1, o número médio de irrigações de 55 e a lâmina média aplicada de 274mm. Para

um aumento na produtividade de 1,6% foi necessário aplicar 19,3% a mais de água, e 

isto não ocasionou mudanças na renda líquida. 

Os equipamentos com capacidade de 6 e 7mm dia-1 proporcionaram as mesmas

produtividades e rendas líquidas. O melhor turno de rega para os dois sistemas foi irrigar 

toda a área em um dia, quando o nível crítico de umidade do solo foi de 70% da CAD 

(Figura 5a). O número médio de irrigações foi de 39 e de 35, e a lâmina aplicada de 

234mm e de 242mm para os equipamentos de 6 e 7mm dia-1, respectivamente.

b) preço médio do produto

Para o equipamento que aplicou 5mm dia-1, o melhor turno de rega foi irrigar 

toda a área em um dia, para um nível crítico de umidade de solo de 80% da CAD (Figura 

5b ). Esse sistema proporcionou uma renda líquida média de US l .627ha-1• Para os 

sistemas de 6 e 7mm dia-1, o melhor turno de rega também foi irrigar toda a área em um 

dia, quando o nível crítico de umidade do solo foi de 70% da CAD. Ambos os sistemas 

apresentaram uma renda líquida de US 1.63 lha-1•

e) maior preço do produto

Para o equipamento de 5mm dia-1, o melhor turno de rega foi irrigar toda a área 

em um dia para um nível crítico de umidade de 80 e 90% da CAD. Para esses níveis 

críticos de umidade do solo, não houve diferença na renda líquida, sendo a mesma de 
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US 2.607ha-1• Para o nível crítico de umidade do solo de 80 e 90% da CAD, a 

produtividade foi de 3,06 e de 3,08t ha-1, com lâminas totais de 274 e de 320mm para 55 

e 65 aplicações de irrigação, respectivamente. Para um aumento na produtividade de 

0,65%, aplicou-se 14% a mais de água. 

Para os equipamentos de 6 e 7mm dia-1, o melhor turno de rega foi irrigar toda 

área em um dia, quando o nível crítico de umidade do solo foi de 80% da CAD. Nesse 

caso, a renda líquida média, a produtividade, o número de irrigações e a lâmina aplicada 

foram de US 2.612ha-1, 3,07t ha-1, 48 e 286mm para o equipamento de 6mm dia-1 e 

US 2.61 lha-1, 3,07t ha-1, 42 e 294mm para o equipamento de 7mm dia-1.

Variações nas lâminas totais aplicadas 

Neste estudo, as lâminas aplicadas variaram entre 221 e 320mm para as 

melhores estratégias. Esses resultados são próximos às lâminas de irrigação obtidas por 

Faria et al. (1997a), isto é, 230 a 330mm, em experimentos de campo conduzidos em 

Londrina. Saad (1996) e Queiroz et al. (1996) encontraram as mesmas variações nas 

lâminas totais de irrigação para o feijão em outras regiões do Brasil. 

As variações nas lâminas totais de irrigação resultam das diferentes 

necessidades hídricas da cultura nos diferentes anos analisados (1976 - 1997), devido à 

variabilidade na distribuição e intensidade das precipitações, assim como na 

evapotranspiração potencial. Os fatores climáticos, precipitação, temperaturas máxima e 

mínima, e radiação solar, também são os responsáveis pelos altos valores do desvio 

padrão encontrado para o rendimento de grãos e, conseqüentemente, na renda líquida. 

O número de irrigações para as estratégias consideradas economicamente 

ótimas não correspondeu aos números observados em condições de campo. Uma das 

razões para essa discrepância é que o modelo de simulação não considera os danos 

causados por insetos e doenças, embora o feijão seja suscetível a vários patógenos. Além 

disso, os valores econômicos para os sistemas de irrigação pivô central utilizados neste 

estudo, correspondem à média dos custos operacionais para esses sistemas. O número de 

irrigações entre 34 e 64 por ciclo da cultura, como sugerido pelas simulações, irá elevar 

os custos de manutenção e operacional do sistema de irrigação. 
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A maior renda líquida determinada neste estudo sugere a irrigação de toda a 

área em um dia, quando o nível crítico de umidade do solo foi de 70 e 80% da CAD 

(Tabela 3). A importância do preço do produto na determinação da renda líquida do 

agricultor, comparada à produtividade e aos custos de produção do feijão é mostrada na 

Tabela 3. Para o menor preço e o preço médio do produto, o sistema de irrigação que 

proporcionou as maiores rendas líquidas foram aqueles com capacidade de aplicação de 

6 e 7mm dia-1, irrigando quando o nível crítico de umidade do solo foi de 70% da CAD. 

Entretanto, o equipamento com a capacidade de aplicação de 7mm dia·1 utilizou 17% a 

mais de água. Para o maior preço do produto, a maior renda líquida foi obtida com o 

equipamento com capacidade de 6mm dia·1
, quando o nível crítico de umidade do solo 

foi de 80% da CAD. 

Este estudo demonstrou que o sistema de irrigação ótimo para o feijão é aquele 

que apresenta uma capacidade de aplicação de água de 6mm dia·1, baseando-se nas 

condições ambientais e de manejo utilizados. Esse sistema possui uma vazão de 

150m3 h-1, isto é, 25m3 h-1 a menos que o equipamento que aplica 7mm dia-1• Apesar dos 

baixos custos de irrigação, o agricultor que adquirir um equipamento que aplique 6mm 

dia-1, poderá economizar, comprando diâmetros menores de tubulações para a adutora e 

um sistema de bombeamento menor. Esse sistema permitirá ao agricultor obter, pelo 

menos, a mesma renda líquida obtida com o equipamento com capacidade de 7mm dia-1.
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3.4 Conclusões 

As modificações realizadas no modelo de simulação CROPGRO permitiram 

considerar o número de dias necessários ao pivô central para completar uma revolução. 

O modelo modificado foi usado para determinar a estratégia ótima de irrigação para a 

cultura do feijão, na região de Londrina, Paraná. O sistema pivô central com capacidade 

de aplicação de 6mm dia-1 foi considerado o que fornece as melhores condições para se 

obter a renda líquida ótima. Para este estudo, a melhor estratégia foi irrigar quando o 

nível crítico de umidade do solo atingiu 70 % da CAD para o menor preço e preço 

médio do produto, e 80% da CAD para o maior preço do produto. O turno de rega que 

apresentou as maiores produtividades foi irrigar toda a área em um dia, minimizando o 

estresse hídrico durante o ciclo da cultura. 

Futuras pesquisas são necessárias para avaliar diferentes condições climáticas e 

tipos de solo para tomar o modelo de simulação CROPGRO modificado aplicável a 

diferentes regiões. Há, também, a necessidade de se incluir modificações no modelo 

CROPGRO para permitir que o mesmo execute análises de estratégias de irrigação em 

tempo real, considerando-se o tempo de revolução do sistema de irrigação pivô central. 



4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS NECESSIDADES HÍDRICAS DAS 

CULTURAS DO FEIJÃO, DO MILHO E DA SOJA UTILIZANDO-SE 

MODELOS DE CRESCIMENTO DE CULTURAS E SIG: 

UM EXEMPLO PARA O ESTADO DO PARANÁ 

Resumo 
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A competição pelo uso dos recursos hídricos disponíveis requer a definição das 

estratégias apropriadas para o planejamento e o manejo das áreas irrigadas. Para se 

atingir um planejamento efetivo, é indispensável obter informações sobre as 

necessidades hídricas, quantidade anual de água utilizada para irrigação, escoamento 

superficial e nitrogênio lixiviado em função da cultura, tipo de solo e condições 

climáticas ao nível regional. Combinando-se modelos de crescimento com sistemas de 

informação geográfica (SIG), pode-se ampliar a habilidade de aplicação dos modelos de 

crescimento ao nível regional. Neste estudo, foram determinadas as necessidades 

hídricas de culturas, quantidade anual de água utilizada para irrigação, escoamento 

superficial e nitrogênio lixiviado para as  culturas mais importantes da bacia do Rio 

Tibagi, no estado do Paraná, utilizando-se o sistema de suporte à decisão DSSAT 

(versão 3.5, 98.0) e o SIG AEGIS/WIN. Assumiu-se que os agricultores de um mesmo 

município utilizam práticas de manejo semelhantes. Para se obter as estimativas das 

necessidades hídricas nas condições locais, foram utilizados dados de clima de estações 

climáticas localizadas nos municípios e/ou estações climáticas mais próximas aos 

mesmos. Um fator de ponderação, baseado na proporção do tipo de solo e área cultivada, 

foi usado para determinar a quantidade total de água utilizada na irrigação, escoamento 

superficial e nitrogênio lixiviado para cada município da bacia do Rio Tibagi. Os 

resultados estimados pelos modelos, incluindo necessidades hídricas, escoamento 

superficial e nitrogênio lixiviado foram analisados utilizando-se métodos de análise 
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espacial. Isto permitiu mostrar mapas temáticos considerando essas variáveis para serem 

relacionadas com o manejo de irrigação e planejamento. As quantidades máximas anuais 

de água utilizada para irrigação, escoamento superficial e nitrogênio lixiviado foram, 

respectivamente, 22.969m3 ano-1
, 31.152m3 ano-1 e l.488t ano- 1

, para o município de 

Reserva. 

Palavras Chaves: Modelos de Crescimento, DSSAT, SIG, Feijão, Soja e Milho. 

Summary 

Due to the competitive use of available water resources, it is crucial to define 

appropriate strategies for planning and management of irrigated farmland. To achieve 

such a goal, information is required on crop water requirements, irrigation withdrawals, 

runoff and nitrogen leaching as a function of crop, soil type and weather conditions at a 

regional level. Interfacing crop models with a Geographic Information System (GIS) 

extends the capabilities of the crop models to a regional level. In this study DSSAT 

(version 3.5, 98.0) crop modeling system and the GIS system AEGIS/WIN were used to 

assess irrigation requirements, runoff and nitrogen leaching for the most important crops 

in the Tibagi River basin, located in the State of Paraná, Brazil. It was assumed that 

farmers within the sarne county use similar management practices. To achieve 

representative estimates weather data were obtained from stations located within each 

county or from the nearest weather station. A weighting factor based on the proportion 

of soil type and crop acreage was used to determine the mean total annual irrigation 

withdrawal, annual runoff and nitrogen leaching for each county in the river basin. 

Model predicted outputs, including irrigation requirements, runoff and nitrogen leached 

for different soil types in each county, were analyzed using spatial analysis methods. 

This allowed displaying thematic maps of those variables to be related with irrigation 

management and planning. The maximum annual irrigation withdrawal, nitrogen 

leaching and runoff were, respectively, 22.969m3 year"1, l.488ton year- 1 and 3 l.152m3

year" 1
• 

Keywords: Simulation Model, DSSAT, GIS, Dry Bean, Soybean and Maize. 
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4.1 Introdução 

Os agricultores do estado do Paraná têm vivenciado freqüentes frustrações na 

produtividade de culturas devido ao déficit hídrico causado pelas incertezas climáticas 

durante o ciclo das culturas. O uso de irrigação suplementar apresenta diversas 

vantagens, como aumentar a produtividade e decrescer sua variabilidade interanual em 

relação às culturas não irrigadas. O aumento e estabilização da produção regional podem 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população por proporcionarem 

alimentos mais baratos, incremento na produção industrial e geração de empregos. 

Entretanto, o aumento da área irrigada e o conseqüente aumento no uso dos recursos 

hídricos, compete com outros setores usuários dos recursos, podendo resultar em seca de 

rios e/ou reservatórios e lençóis freáticos. Há a necessidade de se encontrar o equilíbrio 

entre o avanço do desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais. 

Para isso é importante definir as estratégias apropriadas ao planejamento e ao manejo 

dos recursos hídricos para o setor agrícola. O uso eficiente da água nos sistemas de 

produção irrigados é uma das principais necessidades (Smith, 2000). Nesses sistemas, é 

necessário priorizar a redução das perdas de água e tomar o manejo de irrigação mais 

eficiente. Estima-se que somente 45% da água destinada à irrigação são utilizados pelas 

culturas e que 25% são perdidos em aplicações ineficientes no campo (FAO, 1994). O 

escoamento superficial, contendo pesticidas provenientes das áreas agrícolas, é um dos 

maiores responsáveis pelo deterioramento da saúde das populações rurais em países em 

desenvolvimento (Lal, 2000). 

O planejamento racional da irrigação em uma determinada região requer 

informações sobre as necessidades hídricas, quantidade de água anual utilizada na 

irrigação, escoamento superficial e nitrogênio lixiviado em função da cultura, do tipo de 

solo e das condições climáticas. Existem diversas técnicas para se estimar as 

necessidades hídricas das culturas, como as citadas por Burman et al. (1983), Pereira et 

al. (1996) e Souza e Pereira (1999). Neste estudo, foram utilizados modelos de 

crescimento de culturas do sistema de suporte à decisão "Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer" (DSSAT) (Tsuji et al., 1994). Esses modelos de crescimento 

têm sido avaliados em diversas regiões do mundo e utilizados com sucesso em diferentes 
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aplicações, tais como: na determinação de necessidades hídricas das culturas baseando

se em dados climáticos históricos (Hook et al., 1998; Alexandrov e Hoogenboom, 1999); 

no planejamento de irrigação (Macrobert e Savage, 1998); na otimização da capacidade 

de aplicação de sistemas de irrigação (Heinemann e Hoogenboom, 2000) e, no estudo da 

eficiência do uso e lixiviação de nitrogênio (Garrison et ai., 1999; Jagtap et al., 1999). 

Esses modelos são utilizados, principalmente, para a aplicação em um determinado local 

devido às limitações na disponibilidade de dados. Combinando-se os modelos de 

simulação com o SIG aumenta-se o espectro de aplicabilidade dos modelos para o 

planejamento regional. O SIG é um sistema utilizado para a aquisição, o armazenamento 

e a exibição de dados geográficos. Devido ao aumento na necessidade de conservação 

dos recursos naturais, como solo e água, é essencial o manejo desses recursos através do 

uso de SIG, que é uma poderosa ferramenta à disposição dos tomadores de decisões 

(Maracchi et ai., 2000). Diversos pesquisadores têm combinado os modelos de 

crescimento do sistema DSSAT com o SIG para analisar a produtividade regional e os 

efeitos das mudanças climáticas em escala regional (Beinroth et al., 1998; Georgiev et 

al., 1998; Lal et al., 1993). Para combinar os modelos do DSSAT com o sistema de 

mapeamento geográfico ArcView (ESRI, 1998) foi utilizado a interface AEGIS/WIN 

(Agricultura! and Environmental Geographic Information System for Windows). O 

AEGIS/WIN é escrito em A VENUE, uma linguagem orientada por objeto (Engel et al., 

1997; Engel et al., 1999) e que processa os dados obtidos através de modelos no SIG, 

ilustrando os resultados dos mesmos (Hartkamp et ai., 1999a). 

Este estudo teve como objetivos: a) determinar as necessidades hídricas para as 

principais culturas da bacia hidrográfica do Rio Tibagi, incluindo o milho, o feijão e a 

soja; b) estimar a quantidade anual de água utilizada para a irrigação, o escoamento 

superficial e o nitrogênio lixiviado para cada município da bacia do Rio Tibagi; e c) 

avaliar a performance dos modelos de crescimento e o SIG na identificação de áreas 

potenciais para o uso de irrigação e na determinação de regiões suscetíveis ao 

escoamento superficial e à lixiviação de nitrogênio. 
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4.2 Material e Métodos 

Descrição da área de estudo 

A bacia do Rio Tibagi está localizada no estado do Paraná (Figura 1 ), entre as 

latitudes 22º 31' Se 26º 43' Se longitudes 50° 20' O e 51º 00' O, e é composta por 43 

municípios. As principais culturas são o milho, a soja e o feijão. 

No Paraná o milho é semeado entre o fim de agosto e início de novembro, 

sendo outubro a época de semeadura recomendada para a bacia do Rio Tibagi 

(Zoneamento Agrícola, 2000). Para cultivares de soja de ciclo curto, os maiores 

rendimentos são obtidos em semeaduras em outubro e novembro (Queiroz et al., 1998). 

Na parte sul da bacia do Rio Tibagi, vários agricultores preferem semear a soja entre três 

de novembro e cinco de dezembro. Entretanto, geralmente a semeadura é iniciada em 

meados de outubro (Fee, 1998). Na bacia do Rio Tibagi, o feijão é cultivado em dois 

diferentes períodos, no verão e no inverno/primavera. Na parte norte da bacia, o feijão 

cultivado no inverno/primavera, denominado neste estudo de feijão norte, é semeado em 

meados de agosto. Na parte sul, o feijão cultivado no inverno/primavera, denominado 

neste estudo de feijão sul, é semeado no final de setembro e começo de outubro 

(Oliveira e Villa Nova, 1996; Faria et al., 1997; Zoneamento Agrícola, 2000). O feijão 

cultivado no verão, denominado feijão de inverno, é comumente semeado em janeiro. 

Para realizar este estudo, assumiu-se os dados do ano agrícola de 1998/1999 

que foram levantados pelo DERAL (DERAL, 2000) para os municípios da bacia do Rio 

Tibagi, correspondentes à área plantada e ao rendimento médio por hectare dos anos 

agrícolas de 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 para as culturas de milho, soja, feijão 

de inverno, feijão norte e feijão sul de cada município da bacia (Tabela 1 ). Esses dados 

foram também utilizados para a calibração dos coeficientes genéticos. Como as 

informações sobre as áreas irrigadas por município não são disponíveis, assumiu-se que 

toda a área cultivada é irrigada. Esse fato não afeta a determinação das necessidades 

hídricas das culturas e possibilita fornecer aos tomadores de decisão informações onde 

se deve implantar técnicas de conservação do solo e da água, caso haja implantação de 

projetos de irrigação na bacia. 
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Tabela 1. Área cultivada na Bacia do Rio Tibagi no ano agrícola de 1998/1999 

Município *ID Estação Milho Soja Feijão Feijão Feijão Sul 
Meteorológica {ha} {ha} Inverno (ha} Norte {ha) (ha) 

Primeiro de Maio 01 Ibiporã 400 16500 20 

Sertaneja 02 Ibiporã 1200 23500 

Leópolis 03 lbiporã 1800 17000 

Sertanópolis 04 lbiporã 1200 25000 25 

Rancho Alegre 05 Ibiporã 300 11000 170 

Cambé 06 Londrina 7000 24000 36 

Cornélia Procópio 07 Ibiporã 3700 18800 30 

Ibiporã 08 Ibiporã 500 12000 

Uraí 09 lbiporã 1000 9000 

Jataizinho 10 Ibiporã 500 5500 1800 

Londrina li Londrina 13000 23500 320 200 

Rolândia 12 Londrina 6000 19000 20 

Nova A. da Colina 13 Ibiporã 300 4500 100 

Assaí 14 Ibiporã 1500 23000 120 

Nova Fátima 15 lbiporã 1500 7500 100 

São S. Amoreira 16 Ibiporã 1000 9000 70 

Arapongas 17 Apucarana 5800 15300 200 

Apucarana 18 Apucarana 10400 8600 870 

Congonhinhas 19 Ibiporã 800 6000 20 100 

S. A. do Paraíso 20 Ibiporã 500 6500 30 

S. C. do Pavão 21 Ibiporã 1500 150 

S. J. Da Serra 22 Ibiporã 3000 6500 25 

Nova S. Bárbara 23 Ibiporã 500 4700 40 

Marilândia do Sul 24 Apucarana 8000 11000 280 

Califórnia 25 Apucarana 5200 210 450 

Sapopema 26 Telêmaco 4500 75 1140 

Ortigueira 27 Telêmaco 10800 3200 400 3500 

Mauá da Serra 28 Apucarana 1800 2300 80 

Curiúva 29 Telêmaco 4000 650 330 1800 

Ventania 30 Telêmaco 6000 20000 500 900 

Telêmaco Borba 31 Telêmaco 280 20 

Piraí do Sul 32 Telêmaco 8800 6500 2200 2300 

Reserva 33 Telêmaco 24000 2500 1200 21000 

Tibagi 34 Telêmaco 20100 45140 2500 1575 

Castro 35 P. Grossa 21000 42000 6800 4000 

Ipiranga 36 Teixeira 12000 9500 330 700 

Ponta Grossa 37 P. Grossa 17000 42000 1000 3500 

lvaí 38 Teixeira 7000 2000 1200 6300 

Imbituva 39 Teixeira 8800 10700 1350 3000 

Teixeira Soares 40 Teixeira 6500 14000 400 2800 

Palmeira 41 P. Grossa 13000 32000 600 2030 

Irati 42 Teixeira 23000 3000 1800 14000 

Porto Amazonas 43 P. Grossa 1500 2000 100 90 

Fonte: DERAL (2000) 
* Correspondem à Figura l
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Modelos de crescimento de culturas 

Os modelos CROPGRO e CERES são processos orientados e foram 

desenvolvidos para simularem o desenvolvimento e o crescimento de leguminosas e 

cereais, respectivamente. Simulam também os balanços de água e nitrogênio no sistema 

solo-planta-atmosfera. O modelo CROPGRO simula o rendimento para a soja, o feijão, 

o amendoim e o grão-de-bico (Boote et al., 1997; Hoogenboom et al., 1999). O modelo

de crescimento CERES inclui simulações para o trigo, o milho, o arroz, o milheto, a 

cevada e o sorgo (Ritchie et al., 1998). O processo de desenvolvimento dos modelos 

utiliza informações diárias de dados climáticos históricos. Os modelos produzem 

resultados diários para o crescimento, o desenvolvimento e os balanços de água e 

nitrogênio nas culturas. 

O módulo de balanço hídrico dos modelos do DSSA T descreve 

simplificadamente os principais processos que afetam o conteúdo de água no perfil do 

solo, em passo de cálculo diário, e utiliza um conjunto mínimo de dados de entrada 

necessários à sua execução (Ritchie, 1998). O balanço hídrico é um modelo 

unidirecional e utiliza quatro equações para calcular as variações de armazenamento de 

água no solo (Jones e Ritchie, 1990; Hoogenboom et al., 1992; Ritchie, 1998), conforme 

a seguinte equação (1 ): 

L\S = P + I - EP - ES - R - D (1) 

em que, L\S representa a variação de armazenamento de água no solo, P e I 

correspondem à precipitação e à irrigação obtidos da estação meteorológica, EP e ES são 

os valores simulados correspondentes à evaporação da planta e do solo, respectivamente, 

R é o escoamento superficial estimado e D é a drenagem, ambos também simulados pelo 

módulo. A água no solo é distribuída em várias camadas, no máximo 20, com as 

espessuras determinadas pelo usuário (Ritchie, 1985; Porter et ai., 1998). 

A infiltração da água no solo é calculada pela diferença entre a precipitação ou 

a irrigação e o escoamento superficial. O escoamento superficial é calculado pelo 
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procedimento modificado do USDA-Soil Conservation Service (SCS, 1985), 

denominado "técnica do número da curva" (Williams et al., 1991). 

A drenagem é calculada assumindo-se um valor fixo para a quantidade de água 

de um solo saturado e a capacidade de campo para urna determinada camada de solo. A 

água disponível no solo varia entre o ponto de murcha permanente e a capacidade de 

campo. Se a quantidade de água disponível em urna determinada camada do solo for 

maior que o valor máximo da capacidade de campo, o excesso de água é drenado para a 

próxima camada utilizando-se o processo denominado "tipping bucket", baseado no 

coeficiente de drenagem especificado no arquivo de dados de entrada do perfil do solo 

(Ritchie, 1985; Ritchie, 1998; Jones e Ritchie, 1990; Porter et ai., 1998). .. 

A evapotranspiração é baseada no processo descrito por Ritchie (1972). Esse 

processo separa a evaporação do solo da transpiração da planta. A evapotranspiração 

potencial é calculada usando a equação de Priestley-Taylor ou F AO24-Penman. A 

grande vantagem do método de Priestley-Taylor (1972) para se calcular a 

evapotranspiração potencial é que os dados de entrada são somente os valores diários de 

radiação solar, temperaturas máxima e mínima e o valor do albedo do solo. Esse método 

foi classificado por Jensen et ai. (1990) como um dos cinco melhores métodos para a 

determinação da evapotranspiração potencial em regiões úmidas. A evaporação do solo 

é dada em função da quantidade de água disponível na camada superficial do solo e 

energia que alcança a sua superfície, que é proporcional ao índice de área foliar e ao 

albedo do solo. 

A taxa de extração de água pela raiz é calculada usando-se a aproximação "law 

of the limiting". Nessa aproximação, a resistência das raízes determina a taxa de fluxo de 

água para as mesmas. Se as raízes são incapazes de extrair a quantidade de água perdida 

por transpiração em razão da alta resistência ao fluxo no solo e/ou baixa quantidade de 

água disponível no solo em uma ou mais camadas, a transpiração é reduzida 

proporcionalmente. Quando ocorre o estresse hídrico na planta, são introduzidos fatores 

que reduzem a fotossíntese, a expansão do crescimento e o aumento da partição da 

biomassa para as raízes (Hoogenboorn et al., 1992). A profundidade do perfil de solo, o 

ponto de murcha permanente, a densidade de raízes no perfil do solo, a quantidade de 
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água no solo saturado e as variações na quantidade de água armazenada no solo (óS) são 

utilizadas como dados de entrada no modelo. 

Nos modelos do DSSAT, para culturas em condições de solos não saturados, 

somente os movimentos de nitrato e de uréia são simulados através das camadas de solo. 

O movimento da amônia não é considerado. A fração de nitrato e de uréia em cada 

camada de solo move-se em função dos eventos de drenagem ocorridos no perfil do 

solo. Para a movimentação de nitrato e de uréia, entre as camadas do solo, é considerado 

o método denominado "tipping bucket", onde o nitrogênio perdido em uma determinada

camada de solo é adicionado à camada seguinte. Processo semelhante é utilizado para 

simular o movimento de nitrato e de uréia, das camadas inferiores do perfil do solo, 

através da evaporação da água na camada superficial (Godwin e Singh, 1998). 

Condições locais 

Clima 

As informações climáticas necessárias aos modelos CROPGRO e CERES 

foram obtidas de seis estações meteorológicas do Instituto Agronômico do Paraná 

(IAP AR), localizadas na bacia do Rio Tibagi. Essa região tem um clima subtropical 

úmido. Os parâmetros climáticos que foram avaliados incluem 20 anos de dados 

climáticos (1978 - 1997) para as temperaturas máxima e mínima diárias, radiação solar 

e precipitação. A Tabela 2 mostra a respectiva latitude, longitude e altitude de cada 

estação meteorológica e a Figura 2 ilustra a disposição das estações meteorológicas na 

bacia do Rio Tibagi. 

Tabela 2. Descrições das estações meteorológicas 

Estações Meteorológicas 
Apucarana 
Ibiporã 
Londrina 
P. Grossa
Telêmaco
Teixeira

Localização 
Apucarana 
Ibiporã 
Londrina 
Ponta Grossa 
Telêmaco Borba 
Teixeira Soares 

Latitude 
-23,50
-23,27
-23,30
-25,22
-24,33
-25,45

Longitude 
-51,53
-51,02
-51,15
-50,02
-50,62
-50,58

Altitude (m) 
746 
484 
603 
880 
768 
810 
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Figura 2. Estações climáticas e suas regiões na Bacia do Rio Tibagi 
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Cada estação meteorológica na bacia do Rio Tibagi abrange uma área que foi 

determinada utilizando-se o método denominado polígono de Thiessen ( ou Dirichlet). O 

polígono de Thiessen é um dos métodos mais simples de interpolação, onde polígonos 

são desenhados de acordo com a distribuição dos pontos utilizados como amostragem. 

Essa técnica determina os atributos dos pontos que não fazem parte da amostragem, 

baseando-se nos pontos mais próximos da amostra. Esse método é o mais recomendado 

para dados qualitativos, para os quais outros métodos de interpolação não são aceitáveis 

(Hartkamp et ai., 1999b ). 

Solo 

O mapa do solo e as características dos perfis do solo para a bacia do Rio 

Tibagi foram obtidos da EMBRAPA (1984, 1986), FAO (1997) e Lantmann et ai. 

(1997). O mapa foi digitalizado e os solos foram agrupados em sete principais tipos, cuja 

distribuição é ilustrada na Figura 3. Os parâmetros fisico-hídricos para as duas camadas 

iniciais são mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3. Área e parâmetros das duas primeiras camadas de perfil do solo na bacia do Rio Tibagi 

Parâmetros 
Nome do Solo Área Profundidade SLL SDUL SSAT SBDM SRGF 

{%} (cm) {cm3 cm-3} (cm3 cm-3} (cm3 cm-3) (g cm-3) 
Cambissolo 17,81 0-20 0,294 0,389 0,519 1,34 1,00 

20-40 0,386 0,443 0,497 1,37 0,53 
Latossolo Roxo 24,07 0-10 0,200 0,351 0,430 1,10 1,00 

10-25 0,271 0,381 0,430 1,00 0,25 
Latossolo Vermelho 26,78 0-18 0,327 0,529 0,538 1,00 1,00 
Escuro 

18-49 0,350 0,574 0,594 1,00 0,50 
Latossolo Vermelho 3,24 0-19 0,240 0,354 0,369 1,00 1,00 
Álico 

19-31 0,271 0,385 0,400 1,00 0,50 
Latossolo Distrófico 19,21 0-20 0,369 0,464 0,540 1,27 1,00 

20-40 0,395 0,511 0,601 1,11 0,53 
Latossolo Eutrófico 0,09 0-24 0,365 0,485 0,500 1,00 1,00 

24-50 0,391 0,507 0,522 1,00 0,50 
Podzólico 8,80 0-20 0,166 0,319 0,420 1,48 1,00 

20-40 0,154 0,287 0,377 1,61 0,53 
SLL - Ponto de Murcha Permanente 
SDUL - Capacidade de Campo 
SSAT - Quantidade de água no solo saturado 
SBDM - Densidade do solo 
SSKS - Condutividade hidráulica em solo saturado 
SRGF - Fator de crescimento de raiz 
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N 

Solos 
Carnbissolo 

D Latossolo Distrófico
D Latossolo Eutrófico
D Latossolo Roxo
D Latossolo Vermelho Escuro
D Latossolo Vermelho Álico
D Podzólico

Figura 3. Distribuição dos solos na bacia do Rio Tibagi 
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Práticas culturais 

Na Tabela 4 apresentam-se as práticas culturais assumidas nas simulações, 

correspondentes à parte dos dados de entrada para a execução dos modelos. 

Consideraram-se aplicações de fertilizantes somente para as culturas do milho e do 

feijão, seguindo-se as recomendações do IAPAR. Para o milho, foram assumidas 

aplicações de 30kg ha·1 de nitrogênio na semeadura e 60kg ha·1 aos trinta dias após a 

semeadura (IAPAR, 1991). Para o feijão, consideraram-se aplicações de 10kg ha· 1 de 

nitrogênio na semeadura e 50kg ha· 1 de nitrogênio aos trinta dias após a semeadura 

(IAP AR, 1989). 

Tabela 4. Dados de práticas culturais utilizadas como dados de entrada nos modelos 

Cultura Data de semeadura População (plantas m·2) Espaçamento (m) 
Milho 15 de Outubro 5,5 0,90 
Soja 1 O de Novembro 40 0,40 
Feijão Inverno 1 O de Janeiro 24 0,50 
Feijão Norte 26 de Agosto 24 0,50 
Feijão Sul 30 de Setembro 24 0,50 

Coeficientes genéticos 

Neste estudo, os coeficientes genéticos utilizados para o feijão representam 

uma cultivar comumente utilizada na região (IAP AR 57). Esses coeficientes genéticos 

foram calibrados para a região de Londrina, estado do Paraná, por Faria et al. (1997). 

Para a soja, as cultivares mais semeadas no Paraná são de ciclo precoce (Queiroz et ai., 

1998), que representa quase 90% da soja cultivada, com maturidade variando entre 11 O e 

115 dias após a semeadura (Alliprandini et al., 1998). Os coeficientes genéticos do 

banco de dados do modelo CROPGRO que melhor descrevem os cultivares de ciclo 

precoce são os pertencentes ao Grupo Maturidade VI. Para o milho, as cultivares mais 

comumente cultivadas na região são as de ciclo médio, sendo que o florescimento ocorre 

geralmente aos 65 dias após a semeadura (Tommaselli e Villa Nova, 1995). Os 

coeficientes genéticos de ciclo médio fornecidos no banco de dados do modelo CERES-
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Maize foram utilizados corno referência. As datas de florescimento e de maturação 

simuladas mostraram urna boa comparação com os dados observados em campo 

(DERAL, 2000). Entretanto, os dados simulados de produtividade superestimaram os 

dados observados de produtividade por município para todas as regiões da bacia do Rio 

Tibagi. Portanto, realizou-se urna calibração mudando somente os coeficientes genéticos 

G2 (número de grãos por espiga) e G3 (taxa de crescimento da espiga) utilizados pelo 

modelo de crescimento. O arquivo "Gcrules.fle" do programa GENCALC (Hunt et al., 

1993) foi modificado e o objetivo para os coeficientes G2 e G3 foi fixado na 

produtividade, ao invés do número de grãos por rn2 e peso do grão. Três anos de dados 

climáticos históricos (1995, 1996 e 1997) foram utilizados para executar o programa 

GENCALC. Com isso, seis diferentes cultivares de milho foram obtidas, urna para cada 

região, utilizando a média dos coeficientes genéticos (G2 e G3). Essas cultivares foram 

utilizadas para executarem as simulações do modelo de crescimento CERES-Maize. A 

Figura 4 ilustra os rendimentos simulados e observados para cada região. 

Estratégia de irrigação 

Para o feijão e a soja o controle do manejo de irrigação foi assumido corno 

sendo para os primeiros 30 cm do perfil do solo, sendo aplicadas irrigações sempre que a 

fração da capacidade de água disponível, CAD, existente no solo atingiu 50%. Para cada 

período simulado, quando a água disponível no solo reduziu de 50% da CAD nos 

primeiros 30cm do perfil do solo, a irrigação foi aplicada até a reposição de 90% da 

CAD. O modelo assume que a fração de 90% da CAD é alcançada no mesmo dia em 

que se realiza a irrigação. Para o milho, o controle da irrigação foi ajustado para os 

primeiros 60cm do perfil do solo e também se adotou 50% da CAD como umidade 

crítica para se realizar irrigações. 

No início de cada simulação, a umidade inicial do solo foi ajustada para a 

capacidade de campo. As simulações iniciaram-se na data de semeadura. 
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Necessidades hídricas 

Para cada cultura estudada (milho, soja, feijão norte, feijão sul e feijão de 

inverno) foi criado um mapa, sobrepondo-se os mapas do solo e dos municípios. 

Somente foram considerados os municípios da bacia do Rio Tibagi nos quais as culturas 

foram plantadas durante o ano agrícola de 1998/1999. Os polígonos com o mesmo tipo 

de solo e sob influência da mesma estação meteorológica foram unidos em uma mesma 

estratégia. Cada ciclo das culturas foi simulado para 20 anos de dados climáticos e a 

média das necessidades hídricas para cada cultura foi analisada. Determinou-se o centro 

de cada polígono e fez-se uma interpolação para se obter os mapas de contorno para as 

necessidades hídricas das culturas. Esses mapas consideraram a variação espacial de 

solo e de clima. A interpolação foi realizada utilizando-se o método determinístico 

ID W A (ln verse Distance Weighted A verage) pelo qual os valores estimados foram 

determinados através da combinação linear de valores conhecidos ( em pontos de 

amostra) e o fator peso dos pontos mais próximos foram definidos estritamente em 

função da distância (Hartkamp et al., 1999b). O expoente da distância foi ajustado em 2. 

Quanto mais próximo de zero o expoente, mais o fator peso toma-se similar para todos 

os pontos (Isaaks et al., 1989). Muitos pesquisadores têm utilizado esse método para 

interpolar dados climáticos (Legates e Willmont, 1990; Stallings et al., 1992). 

Água anual utilizada para a irrigação, escoamento superficial e nitrogênio 

lixiviado 

Usou-se um fator de ponderação baseado na área de ocorrência de cada tipo de 

solo e na área cultivada para determinar a quantidade anual de água utilizada para a 

irrigação, escoamento superficial e nitrogênio lixiviado em cada município estudado. A 

equação (2) representa o fator de ponderação usado para determinar a quantidade anual 

de água utilizada para a irrigação em cada município: 

IR = ( X rr, iJ 
* C * 1 ](i, a) 

y(i) 
(a, i) (r, a, i) 

(2)
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em que, t representa o tipo de solo, i representa o município e a representa a cultura; IR é 

a quantidade de água utilizada para a irrigação em um determinado município i e cultura 

a, em m3
; X é a área de um determinado tipo de solo t em um determinado município i, 

em ha; Y é a área total do município i, em ha; C é a área cultivada com cultura a em um 

município i, em ha; I é a irrigação aplicada em um determinado tipo de solo t e 

município i para uma específica cultura a, em m3 ha-1, obtida através dos modelos de 

crescimento. 

A quantidade total de água utilizada anualmente na irrigação em cada 

município foi determinada pela soma das irrigações aplicadas em cada cultura (IR). O 

mesmo processo foi utilizado para determinar o escoamento superficial e o nitrogênio 

lixiviado para cada um dos municípios estudados. Determinou-se o centro de cada 

município e fez-se uma interpolação (IDWA) para determinar a distribuição espacial da 

quantidade de água usada para fins de irrigação, escoamento superficial anual e 

nitrogênio lixiviado ao nível regional. 

4.3 Resultados e Discussão 

Necessidades Hídricas 

Feijão Norte 

A lâmina de água máxima aplicada, determinada pelo modelo CROPGRO -

Feijão, foi de 368mm para a região de Ibiporã, para o solo Latossolo Distrófico em 

1985. Para esse mesmo ano, a evapotranspiração do feijão foi de 412mm, para um 

rendimento de 2.432kg ha-1• A lâmina mínima aplicada foi zero para a região de 

Telêmaco Borba nos anos de 1980, 1981, 1982, 1987 e 1997. Para os anos de 1980, 

1981, 1982 e 1987, a lâmina foi zero devido aos danos ocasionados pela baixa 

temperatura. Em 1997, não houve necessidade de se irrigar a cultura devido à alta 

precipitação (766mm) durante o ciclo da cultura. 
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As necessidades hídricas para a cultura do feijão norte para a região são 

ilustradas na Figura 5a. As necessidades hídricas mínima, média e máxima para os 20 

anos de simulação foram de 74, 165 e 228mm, respectivamente, com um desvio padrão 

de 50 mm. Esses valores são próximos aos dados obtidos por Oliveira e Villa Nova 

(1996) para a região de Londrina, de 150mm para o ciclo total da cultura, utilizando-se 

evapotranspiração potencial e coeficiente de cultivo (Kc ). Os rendimentos mínimo, 

médio e máximo foram de 2.501, 3.288 e 4.053kg ha· 1
, respectivamente, com um desvio 

padrão de 495kg ha·1.

Feijão Sul 

A lâmina máxima aplicada foi de 322mm para a região de Telêmaco Borba, 

para o Latossolo Vermelho Álico, em 1985. A evapotranspiração e o rendimento da 

cultura foram de 440mm e 4.527kg ha·1, respectivamente. A lâmina mínima aplicada foi 

zero, em 1982, para a região de Telêmaco Borba e Ponta Grossa devido aos danos 

ocasionados à cultura pela baixa temperatura. As necessidades hídricas para o feijão sul 

são ilustradas na Figura 5b. As necessidades hídricas mínima, média e máxima para a 

região foram de 73, 137 e 204mm, respectivamente, com um desvio padrão de 39mm. 

Oliveira e Villa Nova (1996) obtiveram uma lâmina de 125mm para o ciclo da cultura, 

para 75% dos anos analisados em Ponta Grossa. Os rendimentos mínimo, médio e 

máximo foram de 1.325, 3.432 e 4.250kg ha·1, respectivamente, com um desvio padrão 

de 1.084kg ha·1•

Feijão Inverno 

A lâmina máxima aplicada foi de 266mm para o solo Podzólico, na região de 

Londrina, em 1978. A evapotranspiração e o rendimento foram de 374mm e 

3.871kg ha·1, respectivamente. A lâmina mínima aplicada foi zero em alguns anos para 

quase todas as regiões devido à alta precipitação ocorrida durante os ciclos da cultura. 

As necessidades hídricas do feijão para a região são ilustradas na Figura 5c. As 
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necessidades hídricas mínima, média e máxima para a região foram de 49, 108 e 

170mm, respectivamente, com um desvio padrão de 34mm. Os rendimentos mínimo, 

médio e máximo foram de 1.038, 2.918 e 3.751kg ha- 1
, respectivamente, com um desvio 

padrão de 920kg ha-1
.

Soja 

A lâmina máxima aplicada foi de 355mm para a região de Telêmaco Borba, 

para o Cambissolo, em 1978. A evapotranspiração e o rendimento foram de 596mm e 

2.958kg ha-1
, respectivamente. A lâmina mínima foi zero em alguns anos para toda a 

região devido à alta precipitação ocorrida durante os ciclos da cultura. As necessidades 

hídricas para a região são ilustradas na Figura 5d. As necessidades hídricas mínima, 

média e máxima foram de 47, 137 e 218mm, respectivamente, com um desvio padrão de 

48mm. Os rendimentos mínimo, médio e máximo foram de 1.006, 3.861 e 4.809kg ha-1
,

respectivamente, com um desvio padrão de 1.146kg ha- 1
• 

Milho 

A lâmina máxima aplicada foi de 351mm para a região de Londrina, para o 

Podzólico, no ano de 1985. A evapotranspiração da cultura e o rendimento foram de 

494mm e 7.728kg ha-1, respectivamente. A lâmina mínima de irrigação foi zero para 

alguns anos para toda a região devido à alta taxa de precipitação ocorrida durante o ciclo 

da cultura. As necessidades hídricas para a cultura do milho são ilustradas na Figura 5e. 

As necessidades hídricas mínima, média e máxima foram 71, 148 e 202mm, 

respectivamente, com um desvio padrão de 35mm. Os rendimentos mínimo, médio e 

máximo foram de 2.097, 5.138 e 7.022kg ha- 1
, respectivamente, com um desvio padrão 

de 1.660kg ha-1•
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D Municípios que cultivam feijão de inverno 
Necessidades Hídricas do Feijão Inverno (mm)
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D Municípios que cultivam milho 
Necessidades Hídricas do Milho (mm) 
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Figura 5. Necessidades hídricas, em mm, para as culturas de: a) feijão norte, b) feijão 
sul, c) feijão de inverno, d) soja e e) milho, nos municípios da Bacia do Rio 
Tibagi 
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Regionalização dos resultados 

Utilização da água para a irrigação 

O município que mais utilizou água para fins de irrigação foi o de Reserva, 

representando o uso de 22.969m3 ano·1• Nesse município foram cultivados 24.000ha de

milho, 2.500ha de soja, 21.000ha de feijão sul e l.200ha de feijão de inverno. O milho 

foi o responsável pelo consumo de 98% da água utilizada para a irrigação. O município 

que menos utilizou água para a irrigação (236m3 ano-1) foi Telêmaco Borba. Nesse

município foi cultivada somente a cultura do milho, responsável pelo consumo de toda a 

água. A quantidade média de água utilizada, para os 20 anos de dados climáticos 

analisados, foi 7.773m3 ano·1, com um desvio padrão de 4.35lm3 ano·1• A distribuição

espacial da utilização de água anual é ilustrada na Figura 6a. 

Escoamento superficial 

A quantidade máxima de escoamento superficial foi 31.152m3 ano·1, no 

município de Reserva. As áreas cobertas com as culturas do milho e do feijão sul foram 

responsáveis por 91 e 8% do escoamento superficial anual, respectivamente. O 

escoamento superficial anual mínimo foi 32lm3 ano·1 em Telêmaco Borba, sendo que a

área coberta pela cultura do milho foi a responsável por 100% do escoamento. O 

escoamento superficial anual médio foi de 6.455m3 ano·1, com um desvio padrão de 

6.53lm3 ano·1• A distribuição espacial do escoamento superficial anual é ilustrada na

Figura 6b e difere da distribuição espacial da retirada anual de água para a irrigação. Isso 

ocorre devido à alta precipitação em alguns anos e maior intensidade do uso da terra no 

sul da bacia do Rio Tibagi. 
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Nitrogênio lixiviado 

A quantidade máxima anual de nitrogênio lixiviado foi l.488t ano-1, no 

município de Reserva. As áreas cobertas com as culturas do milho e do feijão sul foram 

responsáveis por 91 e 7,5% do nitrogênio lixiviado, respectivamente. A quantidade 

mínima foi 14t ano- 1 em Telêmaco Borba e a área coberta pela cultura do milho foi a 

responsável por 100% da lixiviação. A média anal de nitrogênio lixiviado foi 344t ano-1,

com um desvio padrão de 313t ano-1• A distribuição espacial para o nitrogênio lixiviado 

é ilustrada na Figura 6c, seguindo o mesmo padrão da distribuição espacial do 

escoamento superficial. 
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c=J Municípios da Bacia do Tibagi 
Agua Requerida para Irrigação (m3/ano) 
� 300-4800 
� 4800-9400

9400 -13900
1111 13 900 -18400 
1111 18400 -22900 

� Municípios da Bacia do Tibagi 
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� 400-6500 
c:J 6500 -12700 

12700 -18800 
111118800 -25000 
1111 25000 -31100 
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CJ Municípios da Bacia do Tibagi 
Nitrogênio Lixiviado (t/ano) 
CJ 0-300 
CJ 300-600 

600 - 900 
1111 900 - 1200 
11111200 - 1500 

Figura 6. Distribuição espacial: a) Água requerida para irrigação (m3 ano- 1),

b) Escoamento Superficial (m3 ano" 1) e c) Nitrogênio Lixiviado (t ano-1)
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4.4 Conclusões 

que: 

Os resultados deste estudo foram bastante promissores, possibilitando concluir 

- a região sul da bacia do Rio Tibagi tem risco potencial mais elevado de

erosão e contaminação de águas superficiais e subterrâneas devido ao maior

escoamento superficial e lixiviação de nitrogênio;

- a recomendação de aplicação de nitrogênio para o milho deve ser reavaliada

para a região sul da bacia do Rio Tibagi devido à alta precipitação em alguns

anos, favorecendo a lixiviação de nitrogênio;

- os modelos de simulação de crescimento de culturas combinados com o SIG

podem ser uma importante ferramenta para os tomadores de decisões.

Os resultados obtidos neste estudo encorajam o uso dessa técnica para elaborar 

mapas com informações detalhadas, como, por exemplo, as necessidades hídricas 

mensais para as culturas. Essas informações podem ser usadas por tomadores de 

decisões para definirem a máxima retirada de água permitida para fins de irrigação. 

Futuras pesquisas são necessárias para analisar especificamente os anos classificados 

como secos, normais e úmidos. 
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5 CONCLUSÕES 

Além das conclusões específicas descritas nos capítulos 3 e 4, concluí-se também 

que os modelos de simulação de crescimento de culturas: 

são importantes ferramentas para a educação, a pesquisa e transferência de 

tecnologia, auxiliando na compreensão dos princípios do manejo da cultura e solo e 

proporcionando visualizar a irrigação como parte de um amplo sistema; 

estimulam o trabalho multidisciplinar de equipes; 

permitem a análise dos impactos das intervenções nos recursos naturais a longo 

( dados históricos) e curto termo; 

têm uma grande importância no desenvolvimento de suportes à tomada de decisões; 

quando combinados com sistemas de informação geográfica tomam-se poderosas 

ferramentas ao nível regional, podendo fornecer informações que auxiliem na 

definição de estratégias para sistemas irrigados. 
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