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Resumo 

Acumulam-se evidências de alterações climáticas à escala global. As principais alterações 
observadas são o aumento da temperatura e da concentração de dióxido de carbono (CO2), e as 
modificações na precipitação. 
Para avaliar o impacto destas alterações nas culturas do trigo e do milho em Portugal Continental, 
utilizaram-se os modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize do DSSAT v4.0, calibrados 
para Elvas. Os dados meteorológicos utilizados resultaram de duas simulações do modelo HadRM3. 
As características de solos foram compiladas e uniformizadas a partir de cartas de solos de 
diferentes proveniências, completadas utilizando funções de pedo-transferência para estimar as 
características em falta, e transpostas para uma base de dados georreferenciada. 
As produtividades nos cenários futuros decresceram entre -23% e -3% comparativamente com as 
situações de controlo, reflectindo a integração de efeitos positivos (CO2) e negativos (temperatura). 
A variação da eficiência de uso de água no milho não foi consistente (-21% a 10%), mas verificou-se 
uma variação positiva na de uso de azoto (2% a 69%). 
A antecipação da data de sementeira permitiu uma redução geral das quebras de produtividade nas 
situações futuras (1% a 7%). Adicionalmente, as necessidades de rega do milho diminuíram (-15% 
a -2%), enquanto as de azoto aplicado aumentaram (3% a 17%). 
 

Palavras-chave: alterações climáticas; cenários climáticos; agricultura; modelos de simulação; 
impacto; adaptação. 
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TÍTULO DA DISSERTAÇÃO: Climate Change in Portuguese Agriculture: analysis 

tools, impacts and adaptation measures 

 

Abstract 

There is a mounting evidence of climate change at a global scale. Temperature and carbon dioxide 
(CO2) increases and changes in precipitation are the main observed changes. 
In order to evaluate the impacts of these changes on wheat and maize in Continental Portugal CSM-
-CROPSIM-CERES-Wheat and CSM-CERES-Maize models of DSSAT v4.0 were used after being 
calibrated to the conditions of Elvas. Weather data came from two HadRM3 model simulations. Soil 
data were collected from different soil map sources, standardised and completed using pedo-
-transfer functions to fill in the missing soil properties. Soil data were then stored in a 
georeferenced database. 
In the future scenarios, yields decreased between -23% and -3% from control situations, reflecting 
the integration of positive (CO2) and negative (temperature) effects. Maize water use efficiency 
change was not consistent (-21% to 10%), but there was a positive nitrogen use efficiency change (2% 
to 69%). 
The anticipation of planting date avoided general yield decreases in future scenarios (1% to 7%). 
Moreover, maize water needs decreased (-15% to -2%), while applied nitrogen needs increased (3% 
to 17%). 
 

Key-words: climate change; climate scenarios; agriculture; simulation models; impact; adaptation. 
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1 Introdução 

A palavra clima significa na sua origem grega (klíma) uma zona da Terra limitada por duas latitudes, 

o que implicitamente a associa à inclinação solar e, consequentemente, às características 

meteorológicas predominantes, como por exemplo a quentura e os ventos. Na concepção actual, o 

clima corresponde a uma síntese do estado atmosférico num dado período. O tempo relaciona-se 

com as condições meteorológicas ou estado da atmosfera num dado instante. O clima equivale às 

propriedades estatísticas de um conjunto de estados de atmosfera. As estatísticas incluem os 

valores médios, as variâncias, as covariâncias e as probabilidades de ocorrência de valores extremos 

dos elementos climatológicos como a temperatura e a precipitação (Peixoto, 1987b). Assim sendo, o 

clima refere-se às características médias da atmosfera num determinado local e estação do ano, 

que são comparáveis entre locais, e entre estações do ano (Miranda, 2001). 

A informação histórica permite concluir que o clima da Terra variou desde a formação do planeta 

(Hidore e Oliver, 1993), e no último século têm vindo a acumular-se evidências de um aumento 

global de temperatura (IPCC, 2001b). Às causas naturais de variabilidade climática juntam-se causas 

originadas na actividade humana (Hidore e Oliver, 1993), como sugere o concomitante aumento da 

concentração de gases de efeito de estufa (GEE) (IPCC, 2001b) (2). 

Perante um cenário de alteração climática é urgente estimar os potenciais impactos nos vários 

sectores de actividade, nomeadamente, na agricultura. 

Em resposta a esta necessidade, já foram publicados muitos estudos de âmbito local, nacional e 

internacional (Downing et al., 2000; Parry, 2000; Reilly, 2002), que recorrem com frequência à 

utilização de modelos climáticos no estudo e na simulação do clima (IPCC, 2001a) e a cenários de 

emissões de GEE, permitindo o desenho de cenários climáticos futuros, a partir de um determinado 

conjunto de pressupostos (3). 

A dependência climática do desempenho das culturas agrícolas está empiricamente estabelecida 

desde sempre. Mais recentemente, os modelos de simulação de culturas permitiram uma abordagem 

quantitativa à complexidade das múltiplas e intricadas relações entre o crescimento, 

desenvolvimento e produtividade das culturas (3). 

A investigação desenvolvida neste trabalho surgiu como resposta ao desafio colocado pelo projecto 

SIAM (Alterações Climáticas em Portugal: Cenários, Impactos e Medidas de Adaptação). Os dois 

principais objectivos do presente trabalho foram a avaliação dos possíveis impactos da alteração 

climática nas culturas agrícolas em Portugal Continental, num cenário de alteração climática, que 

inclui o aumento da concentração de dióxido de carbono1 (CO2), bem como a sugestão de medidas 

de adaptação capazes de reduzir ou mesmo eliminar os impactos negativos. Duas culturas foram 

escolhidas para se avaliar os impactos na produtividade. O sucesso da medida de adaptação, que 

consistiu na alteração da data de sementeira, foi testado para ambas as culturas. 

                                                   

1 Por simplificação entenda-se por dióxido de carbono o dióxido de carbono atmosférico. 



 1 Introdução 

2 

A metodologia utilizada exigiu as seguintes etapas (4): 

Análise do clima agrícola no cenário futuro B2a do modelo HadRM3 vs. a situação de controlo em 

cinco regiões do Continente, Braga, Bragança, Santarém, Elvas e Faro. Para além do estudo 

climático sobre as tendências projectadas para os cenários futuros em Portugal Continental, houve 

necessidade de se pormenorizar essas tendências em algumas regiões do Continente. Este aspecto 

deveu-se à necessidade de um conhecimento mais profundo das projecções climáticas, para uma 

melhor compreensão dos resultados obtidos e para se justificar a medida de adaptação estudada. Os 

elementos climáticos avaliados foram, no período de Outono-Inverno, a precipitação acumulada e a 

temperatura média, e no período de Primavera-Verão a precipitação acumulada e a acumulação de 

dias-grau de crescimento. 

Escolha dos modelos de cultura incluídos no DSSAT v4.0 (Decision Suppport System for 

Agrotechnology), CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize, que estão inseridos num sistema 

de apoio à decisão, o que permitiu avaliar as consequências das técnicas culturais testadas, e foram 

adaptados para poderem responder ao efeito das alterações climáticas no desempenho das culturas 

agrícolas, nomeadamente por incluírem a possibilidade de resposta a variações de concentração de 

CO2 atmosférico. 

Eleição de culturas representativas quer em área quer em valor económico, e para as quais 

existissem modelos de simulação disponíveis e suficientemente testados. A escolha recaiu sobre as 

culturas do trigo e do milho, que têm ainda a vantagem interessante de poderem representar 

grandes grupos de culturas de características particulares; assim o trigo é uma cultura semeada, 

geralmente, em condições de sequeiro e é uma planta C3, e o milho é, geralmente, cultivado em 

regadio e é uma planta C4. 

Calibração dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize para as condições de 

Portugal Continental. Para este efeito, utilizaram-se dados cedidos pelo Departamento de Cereais 

da Estação Nacional de Melhoramento de Plantas (ENMP) para a calibração da cultura do trigo, e 

pela Divisão do Catálogo Nacional de Variedades da Direcção Geral de Protecção de Culturas (DGPC) 

para a calibração da cultura do milho. 

Obtenção de dados meteorológicos diários, dados edáficos e itinerários técnicos. Estes dados são 

obrigatórios para a utilização dos modelos escolhidos, uma vez que são os dados de entrada 

necessários para a execução dos modelos. 

Os dados meteorológicos diários utilizados, situação de controlo e cenários futuros, foram as 

simulações A2c e B2a do modelo climático regional HadRM3 do Hadley Centre2. Os dados fornecidos 

por este modelo referem-se a pontos de uma grelha, com um espaçamento horizontal de 50 km, e 

estavam organizados num formato não utilizável pelos modelos incluídos no DSSAT. Estes foram os 

dois motivos que obrigaram a que estes dados fossem tratados com o intuito de que todo o território 

                                                   
2 Hadley Centre for Climate Prediction and Research do United Kingdom Meteorological Office (UKMO). 
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ficasse coberto com dados meteorológicos, e de serem organizados em ficheiros (FILEW), com o 

formato próprio exigido pelos modelos. 

Os dados edáficos foram recolhidos a partir dos resultados das análises das amostras de terra dos 

perfis característicos anexos às cartas dos solos do Sul do Tejo, de Entre-Douro e Minho e de Trás-

-os-Montes e Alto Douro (Cardoso, 1965; SROA, 1973; Agroconsultores e COBA, 1991; Agroconsultores 

e GEOMETRAL, 1995). Como ainda não existem cartas para todo o Continente, e porque estas se 

diferenciam entre si, essencialmente, pelas escalas e classificações dos solos utilizadas, foi 

imperativo compilar e uniformizar a informação disponível. A construção de funções de pedo-

-transferência (PTFs) ultrapassou a ausência de valores das propriedades hidráulicas dos perfis de 

solo, uma vez que estas nem sempre são totalmente disponibilizadas. Posteriormente, todos os 

dados recolhidos e calculados foram georreferenciados e compilados numa base de dados. A partir 

da informação armazenada na base de dados, construiu-se o ficheiro de texto que os modelos 

incluídos no DSSAT utilizam (FILES). 

Os itinerários técnicos das culturas foram idênticos aos utilizados nos ensaios cujos resultados foram 

considerados aquando da calibração dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize. A 

estas técnicas culturais adicionaram-se outros pressupostos assumidos. 

Os dois modelos de culturas foram corridos com dados meteorológicos diários de duas situações de 

controlo e dois cenários futuros das simulações A2c e B2a do modelo HadRM3 referentes a 51 células 

climáticas, e com os dados edáficos de todo o Continente. Da intersecção das células climáticas com 

os dados edáficos resultaram 406 combinações, o que equivaleu a 406 corridas dos modelos CSM-

-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize para cada série de dados meteorológicos (simulação). 

Em cada combinação, no caso da cultura do trigo considerou-se um total de 29 anos na situação de 

controlo e de futuro, enquanto que para a cultura do milho se admitiram 30 anos em ambos os 

períodos. 

Automatização da manipulação das variáveis de saída dos modelos de simulação de culturas. Esta foi 

conseguida através de um procedimento capaz de introduzir os dados de saída dos modelos numa 

base de dados. Uma vez na base de dados, os dados foram visualizados no software SIG3 - ArcGis 9.0. 

A apresentação dos resultados obtidos exigiu a construção de mapas e tabelas. Os resultados 

alcançados para as duas culturas incluíram as tendências observadas das produtividades nas 

condições actuais e nos cenários futuros, e respectivas diferenças, e para a cultura do milho ainda 

se determinou os valores absolutos e as variações entre os cenários futuros e as situações actuais 

das necessidades de rega e de azoto (N) aplicado, e das respectivas eficiências de uso. A nível 

continental, os resultados foram apresentadas na forma de mapas, e, para as células em análise, 

Elvas, Braga e Santarém, em tabelas com os valores médios e os desvios padrão calculados. 

Considerou-se Elvas para a cultura do trigo, e as restantes regiões para a cultura do milho. 

                                                   
3 Sistema de Informação Geográfica (SIG). 
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Escolha da alteração da data de sementeira como medida de adaptação. O estudo das medidas de 

adaptação circunscreveu-se a zonas específicas, zona de Elvas para a cultura do trigo, e zonas de 

Braga e Santarém, no caso da cultura do milho. Quando foi possível, as datas de sementeira 

escolhidas foram aquelas para as quais as diferenças entre as produtividades nos cenários futuros 

com adaptação e sem adaptação apresentaram um valor positivo e significativamente diferente. Os 

resultados de tais medidas foram avaliados do ponto de vista de produtividade para as duas culturas, 

e das necessidades de rega e de N aplicado, apenas para a cultura do milho. 
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2 Variabilidade e alteração climática 

O clima da Terra variou ao longo da história do planeta. A caracterização destas variações é possível 

por recurso a registos indirectos, e, nos períodos de tempo mais recentes, pelos registos 

quantitativos efectuados. 

Como a alteração climática, segundo a definição do IPCC (2001a), pode ser consequência de 

processos naturais internos ou de forçamentos externos, ou devido a causas humanas, torna-se 

importante distinguir estes diferentes processos. 

Em estudos de alterações climáticas os modelos climáticos constituem instrumentos de grande 

importância, uma vez que, para além de possibilitarem a interpretação do comportamento recente 

do clima, permitem igualmente obter cenários climáticos futuros utilizando cenários de emissões 

(IPCC, 2002; Santos, 2006). No SIAM II, o grupo do clima analisou a evolução climática da Península 

Ibérica e de Portugal Continental (Miranda et al., 2006). Esta última é de particular interesse para o 

presente estudo. 

 

2.1 A história do clima 

De forma a reconstruir o clima passado, os cientistas recorrem a indícios que unicamente sugerem 

uma caracterização do clima passado (Ahrens, 2001). Em contrapartida, nas décadas mais recentes, 

efectuaram-se medições globais de elementos meteorológicos. Estas observações são efectuadas ou 

na rede meteorológica, ou por satélite (Miranda, 2001). Com base nestas duas formas de informação 

é possível descrever o clima das épocas passadas até aos dias de hoje. 

2.1.1 Origem da informação climática 

Para as épocas passadas, para as quais não existe informação instrumental sobre as condições 

meteorológicas nem registos históricos documentais, é possível caracterizar as mudanças climáticas 

a uma grande escala através de indicadores indirectos paleoclimáticos4 (Folland et al., 2001). Os 

indicadores indirectos5, onde estão registadas as variações climáticas passadas, classificam-se como 

naturais - arquivos paleoclimáticos (Hidore e Oliver, 1993) - e como arquivos humanos (Folland et 

al., 2001). 

Um indicador indirecto paleoclimático consiste numa marca local a partir da qual se conseguem 

identificar algumas variações relacionadas com o clima. A interpretação dos indicadores indirectos 

paleoclimáticos, segundo princípios físicos e biofísicos, é dificultada pelo ruído inerente às próprias 

fontes de informação e pelas possíveis distorções da informação climática original (Folland et al., 

2001). 

                                                   
4 Paleoclimate proxy indicators. 
5 Proxy indicators. Proxy significa procuração, procurador. 
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Seguidamente enunciam-se alguns indicadores indirectos paleoclimáticos que, tal como se referiu, 

são capazes de ajudar a reconstrução do clima passado. 

As grandes calotes glaciares6 da Gronelândia e da Antárctica incluem uma importante informação 

climática. As calotes glaciares são constituídas por diferentes camadas de gelo depositadas uma a 

uma a partir da neve precipitada anualmente (Hidore e Oliver, 1993). As camadas anteriores de 

neve vão sendo compactadas pelas acumulações mais recentes, e vão sendo lentamente 

recristalizadas em gelo (Ahrens, 2001). A deposição de gelo é responsável pelo aprisionamento de 

bolhas de ar (Miranda, 2001). O ar aprisionado contém informação directa sobre a composição da 

atmosfera de quando ocorreu a deposição de neve (Ahrens, 2001; Miranda, 2001). As bolhas de ar do 

passado, para além da composição atmosférica, em especial dos gases de efeito de estufa (GEE), 

dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), permitem também inferir sobre os valores da temperatura 

média da época em que ocorreu a deposição do gelo (Miranda, 2001). Utilizando a informação das 

diferentes camadas datadas pode estimar-se um padrão de evolução da temperatura ao longo do 

tempo (Hidore e Oliver, 1993). A Figura 2.1 mostra a variação da temperatura e da concentração de 

CH4 e de CO2 em bolhas de ar na Antárctica. Por anomalia climática entende-se o desvio dum estado 

climático específico em relação a um estado médio. O estado médio é determinado com base num 

grande número de estados climáticos. A anomalia climática pode ser calculada para um dado dia ou 

ano (Peixoto, 1987a). 

O registo geológico consiste num processo de deposição, rochas sedimentares, no qual ocorre o 

aprisionamento de uma variedade de elementos (Miranda, 2001). Exemplos de elementos de registo 

geológico são os fósseis de seres invertebrados e vertebrados e de plantas, os sedimentos, os 

depósitos glaciares e os sedimentos acumulados anualmente de forma estratificada7 no fundo dos 

lagos e oceanos (Peixoto, 1987a; Hidore e Oliver, 1993; Ahrens, 2001; Folland et al., 2001; Miranda, 

2001). A interpretação destes registos obriga a que sejam previamente datados, e que contenham 

elementos passíveis de serem interpretados do ponto de vista de características climáticas, 

essencialmente, temperatura, precipitação e nível da água do mar (Miranda, 2001). 

                                                   
6 Ice caps, área < 50.000 km2 (Allaby e Allaby, 1996). 
7 Varved. 
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Figura 2.1 - Variações da temperatura, e da concentração de CH4 (ppbv
8) e de CO2 atmosférico 

(ppmv9) determinadas com base nas bolhas de ar aprisionadas nos ice cores10 da Antárctica. 

(adaptada de Sowers e Bender, 1995 cit. in Folland et al., 2001, de Blunier et al., 1997 cit. in 

Folland et al., 2001, de Fisher et al., 1999 cit. in Folland et al., 2001, e de Petit et al., 1999) 

 

Outros indicadores indirectos paleoclimáticos são as variações no nível do mar, que dependem do 

aumento ou decréscimo do volume da água ou do volume das bacias oceânicas, os grãos de pólen, 

os anéis de crescimento das árvores, e os corais (Peixoto, 1987a; Hidore e Oliver, 1993; Ahrens, 

2001; Folland et al., 2001). 

Os grãos de pólen fornecem informação sobre a distribuição da vegetação, e através do seu padrão 

de distribuição pode inferir-se sobre as condições climáticas passadas (Peixoto, 1987a; Hidore e 

Oliver, 1993). 

A análise dos anéis de crescimento das árvores ou a dendrocronologia baseia-se no princípio de que 

a espessura dos anéis reflecte acontecimentos que ocorreram no período de vida da árvore (Hidore 

e Oliver, 1993; Ahrens, 2001). Nas zonas de latitudes médias e elevadas o crescimento das árvores 

varia bastante ao longo do ano. Esta variação é responsável pela formação de anéis nos troncos das 

árvores que registam os períodos de crescimento mais lentos e mais rápidos (Miranda, 2001). O 

                                                   
8 Partes por bilião (109) em volume. 
9 Partes por milhão (106) em volume. 
10 Cilindros de gelo. Estes cilindros de gelo obtêm-se quando se perfuram as camadas de gelo (Hidore e Oliver, 
1993). 
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estudo destes anéis é útil apenas naquelas regiões onde as árvores apresentam um ciclo de 

crescimento anual, e em árvores que durante a sua estação de crescimento sofreram stress hídrico e 

térmico (Ahrens, 2001). 

A avaliação climática a partir dos corais pode basear-se, entre outras características, na composição 

geoquímica dos esqueletos dos corais (Folland et al., 2001). 

Para além dos arquivos paleoclimáticos, tal como anteriormente referido, existem os arquivos 

humanos, que se relacionam com a própria história universal. Os arquivos humanos compreendem 

documentos sob a forma de textos, pinturas e tradição oral. Na narração de acontecimentos 

passados, as condições climáticas podem ser descritas directa ou indirectamente (Miranda, 2001). 

Exemplo desta última forma são os diários e as crónicas onde se relatam acontecimentos 

dependentes do clima como as datas de floração, a obstrução de canais e vias fluviais pelos gelos, 

as grandes catástrofes naturais, secas, cheias e migrações (Peixoto, 1987a). 

Quanto aos registos climáticos quantitativos, as observações mais antigas datam do princípio do 

séc. XVII11, e referem-se a locais europeus e norte-americanos (Miranda, 2001). O início destes 

registos coincide com o aparecimento do termómetro e do barómetro há três séculos atrás (Peixoto, 

1987a). 

O registo instrumental permite compilar dados observados de parâmetros meteorológicos como 

temperatura, pressão, humidade, vento, nebulosidade e precipitação. Enquanto que no Norte da 

Europa existem pontos com séries instrumentais com mais de 300 anos, em Portugal, o registo sem 

interrupção mais antigo é o do Instituto Geofísico do Infante D. Luís, em Lisboa, e tem 

aproximadamente 150 anos. Em muitos pontos do mundo apenas se registaram observações a partir 

da década de 1960 (Miranda, 2001). 

Apesar dos dados observados serem objectivos, e, comparativamente à informação de natureza 

indirecta, serem de grande precisão, a sua análise deve ser sempre cuidada, porque alguns 

parâmetros meteorológicos (ex. vento e amplitudes térmicas) dependem das condições da zona de 

observação (ex. ocupação do uso do solo) (Miranda, 2001). 

2.1.2 O clima das épocas passadas até aos dias de hoje 

O clima da Terra, nos milhões de anos passados, alternou entre períodos de clima rigoroso, 

caracterizado por grandes extensões de neve e de gelo, e períodos de clima mais suave, durante os 

quais o gelo se localizava em pequenas extensões (Peixoto, 1987a). 

No Terciário12 antigo, fases prolongadas de temperaturas altas foram interrompidas pontualmente 

com um abaixamento da temperatura, e na Antárctica começaram a formar-se os primeiros 

glaciares depois do Paleozóico, era anterior ao Mesozóico e ao Cenozóico. No Terciário recente 

                                                   
11 Século XVII. 
12 A era geológica actual denomina-se Cenozóico. Esta era divide-se em dois períodos: o Quaternário, cujo 
início aconteceu 2-3 milhões anos antes do presente (A.P.), e o Terciário, cujo início foi 65 milhões anos A.P. 
(Hidore e Oliver, 1993). 
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houve grandes variações de temperatura até que as variações foram marcadas por uma tendência 

de arrefecimento que levou ao aparecimento de glaciações semelhantes às do Plistocénico13 (Hidore 

e Oliver, 1993). 

O Plistocénico ou Idade do Gelo constituiu o período glaciário mais recente, tendo os anteriores 

ocorrido 700 milhões anos A.P. e 300 milhões anos A.P. (Ahrens, 2001). O clima do Plistocénio 

caracterizou-se por uma alternância de períodos glaciários e interglaciários, com avanços e recuos 

do gelo polar (Hidore e Oliver, 1993; Ahrens, 2001). Os períodos interglaciários duraram cerca de 

10.000 anos (Peixoto, 1987a; Ahrens, 2001). 

No último milhão de anos houve cerca de seis períodos glaciários, dois desses períodos ocorreram 

nos recentes 150.000 anos, um aproximadamente 135.000 anos A.P. e outro 20.000-14.000 anos A.P. 

(Peixoto, 1987a). Durante os ciclos glaciários e interglaciários do Plistocénico, as temperaturas 

foram inferiores às actuais. Entre os ciclos a temperatura global 14  variou 5ºC, contudo em 

determinadas zonas de latitude elevada a diferença atingida foi de 10-15ºC. Na última glaciação, 

inlandsis15 cobriram grande parte da América do Norte e da Europa do Norte. Depois da última 

glaciação a temperatura média global registada não ultrapassou a actual em mais de 2ºC (Folland et 

al., 1990 cit. in Mearns, 2000). O último glaciar norte-americano foi o de Wisconsin, que subsistiu 

entre 30.000-12.000 anos A.P., atingindo a máxima extensão e espessura em 22.000-18.000 anos A.P. 

(Hidore e Oliver, 1993; Ahrens, 2001). A temperatura mínima mais baixa verificada foi cerca de 

4-6ºC inferior em relação à actual, e foi registada cerca de 18.000 anos A.P. (Hidore e Oliver, 1993). 

Na Figura 2.2 é possível observar que a amplitude da temperatura entre os períodos glaciários e 

interglaciários foi superior nas médias e altas latitudes (Atlântico Norte, Europa Ocidental e 

Atlântico Sul) do que nas regiões tropicais e equatoriais (ex. Oceano Índico Equatorial). A Figura 2.2 

mostra ainda que durante a época glaciária, as variações do clima foram mais intensas no Atlântico 

Norte e regiões anexas (Europa Ocidental) comparativamente ao que aconteceu no hemisfério Sul 

(Atlântico Sul) (Folland et al., 2001). 

 

                                                   
13 O período Quaternário compreende duas idades, o Plistocénico e o Holocénico. O Plistocénico foi a primeira 
idade do período Quaternário que começou há aproximadamente 1 milhão de anos antes de Cristo (Brinkmann, 
1974). 
14 No terceiro relatório do IPCC entende-se que a temperatura global à superfície é a média global, ponderada 
com a área, da temperatura da superfície do mar, em alguns dos primeiros metros de profundidade, e da 
temperatura do ar à superfície da parte emersa da Terra, a 1,5 m acima da superfície (IPCC, 2001a). 
15 Ice sheets, área >50.000 km2 (Allaby e Allaby, 1996). 
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Figura 2.2 - Série temporal ilustrando a variabilidade climática dos últimos 400.000 anos. 

Este gráfico foi actualizado por Rostek et al., 1993 cit. in Folland et al., 2001, por Schneider et al., 

1996 cit. in Folland et al., 2001, por MacManus et al. 1999 cit. in Folland et al., 2001, e por Reille 

et al., 2000 cit. in Folland et al., 2001. A série da Europa Ocidental descreve a percentagem de 

pólen das árvores, excepto dos pinheiros. Considera-se que quanto maior a percentagem, mais 

quente era o clima. Entenda-se por S.S.T. a temperatura da superfície do mar (adaptada de Folland 

et al., 2001). 

 

Há 14.000 anos, o gelo começou a recuar com o aumento da temperatura à superfície, mas em 

contrapartida 11.000 anos A.P. a temperatura média desceu novamente (Younger Dryas). Após 

1.000 anos o arrefecimento foi interrompido, e 8.000 anos A.P. desapareceram os inlandsis norte-

-americanos (Ahrens, 2001). 

Em meados do Holocénico as temperaturas globais aumentaram significativamente, nomeadamente 

as do Verão do hemisfério Norte (Folland et al., 1990 cit. in Mearns, 2000). Nesta época, entre os 

6.000 anos A.P e os 5.000 anos A.P., a temperatura era aproximadamente 1ºC superior à actual, 

atingindo-se o máximo do actual período interglaciárico, o chamado óptimo climático (Ahrens, 

2001). Cerca de 5.000 anos A.P. um novo arrefecimento aconteceu, sendo este responsável pelo 

aparecimento de glaciares alpinos, embora não tenha levado ao aparecimento de inlandsis 

continentais (Ahrens, 2001). 
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O pequeno óptimo climático define-se como o período que ocorreu há cerca de 1.000 anos atrás, 

entre o ano de 950 e o ano de 1250 (Hidore e Oliver, 1993), no qual o hemisfério Norte se 

caracterizou por ser bastante quente e seco (Ahrens, 2001). Nesta fase foi possível plantar vinha e 

produzir vinho em Inglaterra, o que revela a presença de calor, Verões secos e ausência de 

Primaveras frias (Ahrens, 2001). 

A partir de 1200 d.C., e durante alguns séculos, o clima da Europa Ocidental mostrou variações 

extremas. Aconteceram simultaneamente grandes cheias e secas. As vinhas da zona de Inglaterra 

ressentiram-se durante o período com temperaturas mais baixas, e no séc. XIV houve fome 

generalizada na Europa. Apesar de entre 1400 e 1550 ter havido uma amenização do clima, em 

meados de 1550 a temperatura média global arrefeceu novamente cerca de 0,5ºC (Ahrens, 2001). 

Este foi o período recente mais frio denominado a pequena idade do gelo (Peixoto, 1987a) e 

prolongou-se por cerca de 300 anos. Os Invernos caracterizaram-se por serem longos e rigorosos, e 

os Verões pequenos e húmidos. O ano de 1816, conhecido pelo ano sem Verão foi particularmente 

difícil para a actividade agrícola, tendo mesmo havido escassez de alimentos na Europa (Ahrens, 

2001). 

A Figura 2.3 mostra a variação da temperatura no hemisfério Norte, desde o ano 1000 até ao ano 

1999, face aos valores médios registados entre 1961 e 1990. Na Figura 2.3, a parte da série dos 

valores de temperatura medidos com termómetros refere-se apenas à linha cor-de-laranja, e a 

parte restante da série, a azul, foi construída com a informação de indicadores indirectos. A linha a 

tracejado mostra a tendência verificada entre os anos 1000 e 1850. Os intervalos de erro estão 

representados a cinzento. 
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Figura 2.3 - Reconstrução da temperatura do hemisfério Norte (a azul), e dados de temperatura 

obtidos com termómetros (a cor-de-laranja) para o período de 1000 a 1998. 

(adaptada de Mann et al., 1999 e de Folland et al., 2001) 

 

2.1.2.1 Clima do séc. XX e princípio do séc. XXI 

No final do séc. XIX houve um aumento da temperatura média global (Ahrens, 2001). Desde o final 

do séc. XIX até aos dias de hoje registou-se um aumento da temperatura média global à superfície 

de cerca de 0,6±0,2ºC (0,6ºC num intervalo de variação entre 0,4 ºC e 0,8ºC, com 95% de confiança) 

(Folland et al., 2001) (Figura 2.4). De acordo com a World Meteorological Organisation (2004), no 

séc. XX houve um aumento superior a 0,6ºC na temperatura global à superfície. 

Durante o séc. XX existiram dois períodos de aquecimento, entre 1910 e 1945 e de 1976 a 2000. No 

primeiro período a taxa de aquecimento foi de 0,14ºC década-1, enquanto que a partir de 1976 o 

acréscimo de temperatura foi mais acelerado – 0,17ºC década-1. O aquecimento entre 1910 e 1945 

circunscreveu-se ao Atlântico Norte e às regiões suas vizinhas. Entre 1946 e 1975 houve um 

arrefecimento no hemisfério Norte, e um aquecimento no hemisfério Sul. Entre 1976 e 2000, o 

aumento foi globalmente coincidente, embora mais acentuado no Inverno e Primavera nos 

continentes do hemisfério Norte, e com arrefecimento em algumas zonas dos oceanos do hemisfério 

Sul e na Antárctica, em todas as estações do ano (Folland et al., 2001). 
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Figura 2.4 - Anomalias da temperatura anual global do ar (ºC) à superfície da parte emersa da Terra 

e do mar, entre 1861 e 2000, comparativamente ao valor médio do período entre 1961 e 1990. O 

erro anual é representado por uma barra. 

(adaptada de Albritton et al., 2001) 

 

No hemisfério Norte, no final da década de 1960 e na década de 1970, a tendência de decréscimo 

deixou de existir na maior parte das zonas. De ano para ano, e de região para região registou-se um 

comportamento global de aquecimento nas décadas de 1970 e de 1980. O aumento da temperatura 

prolongou-se até aos dias de hoje, verificando-se que os últimos anos do séc. XX estão entre os mais 

quentes do referido século (Ahrens, 2001). À excepção do ano de 1996, os dez anos entre 1995 e 

2004 estão entre os anos mais quentes até hoje registados. Nos últimos anos do séc. XX (desde 1976), 

a taxa de variação registou um aumento equivalente a aproximadamente três vezes ao ocorrido no 

conjunto dos 100 anos. No referido século, apesar de ter sido na década de 1990 que se verificou no 

hemisfério Norte um aumento de temperatura mais elevado, em média 0,38ºC, nos cinco anos entre 

2000 e 2004 houve um acréscimo de 0,58ºC (World Meteorological Organization, 2004). Se se 

considerar este aumento numa determinada escala de tempo constata-se que este é significativo. 

Ou seja, se se comparar o aumento aproximado de 0,6ºC (Folland et al., 2001), desde o final do 

séc. XIX até aos dias de hoje, com a variação de 1,5ºC do valor da temperatura global nos últimos 

10.000 anos (Ahrens, 2001). 

Quando se considera a temperatura do ar à superfície da parte emersa do planeta e do mar, as 

diferenças registadas desde 1850 até hoje são essencialmente consequência de três principais 

variações: os valores da temperatura do ar sobre a superfície emersa e sobre a superfície dos 

oceanos, e a temperatura da superfície do mar. Existem algumas incertezas nestes valores inerentes 

à medição da temperatura, por exemplo o período de medição e as técnicas que se foram alterando 

ao longo dos tempos, e a escassez de estações de observação marítimas. Outro aspecto a considerar, 

especialmente nos países desenvolvidos, é o chamado efeito da ilha de calor urbana (Ahrens, 2001). 
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As zonas urbanas são mais quentes que as zonas rurais, uma vez que nas cidades são mais 

frequentes os materiais que absorvem radiação solar. Estes materiais, como o betão e o asfalto, 

asseguram que, comparativamente às zonas rurais, nas zonas urbanas menores quantidades de calor 

sejam perdidas por evaporação e pela acção do vento (Rosenzweig e Hillel, 1998). Para além dos 

materiais, as zonas urbanas diferem do meio envolvente também pela rugosidade devido à presença 

de edifícios. Estas características levam a que a temperatura nas zonas urbanas seja por vezes 5º C 

acima da temperatura das zonas rurais anexas (Miranda, 2001). 

Apesar do efeito da ilha de calor urbana ser importante nas zonas urbanas, a sua acção quando se 

consideram áreas mais extensas considera-se não significativa. O IPCC (Intergovernmental Panel for 

Climate Change) atribuiu a este efeito um acréscimo gradual na temperatura do ar global à 

superfície da parte emersa da Terra de 0º C a 0,06º C, desde 1900 até 2000 (Folland et al., 2001). 

 

2.2 A variabilidade climática 

A variabilidade climática inclui as variações do estado médio e de outros indicadores estatísticos do 

clima, numa escala temporal e espacial, e as variações intrínsecas de condições atmosféricas 

particulares (Peixoto, 1987a; IPCC, 2001a). 

Se provavelmente nas épocas passadas as causas de variação climática eram exclusivamente de 

origem natural, nos últimos anos o homem passou a contribuir igualmente para essa variação 

(Hidore e Oliver, 1993). Neste capítulo apresentam-se as duas causas da variabilidade climática: as 

causas naturais e as humanas. Enquanto que as causas naturais explicam as variações climáticas que 

ocorreram nos tempos anteriores à existência humana na Terra, as causas humanas referem-se à 

acção do homem na variação do clima (Hidore e Oliver, 1993). 

2.2.1 Causas naturais 

A variabilidade do clima tem a sua origem numa série de factores de causas naturais, que podem ser 

agrupados em dois grandes grupos: factores de variabilidade de origem externa e factores de 

variabilidade de origem interna (Miranda, 2001). 

Os factores de origem externa pretendem explicar as oscilações observadas causadas por alterações 

nas condições exteriores ao sistema climático. Deste grupo de factores salientam-se as alterações 

periódicas ou esporádicas do input solar, e as alterações da composição atmosférica devidas a 

factores externos (vulcões, impactos cósmicos, etc.). A afectação do sistema climático por estes 

factores externos leva a que este seja considerado como um sistema forçado, em que a 

variabilidade depende da alteração do nível de forçamento (Miranda, 2001). As variações forçadas, 

como consequência dos factores externos, afectam o clima, todavia não são afectadas por ele 

(Peixoto, 1987a). 

A variabilidade interna ou a instabilidade intrínseca é explicada pela teoria dos sistemas caóticos, 

ou seja, sistemas físicos que apresentam comportamentos imprevisíveis em determinadas condições, 
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embora estes sistemas sejam definidos por leis bem definidas (Miranda, 2001). No sistema climático, 

a instabilidade interna e os mecanismos de auto-realimentação originam variações livres, que 

englobam interacções não lineares estabelecidas entre as diferentes componentes do sistema 

(Peixoto, 1987a). 

2.2.1.1 Variabilidade externa 

Neste capítulo apresentam-se alguns exemplos de forçamentos externos ao sistema climático. O 

primeiro exemplo de forçamento externo considera os parâmetros orbitais da Terra. O clima da 

Terra, entre outros factores, é definido pelas características do movimento da Terra em torno do 

Sol. Essencialmente são três os parâmetros orbitais que caracterizam este movimento: a 

excentricidade da órbita ou trajectória seguida pela Terra no seu movimento de translação; a 

obliquidade do eixo da Terra ou ângulo entre o eixo de rotação e o plano do movimento de 

translação (eclíptica); a sua precessão ou orientação da projecção do eixo de rotação sobre o plano 

da eclíptica (Miranda, 2001). A precessão do eixo da Terra considera que o planeta tem movimento 

de rotação sobre o seu próprio eixo. Como um pião de brincar, o eixo de rotação da Terra desloca-

-se lentamente e desenha um cone no espaço, devido ao seu movimento cónico de sentido 

retrógrado (Ahrens, 2001) (Figura 2.5). 

Em 1930, Milankovitch demonstrou que estes factores variam regularmente (Miranda, 2001). A 

excentricidade oscila entre cerca de 1% e de 5%, num período de 97.000 anos; a obliquidade do eixo 

varia 1,5º em torno de um valor médio de 23,1º, com um período dominante de 40.400 anos; o eixo 

precessa com um período de 21.000 anos (Hidore e Oliver, 1993; Miranda, 2001). A interferência dos 

parâmetros definidos pela teoria de Milankovitch foi justificada pelo facto das oscilações 

paleoclimáticas do Quaternário apresentarem períodos idênticos aos dos parâmetros orbitais. A 

teoria de Milankovitch apenas consegue explicar alterações climáticas com períodos entre as 

dezenas e as centenas de milhar de anos (Miranda, 2001). 

 

a) b) c)

∼97.000 anos

22,5º - 24,5º - 22,5º (23,5º actual)

∼40.400 anos
∼21.000 anos
Julho

a) b) c)

∼97.000 anos

22,5º - 24,5º - 22,5º (23,5º actual)

∼40.400 anos
∼21.000 anos
Julho

 
Figura 2.5 - Ciclos de Milankovitch. 

a) oscilação da excentricidade; b) oscilação da obliquidade; c) precessão do eixo. Os desenhos não 

estão à escala, estando a excentricidade e a oscilação do eixo de rotação exagerados (adaptada de 

Miranda, 2001). 
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Outro exemplo relaciona-se com a variação da energia emitida pelo Sol 16. Uma das principais 

teorias que explica esta variação refere as manchas solares17 (Hidore e Oliver, 1993). A variação 

quase periódica do número de manchas solares denomina-se ciclo solar, e demora cerca de 11 anos 

a perfazer (Hidore e Oliver, 1993; Miranda, 2001). A irradiância solar aumenta nos períodos com 

maior número de manchas solares, quase exclusivamente no domínio do ultravioleta. A amplitude 

dos ciclos solares varia, o que significa que o número de manchas máximo varia de ciclo para ciclo 

(Miranda, 2001). Entre 1645 e 1700, o número de manchas foi mínimo, a este mínimo denominou-se 

Maunder minimum, que coincidiu com a pequena idade do gelo (Hidore e Oliver, 1993; Ahrens, 

2001). Por outro lado, a actividade solar atingiu o seu máximo entre os anos 1100 e 1250, 

coincidindo no hemisfério Norte com um período de temperaturas elevadas (Hidore e Oliver, 1993). 

De acordo com Ahrens et al. (2001) muitas teorias têm surgido para explicarem as ligações entre as 

manchas solares e a variabilidade climática, todavia nenhuma foi ainda provada. 

Os aerossóis são também factores de forçamento externo. Estes entram na atmosfera, pela acção 

do homem ou por causa natural, podendo ter diferentes efeitos consoante o tamanho das partículas, 

forma, cor, composição química e a sua distribuição em altitude na atmosfera. Algumas destas 

partículas, como as partículas de sulfato e as poeiras de solo, reflectem e dispersam a radiação 

solar, outras, como a fuligem, absorvem-na, e outras selectivamente absorvem e emitem radiação 

infravermelha. Como resultado global sobre o clima, os aerossóis de origem humana arrefecem a 

superfície (Ahrens, 2001). Os vulcões constituem uma fonte natural de aerossóis atmosféricos. As 

emissões vulcânicas são bastante irregulares, havendo uma emissão concentrada de aerossóis num 

pequeno número de erupções vulcânicas. No último século, é provável que as erupções do El 

Chichon (México, 1982) e Pinatubo (Filipinas, 1991) tenham sido responsáveis por um arrefecimento 

até aproximadamente 1ºC (Miranda, 2001). Para as maiores erupções os modelos matemáticos 

prevêem que a descida da temperatura média dos hemisférios poderá ser entre os 0,2ºC e 0,5ºC ou 

mais, num intervalo de um a três anos após a erupção (Ahrens, 2001). 

A deriva continental é também um exemplo de forçamento externo. Esta é consequência da 

tectónica de placas, que por sua vez é fomentada pela convecção térmica no interior da Terra. 

Entre outras razões, a deriva continental deve ter alterado o clima global através da mudança da 

continentalidade do clima, por ter definido barreiras orográficas que dificultam o escoamento 

atmosférico, e por ter gerado uma modificação nas bacias oceânicas, responsável pela mudança do 

padrão de circulação profunda oceânica (Miranda, 2001). Alguns cientistas afirmam que a formação 

de inlandsis era mais provável quando as massas continentais estavam concentradas nas altas e 

médias latitudes. Nesse período é provável que o gelo tenha contribuído para o arrefecimento do 

planeta, uma vez que este apresenta um albedo (ou reflectividade) elevado que promove a reflexão 

de energia solar para o espaço (Ahrens, 2001). Enquanto que o albedo médio da Terra obtido pela 

média da reflectividade dos oceanos, da superfície emersa da Terra e da atmosfera é de 30%, o 

albedo da neve varia entre 75% e 95% (Hidore e Oliver, 1993). 

                                                   
16 Solar output. 
17 Sunspots. 
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2.2.1.2 Variabilidade interna 

A distinção entre variabilidade de origem externa e interna é artificial, porque as interacções não 

lineares podem também ser desencadeadas por alterações externas (Miranda, 2001). As variações 

internas ocorrem durante dias ou semanas, e podem estar relacionadas a frentes polares ou a 

anticiclones (Peixoto, 1987a). 

No curto prazo, o fenómeno ENSO (El Niño - Southern Oscillation) é o exemplo mais conhecido e 

bem compreendido de influência interna (Miranda, 2001). O fenómeno ENSO consiste numa 

interacção estabelecida entre duas componentes do sistema climático – oceano e atmosfera - 

originada na região intertropical do Pacífico, e que interfere no clima das latitudes baixas e do 

Continente americano (Hurrell, 1998; Miranda, 2001). Outro exemplo possível de interacção é entre 

a atmosfera e a superfície emersa da Terra (Hurrell, 1998). 

A interferência dos oceanos no clima da Terra é outro exemplo de variabilidade interna. Três das 

razões que explicam essa interferência são: as mudanças na temperatura das águas dos oceanos 

(Hidore e Oliver, 1993); a circulação profunda do oceano (Miranda, 2001); alteração da elevação 

relativa da superfície emersa da Terra (Hidore e Oliver, 1993). 

2.2.2 Causas humanas 

Desde que habita a Terra, o homem tem vindo a interferir no ambiente, afectando, 

consequentemente, o clima da Terra. Exemplos dessas intervenções são as mudanças na superfície 

da parte emersa da Terra e a alteração da constituição química da atmosfera (Hidore e Oliver, 

1993). De seguida aborda-se o aumento do efeito de estufa originado pelo homem, referindo o caso 

particular do aumento de concentração de CO2. 

2.2.2.1 Aumento do efeito de estufa 

A maior parte dos cientistas é unânime em aceitar que parte do aquecimento registado no século 

passado foi devido a um aumento do efeito de estufa originado por um aumento da concentração de 

GEE (Ahrens, 2001). Durante o milénio que antecedeu a Revolução Industrial, as concentrações 

atmosféricas dos GEE mantiveram-se aproximadamente estabilizadas. Todavia, após este 

acontecimento, as concentrações aumentaram. Os acréscimos aconteceram como consequência 

directa ou indirecta da actividade humana (Albritton et al., 2001). 

O efeito de estufa permite a existência de vida na Terra (Hidore e Oliver, 1993). Se não existisse 

atmosfera e o seu efeito de estufa, a temperatura média da Terra seria de 33ºC inferior à 

temperatura actual (Mearns, 2000). 

Um processo de absorção selectiva assegura o aumento da temperatura média da atmosfera junto à 

superfície da Terra (Hidore e Oliver, 1993). Do total de radiação solar, radiação essencialmente de 

pequeno comprimento de onda, recebida no topo da atmosfera (342 W m-2), 31% é reflectido pelas 

nuvens e aerossóis, pela atmosfera, e pela superfície da Terra. Os restantes 235 W m-2, cerca de 

69%, são absorvidos pela atmosfera, que é relativamente transparente à radiação de curto 
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comprimento de onda, e pela superfície da Terra - parte emersa e oceanos (Hidore e Oliver, 1993; 

Mearns, 2000; Baede et al., 2001). Parte da radiação solar de curto comprimento de onda que 

atinge a superfície da Terra e que é absorvida por esta é, posteriormente, reemitida como radiação 

de longo comprimento de onda (Mearns, 2000). A maior parte da radiação terrestre – radiação de 

longo comprimento de onda (entre 3 µm e 30 µm) – é absorvida pela atmosfera porque alguns dos 

seus constituintes são absorventes selectivos para a radiação infravermelha (Peixoto, 1987b; Hidore 

e Oliver, 1993). A atmosfera absorve e emite, em todas as direcções, à mesma taxa a radiação na 

região do infravermelho, o que assegura um equilíbrio que impede o aquecimento contínuo da 

atmosfera. O aquecimento da superfície da Terra ocorre pela absorção da radiação solar e pela 

absorção de radiação infravermelha emitida pela atmosfera (Peixoto, 1987b). 

O aquecimento que ocorre devido à absorção pela atmosfera de radiação emitida pela Terra, que 

em seguida é emitida novamente para a Terra denomina-se efeito de estufa. A quantidade de 

radiação de longo comprimento de onda que é absorvida e reemitida para a superfície da Terra 

depende do teor dos constituintes da atmosfera (Mearns, 2000). 

Na atmosfera existem gases muito eficientes na absorção de radiação de longo comprimento de 

onda, os denominados GEE – entre eles são de nomear o vapor de água, o CO2, o CH4, os 

clorofluorcarbonetos halogenados (CFCs), o óxido nitroso (N2O) (Mearns, 2000; Commission on 

geosciences and environment and resources, 2001) e o ozono (O3). O CFC-12 (CF2Cl2) e CFC-11 

(CFCl3) são dois exemplos de clorofluorcarbonetos halogenados (Commission on geosciences and 

environment and resources, 2001). 

A capacidade para absorver a radiação terrestre e o seu respectivo teor na atmosfera constituem as 

principais características dos GEE (Commission on geosciences and environment and resources, 

2001). O efeito de estufa de uma determinada molécula é avaliado em função do tempo de 

permanência na atmosfera, e da forma como interage quimicamente com as outras moléculas 

(Ehhalt et al., 2001) (Tabela 2.1). 

Enquanto que o vapor de água (H2O) absorve a radiação entre os 5 µm e 8 µm, e acima dos 13 µm, o 

CO2 absorve na gama dos 4 µm, e entre os 13 µm e 17 µm (Figura 2.6). Pela Figura 2.6 verifica-se 

ainda que apenas a radiação entre os 8 µm e os 13 µm é perdida para o espaço. Todavia, o O3 

absorve comprimentos de cerca de 10 µm (Hidore e Oliver, 1993). 
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Figura 2.6 – Radiação terrestre (linha escura a cheio) e absorção atmosférica (padrão de fundo). 

(adaptada de Hidore e Oliver, 1993) 

 

Entre os GEE referidos, o CO2 é o gás mais abundante. Comparando o efeito a nível molecular, o CH4 

é mais eficaz como GEE do que o CO2. O N2O é por outro lado mais eficiente que o CH4 na absorção 

de radiação de longo comprimento de onda, e os CFCs são extremamente eficazes, tendo um tempo 

de vida de cerca de 100 anos (Mearns, 2000). O O3 existe em maior concentração na estratosfera do 

que na troposfera, apesar de não ser muito abundante (Hidore e Oliver, 1993). O O3 troposférico, 

para além de se considerar um GEE, admite-se que seja um poluente capaz de perturbar os animais, 

inclusivamente o homem, e as plantas (Mearns, 2000). O vapor de água é o constituinte atmosférico 

mais absorvente, facto justificado pela sua maior concentração e pelo seu maior predomínio nas 

camadas da atmosfera mais próximas da superfície do solo onde a emissão da radiação 

infravermelha terrestre é mais intensa (Peixoto, 1987b), e pelo seu poder de absorção (Commission 

on geosciences and environment and resources, 2001). 

Na Tabela 2.1 encontram-se os valores das concentrações na época pré-industrial, em 1998, a taxa 

de alteração dessas concentrações e o tempo médio de vida dos GEE influenciados pelas actividades 

humanas. 

Na maioria das situações, o CO2 é emitido pela oxidação do C orgânico dos combustíveis fósseis18, e 

pela desflorestação. Este gás é considerado o principal dos GEE emitidos pelo homem, existindo no 

entanto incertezas quanto aos cálculos de CO2 emitido em função da mudança do uso do solo 

(Albritton et al., 2001). 

                                                   
18 Carvão, petróleo e gás natural (Commission on geosciences and environment and resources, 2001). 
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Desde 1750 estima-se que a concentração de CH4 tenha aumentado cerca de 150% (Albritton et al., 

2001). O CH4 pode ter origem humana, através da actividade agrícola (arrozais e fermentação dos 

ruminantes), aterros sanitários19, durante o processo de produção e distribuição de gás, e nas minas 

de carvão, ou origem natural (ex. zonas húmidas). A sua remoção da atmosfera acontece por 

reacções químicas (Mearns, 2000; Albritton et al., 2001). O actual forçamento radiativo20 deste gás 

é de 0,48 W m-2 (Albritton et al., 2001). 

O N2O apenas aumentou 16% desde a Revolução Industrial. À semelhança do CH4, o N20 pode ter 

duas origens, humana e natural. A remoção deste gás da atmosfera acontece, igualmente, por 

reacções químicas. Admite-se que as fontes naturais foram responsáveis pela emissão, em 1990, de 

10 Tg ano-1 21  (65% pelos solos e 30% pelos oceanos). Ao homem são atribuídas 7 Tg ano-1 -

- agricultura, pecuária, queima de biomassa e actividades industriais. Para o N2O calculou-se um 

forçamento radiativo de 0,15 W m-2 (Albritton et al., 2001). 

Quanto aos halocarbonetos e afins (ex. CFCs, CH3CCl3 e CCl4), que são simultaneamente 

responsáveis pela remoção de O3 e se caracterizam por serem GEE, a sua concentração atmosférica 

tem vindo a diminuir ou a aumentar muito lentamente como consequência das regulamentações do 

Protocolo de Montreal e das suas modificações (Albritton et al., 2001). A maioria destes compostos 

tem origem humana, todavia alguns destes têm origem natural, sendo derivados de processos 

biológicos oceânicos ou da combustão de biomassa (Albritton et al., 2001; Miranda, 2001). O 

forçamento radiativo dos halocarbonetos é de 0,34 W m-2. As concentrações de CFCs e de 

clorocarbonetos encontram-se em consonância com as emissões registadas desses gases. As 

concentrações dos gases substitutos dos CFCs têm vindo a mostrar um aumento (ex. do 

hidrofluorcarboneto-23 (HFC-23)). Para já, a acção das emissões dos HFCs e 

hidroclorofluorcarbonetos (HCFCs) no forçamento radiativo não são preocupantes, uma vez que as 

actuais concentrações são reduzidas. Os perfluorcarbonetos (PFCs, de que é exemplo o CF4) e o 

hexafluoreto de enxofre (SF6), de natureza antrópica, têm um tempo de residência muitíssimo longo 

e absorvem eficientemente a radiação infravermelha. Os acréscimos observados de 

tetrafluormetano (CF4) são devidos às emissões humanas, estas são 1.000 ou mais vezes as naturais. 

Apesar das pequenas emissões de PFCs e de SF6, estes podem alterar o clima no futuro longínquo 

(Albritton et al., 2001). 

                                                   
19 Landfills. 
20 Por forçamento radiativo entende-se o desequilíbrio da radiação líquida no topo da atmosfera. Num estado 
climático equilibrado, a média da radiação líquida no topo da atmosfera é zero, todavia se houver uma 
alteração na radiação solar ou na radiação infravermelha haverá mudanças na radiação líquida (Baede et al., 
2001). O forçamento radiativo mede, em W m-2, a capacidade de um determinado factor alterar o balanço 
entre as entradas e saídas de energia no sistema Terra-atmosfera, sendo igualmente um índice da importância 
do factor como um mecanismo potencial de alteração climática (IPCC, 2001b). 
21 Tera grama (Tg) = 1012 g. 
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Tabela 2.1 – Exemplos de GEE que são influenciados pelas actividades humanas 

(adaptada de Albritton et al., 2001) 

 CO2 
(dióxido de 
carbono) 

CH4 
(metano) 

N2O 
(óxido nitroso) 

CFC-11 
(clorofluor- 

carbonetos-11) 

HFC-23 
(hidroclorofluor- 
carboneto-23) 

CF4 
(tetrafluor- 
metano) 

Concentração 
pré-industrial 

cerca de 
280 ppmv 

cerca de 
700 ppbv 

cerca de 
270 ppbv 

zero zero 40 pptv 

Concentração 
em 1998 

365 ppmv 1745 ppbv 314 ppbv 268 pptva 14 pptv 80 pptv 

Taxa de 
alteração da 
concentraçãoc 

1,5 ppmv ano-1b 7,0 ppbv ano-1b 0,8 ppbv ano-1 -1,4 pptv ano-1 0,55 pptv ano-1 1 pptv ano-1 

Tempo de 
vida 
atmosférica 

5 a 200 anosd 12 anose 114 anose 45 anos 260 anos >50.000 anos 

a Partes por trilião (1012). 
b A taxa variou entre 0,9  ppm ano-1 e 2,8 ppm ano-1 para o CO2 e entre 0  ppb ano-1 e 13 ppb ano-1 para o CH4, no período de 1990 a 1999. 
c A taxa foi calculada para o período de 1990 a 1999. 
d Não é possível definir um único período de tempo de vida para o CO2 devido às diferentes taxas de absorção dos diferentes processos de 
remoção. 
e Este tempo de vida foi estabelecido como um “tempo de ajustamento”, que considera o efeito indirecto do gás no seu próprio tempo de 
residência. 

 

2.2.2.1.1 O caso do dióxido de carbono atmosférico 

O CO2 atmosférico pode ter duas origens distintas, a natural e a humana. A origem natural decorre 

da biosfera terrestre e dos oceanos absorverem e libertarem CO2 (Commission on geosciences and 

environment and resources, 2001). Os processos naturais que emitem CO2 para a atmosfera são, 

entre outros, a respiração, e a combustão e decomposição de matéria orgânica (Miranda, 2001). 

O teor de CO2 atmosférico varia diária e sazonalmente devido à actividade fotossintética. Durante o 

dia as plantas realizam fotossíntese absorvendo o CO2 da atmosfera, enquanto que à noite libertam 

CO2 pelo processo respiratório (Hidore e Oliver, 1993). O processo fotossintético inicia-se 

diariamente com o nascer do Sol, e, consequente, o teor de CO2 diminui por haver conversão de CO2 

em compostos orgânicos. Pelo meio-dia ocorre um aumento da taxa respiratória e um decréscimo do 

CO2 líquido fixado, quando a temperatura aumenta e a humidade diminui. Ao pôr-do-sol, a 

fotossíntese termina mas a respiração continua, havendo um acréscimo no CO2 atmosférico. Esta 

variação diária foi apresentada por Bolin (1970) em resultado da medição de CO2 atmosférico numa 

floresta junto ao solo (Bolin, 1970). Nas latitudes médias, durante a estação de crescimento, as 

variações diárias de CO2 podem atingir as 70 ppm (Hidore e Oliver, 1993). Nomeadamente no 

hemisfério Norte, na Primavera e no Verão ocorre uma diminuição da concentração de CO2 devido 

às quantidades de CO2 que as plantas verdes absorvem pelo processo fotossintético, mas durante o 

resto do ano a taxa de decomposição excede a taxa de fotossíntese proporcionando um aumento de 

CO2. Os efeitos sazonais são diferentes nos dois hemisférios, no hemisfério Norte existe uma maior 

evidência das variações uma vez que é onde se concentra a maior parte da superfície emersa da 

Terra, e a sua vegetação e solos (Commission on geosciences and environment and resources, 2001). 

As oscilações sazonais são maiores nas latitudes médias onde a vegetação é maioritariamente de 

folha caduca, do que nas regiões equatoriais, em que há produção de matéria verde todo o ano, e 
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do que nas zonas de grande altitude, em todas as latitudes. Para além destas oscilações existem 

outros tipos, identificados como irregulares, que ocorrem por períodos prolongados. Estas são 

consequência da actividade vulcânica, da taxa de decomposição química resultante do decorrer do 

tempo, e da biomassa da Terra (Hidore e Oliver, 1993). 

Desde a Revolução Industrial, o homem passou, através da emissão de GEE, a intervir no forçamento 

do clima, sendo o CO2 o principal gás emitido (Santos, 2002). Tal como referido no capítulo 2.2.2.1, 

as emissões de CO2 de causa humana provêm da queima dos combustíveis fósseis, cujo aumento se 

registou após a Revolução Industrial, da alteração do uso do solo – desflorestação, e da queima de 

biomassa (Parry, 1990; Albritton et al., 2001; Commission on geosciences and environment and 

resources, 2001; Santos, 2002). Nos últimos 20 anos, cerca de três quartos das emissões humanas de 

CO2 foram devidas à queima dos combustíveis fósseis, e o quarto restante das emissões foram 

consequência da alteração do uso do solo, principalmente pela desflorestação (IPCC, 2001b). A 

desflorestação, por incluir a substituição das florestas tropicais (rain forest) por plantas menos 

eficientes na absorção de CO2 atmosférico, tem um contributo importante no aumento da 

concentração deste gás na atmosfera (Ahrens, 2001). Actualmente metade do CO2 antropogénico é 

retirada pelos oceanos e pela superfície emersa terrestre (IPCC, 2001b). 

A partir de 1850, a concentração de CO2 revelou uma tendência de aumento. Não é possível precisar 

este aumento com muito rigor, porque só a partir de 1958 é que a estação de Mauna Loa (Hawaii) 

começou a medir os teores atmosféricos deste gás (Hidore e Oliver, 1993). De acordo com o 

relatório da Commission on geosciences, environment and resources (2001) desde 1958 até ao ano 

2000 o teor de CO2 teve um acréscimo de 17%, atingindo o valor das 370 ppmv. O acréscimo médio 

anual verificado nas últimas duas décadas do séc. XX, cerca de 1,5 ppmv ano-1, é superior ao 

aumento ocorrido nas décadas de 60 e 70 do referido século (Commission on geosciences and 

environment and resources, 2001). Segundo o IPCC (2001b), na década de 1990 o aumento anual 

variou entre 0,9 ppm e 2,8 ppm. A variabilidade climática (ex. fenómeno El Niño) justifica a maior 

parte das diferenças de acréscimos anuais de CO2, uma vez que afecta a absorção e a libertação de 

CO2 pela parte emersa da Terra e pelos oceanos (IPCC, 2001b). 

Segundo o terceiro relatório do IPCC, entre o período pré-industrial (1750) e a actualidade (ano 

1998), as emissões de CO2 contribuíram em 60% para o aumento de 2,43 W m-2 do forçamento 

radiativo (+1,46 W m-2) (Ramaswamy et al., 2001), tendo a concentração de CO2 registado um 

aumento de 31% desde o ano de 1750 (IPCC, 2001b). Arhens (2001), considerando que em 1999 o 

teor de CO2 se cifrava em torno das 368 ppm, concluiu que no final do séc. XXI a concentração de 

CO2 será de 500 ppm, caso a taxa de aumento se mantiver nas 1,5 ppm ano-1. A concretizar, esta 

possibilidade é preocupante uma vez que se atingirão níveis máximos num curto intervalo de tempo, 

comparativamente às oscilações naturais registadas até hoje (Miranda, 2001). A acrescentar ao 

aumento de concentração de CO2 é necessário considerar outros gases como o CH4, N2O e CFCs. 

Estes GEE sofreram também um acréscimo de concentração no último século (Hurrell, 1998; Ahrens, 

2001). Hurrell (1998) afirmou que, em 1998, a concentração do CH4 era 145% superior ao valor que 

seria de esperar. 
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A Figura 2.7 mostra que as tendências de variação de CO2 e de CH4 foram constantes nos diferentes 

ciclos glaciários. As oscilações entre os valores máximos e mínimos registaram-se nas transições 

entre os períodos glaciários e os interglaciários. Nestas fases, o CO2 variou de 180 para 280-

-300 ppmv, e o CH4 aumentou de 320-350 ppbv para 650-770 ppbv. Nos últimos 420.000 anos, 

admitindo uma concentração actual de CO2 de 360 ppmv e de CH4 de 1.700 ppbv, não existe 

informação de se terem alcançado concentrações semelhantes aos níveis actuais destes gases (Petit 

et al., 1999). Também nos últimos 20 milhões de anos não se observaram, com 60 a 90% de 

probabilidade, valores de CO2 idênticos aos actuais, e nos passados 20.000 anos não se detectaram 

taxas de aumento semelhantes à do séc. XX (IPCC, 2001b). 
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Figura 2.7 - Séries temporais de Vostok e insolação. 

Séries em função do tempo, no eixo inferior escala de tempo do gelo e no eixo superior a respectiva 

profundidade, de: a) CO2; b) temperatura isotópica da atmosfera; c) CH4; d) δ
18O atmosférico; e) 

insolação de meados de Junho a 65ºN (W m-2). Em que, δ
18Oatm (%o) = [(18O/16O)amostra/(

18O/16O)padrão-

-1] x 1.000; o padrão é a actual composição da atmosfera (adaptada de Petit et al., 1999). 

 

Nos últimos 150.000 anos, a curva da concentração atmosférica de CO2 foi acompanhada pela curva 

das temperaturas médias (Miranda, 2001). A Figura 2.8 evidencia a relação, entre 1860 e 1996, 

entre a evolução da temperatura anual média global e a concentração de CO2 (Hurrell, 1998). 
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Figura 2.8 - Mudanças estimadas na temperatura anual média global e na concentração de CO2, 

entre 1860 e 1996, relativamente aos valores médios do período entre 1961 e 1990. 

Os valores de CO2 anteriores a 1959 foram medidos nos ice cores (linha a tracejado) e os valores de 

1959 até 1996 foram determinados em Mauna Loa, Hawaii. Os valores de CO2 estão em ppmv, 

relativamente a uma média de 333,7 ppmv (adaptada de Hurrell, 1998). 

 

Para além da emissão de GEE, o homem emite aerossóis para a atmosfera. O resultado final de um 

aumento da concentração de aerossóis é, como já foi referido, o arrefecimento. Considerando que 

os GEE têm uma longa duração (décadas a anos) comparando com os aerossóis (uma semana ou 

mais), o arrefecimento que os aerossóis promovem é localizado e apenas evita parcialmente a 

alteração climática e o aquecimento esperado (Hurrell, 1998). 

 

2.3 As alterações climáticas 

O IPCC (2001a) define alteração climática como uma variação estatisticamente significativa do 

estado médio das variáveis que definem o clima e/ou da sua variabilidade, durante um longo 

período de tempo (décadas ou por mais tempo). A alteração climática pode ser consequência de 

processos naturais internos ou de forçamentos externos, ou devido a causas humanas como as 

mudanças da composição da atmosfera ou do uso do solo (IPCC, 2001a). Por outro lado, a United 

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 22  distingue a alteração da 

variabilidade climática. A alteração é entendida como sendo devida a causas humanas directas ou 

indirectas que alteram a composição atmosférica, e a variabilidade climática como consequência de 

causas naturais (UNFCCC, 1992). 

O IPCC foi criado em 1988, sob a protecção da World Meteorological Organisation (WMO) e do 

United Nations Environment Programme (UNEP). Desde 1988 até hoje, este painel tem como 

objectivo caracterizar o conhecimento da mudança climática, abordando a contribuição das 

                                                   
22 Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC). 
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actividades humanas na alteração climática, e como estas podem experimentar os seus efeitos 

(Albritton et al., 2001). 

Segundo o terceiro relatório do IPCC, o aquecimento verificado nos últimos 50 anos está 

provavelmente (66-90% de probabilidade) relacionado com o aumento da concentração de GEE, 

considerando as evidências recentes e as incertezas subsistentes (IPCC, 2001b). Como mencionado 

no capítulo 2.2.2.1, os aumentos das concentrações de GEE resultam directa ou indirectamente das 

actividades humanas (Albritton et al., 2001). 

Os GEE e os aerossóis contribuíram para a alteração climática observada durante o séc. XX, e 

admite-se que a sua acção se prolongue no séc. XXI e nos séculos seguintes. As mudanças da 

composição atmosférica, para além de outros aspectos climáticos, serão provavelmente 

responsáveis pela alteração da temperatura, dos padrões de precipitação, do nível do mar e de 

acontecimentos extremos (Schneider et al., 2001). 

As alterações climáticas são consequência quer da variabilidade interna do sistema climático 

(2.2.1.2) quer da acção dos factores externos (2.2.1.1 e 2.2.2) – naturais e antropogénicos (IPCC, 

2001b). 

De uma forma geral, a acção dos factores externos pode ser avaliada recorrendo ao conceito de 

forçamento radiativo (IPCC, 2001b). Tal como já referido, nos capítulos 2.2.1 e 2.2.2.1, entende-se 

por forçamento climático uma perturbação imposta no balanço energético da Terra. O forçamento 

climático é habitualmente estimado pela variação energética (W m-2) do sistema climático 

consequência da acção de um agente de forçamento (Commission on geosciences and environment 

and resources, 2001). Os forçamentos, naturais (2.2.1) ou antropogénicos (2.2.2), podem ainda ser 

classificados como positivos ou negativos. Os positivos conduzem a um aumento de temperatura à 

superfície, e os negativos a um arrefecimento dessa temperatura. Desta forma, o aumento dos GEE 

são responsáveis por um forçamento positivo, e os aerossóis por um forçamento negativo (IPCC, 

2001b). 

As estimativas actuais do forçamento radiativo devido ao aumento da concentração de 

determinados componentes atmosféricos e de outros mecanismos estão ilustradas na Figura 2.9. A 

acção indirecta dos aerossóis no forçamento evidenciado na Figura 2.9 refere-se ao seu efeito no 

tamanho e no número das gotículas das nuvens. Alguns dos forçamentos, como a acção dos aerossóis, 

são localizados geograficamente, enquanto outros agentes actuam uniformemente em todo o 

planeta, caso do CO2. Tal facto, entre outras razões, justifica que não se adicionem directamente as 

barras de aquecimento e de arrefecimento para se obter o efeito líquido final no sistema climático 

(Figura 2.9). O terceiro relatório do IPCC afirmou que o resultado líquido final dos forçamentos 

positivos e negativos é um aquecimento global desde 1750 (IPCC, 2001b). 

Os factores naturais de forçamento radiativo tiveram uma pequena interferência no sistema 

climático durante o século passado. Nas últimas duas, ou provavelmente quatro décadas, a variação 

da energia solar e os aerossóis vulcânicos, considerados os dois principais factores de forçamento 

natural, provocaram um arrefecimento. A acção da actividade solar foi estimada como sendo de 
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maior importância na primeira metade do séc. XX. Desde 1970, as variações registadas por satélites 

dos forçamentos têm acompanhado o ciclo solar (11 anos). Entre 1880 e 1920, e mais tarde entre 

1960 e 1991 aconteceram várias erupções vulcânicas de grande intensidade (IPCC, 2001b). 

Devido às actividades humanas todos os GEE aumentaram a sua concentração, à excepção do vapor 

de água. Pela Figura 2.9 constata-se que o maior forçamento radiativo positivo é atribuído aos GEE, 

sendo de destacar o CO2 (Mearns, 2000). 
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Figura 2.9 - Exemplos de factores externos que forçam o clima. 

O forçamento radiativo médio anual global apresentado foi determinado entre 1750 até aos finais da 

década de 1990 (aproximadamente o ano 2000). O forçamento radiativo resulta de alterações da 

composição da atmosfera, mudanças do uso do solo (albedo), e variações do output solar. À 

excepção da variação da actividade solar, todos os outros agentes de forçamento estão relacionados 

com as actividades humanas. As barras quantificam o forçamento, podendo este ser de aquecimento 

ou de arrefecimento. As linhas verticais indicam a amplitude dos valores estimados, estas foram 

construídas com base em valores publicados e pela compreensão do seu comportamento físico. 

Quando existe apenas a linha vertical sem haver barra significa que, devido a um elevado grau de 

incerteza, os forçamentos não foram estimados (adaptada de IPCC, 2001b). 

 

Apesar da comunicação social e os decisores políticos, nomeadamente de nacionalidade americana, 

ainda recearem afirmar que a emissão de GEE é a principal causa das alterações climáticas, a 

comunidade científica já chegou a um acordo (Oreskes, 2004). Os relatórios do IPCC e da National 

Academy of Sciences americana afirmam que o homem, por alterar a concentração dos GEE, é 

provavelmente o responsável pela alteração climática em curso (Commission on geosciences and 



 2 Variabilidade e alteração climática 

 

 27 

environment and resources, 2001; Schneider et al., 2001; IPCC, 2001b). Nos Estados Unidos da 

América outras associações como The American Meteorological Society, a American Geophysical 

Union e a American Association for the Advancement of Science (AAAS) referiram igualmente a 

acção do homem na mudança climática. Na tentativa de mostrar que os cientistas são unânimes 

neste ponto, Oreskes (2004) avaliou 928 resumos de artigos publicados em revistas científicas de 

referência entre 1993 e 2003, e classificadas na base de dados ISI (Web of Knowledge) segundo o 

descritor alteração climática. Cerca de 75% destes artigos reforçam a ideia da responsabilidade 

humana, avaliam impactos e sugerem medidas de mitigação 23 . Os restantes 25% falam de 

metodologias ou de paleoclimatologia, sendo de realçar que nenhum dos artigos contraria o facto da 

origem da alteração ser humana. Nas suas conclusões, Oreskes (2004) ressalvou o facto de ainda 

existirem lacunas na compreensão da dinâmica climática, admitindo que os cientistas possam errar 

por falta de conhecimento. Paralelamente, no Continente europeu há quem partilhe desta opinião. 

A Comunidade Europeia afirma no seu sítio oficial que o homem contribui para a alteração climática 

quando queima combustíveis fósseis e quando desfloresta (European Commission, 2005). O projecto 

europeu CLIVARA (Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe) propôs-se 

estudar os potenciais impactos da alteração climática de origem humana no desenvolvimento, no 

crescimento e na produtividade das culturas agrícolas na Europa (Downing et al., 2000). 

No seu relatório de 2001, o IPCC (IPCC, 2001b) refere que o número de observações, que conduzem 

à constatação de que o planeta está a aquecer e de que ocorrem outras mudanças no sistema 

climático, é cada vez maior. A temperatura global à superfície aumentou cerca de 0,6ºC (2.1.2.1). 

Entre 1950 e 1993, a temperatura mínima diária nocturna aumentou cerca de 0,2ºC década-1, 

aproximadamente o dobro do acréscimo ocorrido nas temperaturas máximas diárias. Tais aumentos 

permitiram um prolongamento da estação sem geadas, em muitas regiões das zonas de médias e 

altas latitude. A temperatura à superfície dos oceanos aumentou metade, comparativamente à 

temperatura à superfície da parte emersa da Terra. Desde o fim da década de 1960, a informação 

de satélite apontou um decréscimo muito provável - com 90 a 99% de probabilidade - de 10% das 

zonas cobertas de neve. Nas zonas de médias e altas latitudes do hemisfério Norte, durante o 

séc. XX, as observações na parte emersa da Terra evidenciaram uma diminuição muito provável de 

duas semanas no período anual em que os lagos e os rios estão cobertos de gelo. No séc. XX 

verificou-se um recuo dos glaciares de montanha nas regiões não polares. Dados recolhidos por 

mareógrafos indicaram uma variação entre 0,1 m e 0,2 m do nível médio global do mar durante o 

séc. XX, e que o calor global armazenado nos oceanos aumentou nos finais da década de 1950 (IPCC, 

2001b). A subida do nível do mar é justificada pelo aumento da temperatura à superfície que 

conduz à expansão térmica dos oceanos, responsável por uma variação de 2 cm a 7 cm do nível do 

mar, e ao degelo dos glaciares, em particular das calotes glaciares (Mearns, 2000). Outros aspectos 

climáticos foram sujeitos à mudança, como os exemplos do aumento da frequência de precipitação 

intensa e dos extremos de temperatura máxima, o decréscimo da ocorrência dos extremos de 

temperatura mínima, e o aumento da frequência e da intensidade de secas em algumas áreas de 

                                                   
23 Intervenção humana que pretende reduzir as fontes e aumentar os sumidouros de GEE (IPCC, 2001a). 
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África e da Ásia. Desde meados da década de 1970 registou-se um acréscimo do número, da 

persistência e da intensidade dos episódios quentes do ENSO, em relação aos 100 anos anteriores 

(IPCC, 2001b). 

Apesar destas mudanças suspeita-se que alguns aspectos climáticos não sofreram alteração. Assim 

por exemplo: algumas áreas não evidenciaram aumento de temperatura, sobretudo nos oceanos do 

hemisfério Sul e em parte da Antárctica; desde 1978 não houve alteração na dimensão do gelo do 

mar24 da Antárctica; a intensidade e a frequência de tempestade nas regiões tropicais e fora dos 

trópicos apresentaram variações, na ordem das décadas a múltiplas décadas, não mostrando uma 

tendência significativa ao longo do século passado; não houve uma mudança sistemática 

incontestável na frequência dos tornados, trovoadas, e queda de granizo nas áreas analisadas (IPCC, 

2001b). 

De acordo com Miranda (2005) a detecção da mudança é difícil porque a variabilidade pode 

sobrepor-se à tendência climática, e o sistema climático é muito complexo e não totalmente 

compreendido (comunicação pessoal P. Miranda, 2005). Não se conhece pormenorizadamente a 

dinâmica do sistema climático, e as interacções entre o homem e o clima (Oreskes, 2004). 

 

2.4 Modelos e cenários climáticos 

Os modelos climáticos consistem numa representação numérica do sistema climático25, tendo por 

base as propriedades físicas, químicas e biológicas das componentes do referido sistema, os 

processos de interacção e de retroalimentação entre essas componentes, e, ainda, todas ou parte 

das conhecidas propriedades do sistema. Os modelos acoplados atmosfera/oceano/gelo do mar de 

GCMs26  (General Circulation Models) representam de forma abrangente o sistema climático. Os 

modelos climáticos podem ser utilizados como um instrumento de investigação no estudo e na 

simulação do clima (IPCC, 2001a). 

Quando se pretende obter uma simulação do clima futuro (cenário climático futuro) com um modelo 

de circulação geral é imperativo optar por um cenário de evolução das concentrações de GEE 

(Santos, 2006). Os cenários de emissões representam um desenvolvimento futuro verosímil das 

emissões das partículas potencialmente interventivas no forçamento radiativo, como os GEE e os 

aerossóis. Este desenvolvimento fundamenta-se num conjunto de pressupostos sobre as forças 

motrizes, como o desenvolvimento demográfico e socio-económico e a mudança tecnológica, e nas 

                                                   
24 Sea-ice. 
25 Inclui cinco componentes principais e as suas respectivas interacções. As componentes são: a atmosfera; a 
hidrosfera; a criosfera; a parte emersa da Terra; a biosfera. O sistema evolui sob a acção das suas dinâmicas 
internas e de forçamentos externos (ex. erupções vulcânicas, e forçamentos induzidos pelo homem) (IPCC, 
2001a). 
26 O significado da sigla GCMs evoluiu ao longo dos tempos. Os diferentes autores consultados consideram GCMs 
como sendo a sigla de General Circulation Models, Global Circulation Models, ou Global Climate Models. No 
texto optou-se por se definir a sigla de acordo com cada um dos documentos originais. 
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suas conexões (IPCC, 2001a). O IPCC construiu e publicou os cenários de emissões no Special Report 

on Emission Scenarios (SRES) (IPCC, 2002). 

A partir dos cenários de emissões estabelecem-se cenários de concentrações, que por seu turno 

constituem entradas nos modelos climáticos, para assim se determinarem as projecções climáticas 

(IPCC, 2001a). Os cenários SRES foram recentemente empregues em diversos modelos climáticos 

acoplados globais com o objectivo de se obterem cenários climáticos globais para o séc. XXI. Por seu 

lado, os cenários climáticos constituem dados de entradas em estudos de impactos sectoriais (ex. 

SIAM II) (Miranda et al., 2006). 

2.4.1 Modelos climáticos 

Um modelo é uma representação simplificada de qualquer coisa real. Em climatologia, quando se 

pretende compreender e prever o clima futuro recorre-se aos modelos análogos e matemáticos. Os 

modelos análogos são assim denominados porque as suas características são semelhantes às reais. 

Os investigadores procuram encontrar no passado situações semelhantes às que se pretendem 

estudar, com o objectivo final de se conseguir que o passado forneça informação para o futuro. Os 

modelos matemáticos mais completos são os GCMs (General Circulation Models) (Hidore e Oliver, 

1993). A resolução espacial destes modelos é em geral de 300 km, o que dificulta o estudo dos 

impactos das alterações climáticas em zonas de dimensão inferior à da malha do modelo, e em 

países com áreas reduzidas. Para ultrapassar esta limitação é possível utilizar-se modelos de maior 

resolução, os chamados modelos climáticos regionais (RCMs) (Santos, 2006). 

2.4.1.1 GCMs 

Os modelos de circulação geral (GCMs) classificam-se como modelos deterministas, e, entre os 

modelos deterministas como modelos dinâmicos explícitos. Estes modelos baseiam-se em equações 

da dinâmica da atmosfera e da energia, e ainda em informação relativa às condições fronteira e 

iniciais (Peixoto, 1987b). Os modelos climáticos representam matematicamente, a três dimensões, 

os processos responsáveis pelo clima, descrevendo as distribuições a nível global da temperatura, 

vento, nebulosidade e precipitação (Mearns, 2000). As equações matemáticas dos modelos 

climáticos globais (GCMs) incluem as equações fundamentais para a conservação de massa, do 

momento, de energia, e da água. As equações, que caracterizam as condições de fronteira das 

características geográficas mais relevantes da Terra e os seus parâmetros mais importantes, 

representam um conjunto de processos físicos como a radiação, transferência turbulenta na 

interface da superfície do solo e da atmosfera (camada-limite), a formação de nuvens e a 

condensação. As equações são definidas para as diferentes camadas da atmosfera e segundo uma 

grelha de pontos definida na superfície terrestre (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

Os modelos climáticos globais em que os oceanos e a atmosfera estão acoplados denominam-se 

modelos de circulação geral atmosfera-oceano (AOGCMs). Na simulação climática, as componentes 

principais do sistema climático devem ser representadas em submodelos - atmosfera, oceano, 

superfície emersa da Terra, criosfera e biosfera - tal como os processos que nelas ocorrem e que 
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acontecem entre elas (Albritton et al., 2001). Os modelos de circulação geral atmosfera-oceano 

(AOGCMs), a três dimensões, são os modelos climáticos mais complexos. Estes incluem modelos de 

circulação geral atmosféricos (AGCMs), oceânicos (OGCMs), modelos do gelo do mar, e modelos da 

superfície emersa da Terra. O terceiro relatório do IPCC refere um conjunto alargado de AOGCMs 

(McAvaney et al., 2001). 

Em geral, presentemente, a resolução da atmosfera é de 250 km na horizontal, e de 1 km na 

vertical, acima da camada-limite. Em relação ao oceano, a resolução é de cerca de 200 m a 400 m 

na vertical, com uma resolução horizontal de 125 km a 250 km. Contudo, processos relacionados 

com as nuvens ou com a convecção dos oceanos são exemplos de processos que ocorrem numa 

escala espacial de maior pormenor do que a da grelha do modelo, consequentemente não é possível 

modelá-los e resolvê-los explicitamente. Por esta razão recorre-se à técnica de parametrização. 

Esta consiste em introduzir os efeitos médios destes processos nos modelos climáticos, considerando 

as relações físicas estabelecidas com as variáveis de maior escala (Albritton et al., 2001). Ou seja, a 

parametrização corresponde à expressão dos processos de sub-rede em termos das grandezas das 

escalas superiores, estas últimas passíveis de serem resolvidas pelos modelos (Peixoto, 1987b; 

Hidore e Oliver, 1993). Assim, por exemplo, se a temperatura e a humidade forem conhecidas é 

possível estimar a nebulosidade para uma determinada escala (Hidore e Oliver, 1993). Processos 

relacionados com nuvens são, entre outros, exemplos de processos que exigem parametrização 

(Miranda et al., 2006). 

Nas últimas décadas, os modelos climáticos foram evoluindo, acompanhando o aumento do poder 

dos computadores. Os modelos construídos de forma independente da atmosfera, superfície emersa, 

oceano e do gelo do mar foram sendo progressivamente integrados. Em última instância, pretende 

obter-se modelos capazes de simular o sistema climático da Terra o mais fielmente possível. Assim, 

nos modelos, as diferentes componentes devem interagir de forma a assegurarem que as previsões 

da alteração climática considerem o efeito das retroalimentações entre as várias componentes dos 

modelos. Na Figura 2.10 é possível observar o desenvolvimento dos modelos climáticos ao longo do 

tempo (Albritton et al., 2001). 
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a superfície emersa f modelo do ciclo do C da superfície emersa 
b oceano e gelo do mar g modelo do ciclo do C do oceano 
c aerossol sulfatado h modelo do ciclo do C 
d aerossol não sulfatado i vegetação dinâmica 
e ciclo do C j componente química da atmosfera 

Figura 2.10 – Desenvolvimento dos modelos climáticos nos últimos 25 anos. 

(adaptada de Albritton et al., 2001) 

 

Desde 1990 tem-se verificado um melhoramento dos modelos acoplados. Estes modelos constituem a 

ferramenta disponível que melhor avalia o clima futuro. Tal como anteriormente referido, os 

modelos acoplados incluem representações tridimensionais da atmosfera, oceano, criosfera e da 

superfície emersa da Terra (Gates et al., 1996). Em 1996, os modelos de circulação geral (GCMs), 

nomeadamente os acoplados atmosfera-oceano, foram considerados como sendo uma ferramenta de 

uso consensual em estudos que abordassem o clima actual da Terra, ou avaliassem a acção humana 

ou natural no clima passado e futuro (Kattenberg et al., 1996). Em 2001, o terceiro relatório do 

IPCC considerou que os modelos acoplados eram ferramentas apropriadas capazes de fornecerem 

projecções climáticas futuras, acrescentando que os modelos evoluíram nas deficiências apontadas 

por Gates et al. (1996) (McAvaney et al., 2001). As melhorias aconteceram, tanto na sua 

componente atmosférica como oceânica, ao nível da resolução horizontal e ao nível da 

parametrização (McAvaney et al., 2001). Miranda et al. (2006) referiram um aumento do rigor da 

representação dos padrões de larga escala das distribuições sazonais de temperatura e de pressão, 

devido ao aumento de sofisticação dos modelos globais e da capacidade computacional. 

A partir do ano de 1860, a tendência simulada da temperatura global pelo modelo HadCM3, do 

Hadley Centre, com o qual se estimaram os cenários climáticos futuros utilizados neste trabalho, é 

muito próxima dos valores observados (Stott et al., 2000). 

2.4.1.1.1 Simulações de equilíbrio e transientes 

Com o objectivo de avaliar os impactos da alteração climática na agricultura, Parry et al. (1998) 

informaram sobre a possibilidade de se aceder a projecções climáticas transientes com base em 
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modelos de circulação geral (GCMs). Estas projecções podem ser referidas à década, ou seja, a 

escala temporal pode ser definida para períodos mais limitados em comparação com as simulações 

de equilíbrio que consideram uma duplicação de CO2 numa escala temporal entre 2050 e 2100. A 

possibilidade de uma escala mais pormenorizada permite que as projecções dos modelos possam ser 

utilizadas em estudos agrícolas (Parry et al., 1998). Apenas recentemente se começaram a efectuar 

simulações transientes com os modelos de circulação geral (GCMs). Anteriormente realizavam-se 

somente simulações de equilíbrio por causa das limitações computacionais (Santos, 2006). 

As projecções obtidas pelas simulações de equilíbrio admitem uma duplicação abrupta de CO2, 

enquanto que as simulações transientes simulam uma variação gradual, mais próxima da realidade. 

As simulações de equilíbrio simulam um clima em equilíbrio, assumindo como condição que todos os 

GEE terão um efeito equivalente ao forçamento radiativo de uma duplicação de CO2 (Rosenzweig e 

Hillel, 1998). Geralmente estes modelos consideram uma duplicação da concentração de CO2. Na 

maioria dos casos, as observações da situação de controlo são modificadas por adição ou 

multiplicação de mudanças na temperatura e na precipitação, mensal ou anual, estimadas pelas 

simulações de equilíbrio. O desconhecimento da data em que a duplicação de CO2 irá ocorrer, e ser 

pouco provável que os GEE atinjam uma concentração constante que possibilite que o sistema 

climático alcance um estado de equilíbrio constituem as duas principais desvantagens do uso deste 

tipo de modelos (Smith et al., 1998). 

Os inconvenientes das projecções de equilíbrio dos modelos de circulação geral (GCMs) justificam o 

uso de simulações transientes. Os cenários transientes iniciam-se com o clima actual, e vão 

apresentando projecções, ano a ano, das mudanças climáticas, até um período futuro máximo de 

100 anos. Também nestes modelos, as perturbações são definidas adicionando ou multiplicando as 

alterações estimadas pelas simulações transientes dos modelos de circulação geral (GCMs) aos dados 

observados da situação actual. Nestes modelos nunca se considera que o clima está em equilíbrio 

com os GEE, e há uma projecção climática para cada ano considerado. A estimação anual permite 

que estes modelos sejam utilizados em estudos dos potenciais efeitos da alteração climática a longa 

distância temporal, ou, em contrapartida, num período de tempo mais próximo do presente (Smith 

et al., 1998). A simulação da variabilidade natural por estes modelos é melhor do que a obtida 

numa simulação de equilíbrio, o que pode dificultar a identificação dos efeitos dos GEE (Santer et 

al., 1996; Mitchell et al., in press cit. in Smith et al., 1998). Para uma duplicação da concentração 

de CO2, estas projecções prevêem um aumento de temperatura de cerca de 60% das projecções 

efectuadas pelos modelos de equilíbrio. Este menor acréscimo, em relação às simulações de 

equilíbrio, é explicado pela simulação mais verosímil do oceano profundo e da sua inércia térmica, 

responsável pelo atraso do processo de aquecimento (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

2.4.1.1.2 Certezas e incertezas 

A confiança na capacidade dos modelos climáticos projectarem o clima futuro tem evoluído de 

forma positiva, esta é demonstrada pelo seu desempenho em diversas escalas espaciais e temporais. 

Em parte, a evolução deveu-se à melhoria na compreensão de processos climáticos como o vapor de 
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água, dinâmica do gelo do mar e do transporte de calor pelos oceanos, tendo estes sido 

incorporados nos modelos, e ao avanço na modelação da ENSO, das monções e da North Atlantic 

Oscillation (NAO), e de determinados períodos do clima passado. As simulações que incluem o 

forçamento natural e antropogénico, embora os modelos não incluam a contribuição de todos os 

processos e forçamentos, representam a temperatura à superfície observada a larga escala durante 

o séc. XX. A consistência demonstrada entre os modelos e as observações à escala global permite, 

considerando um cenário de emissões, estimar taxas de aquecimento para as próximas décadas. 

Apesar da referida evolução, estes modelos ainda não conseguem simular o clima em toda a sua 

totalidade. Umas das dificuldades são as dúvidas da interacção entre as nuvens e a radiação, e os 

aerossóis (IPCC, 2001b). 

Outras incertezas das simulações dos modelos de circulação global (GCMs) têm a ver não só com os 

cenários de emissões de GEE mas também com as formulações dos modelos globais. A dificuldade da 

representação de alguns processos, como as nuvens, é igualmente um ponto fraco destes modelos. 

Tal como mencionado anteriormente, processos relacionados com as nuvens exigem uma 

parametrização (Miranda et al., 2006). Além disso, os modelos climáticos globais (GCMs) simplificam 

a simulação da infiltração, do escoamento, da evaporação e de outros processos hidrológicos, 

nomeadamente, a precipitação é deficientemente estimada pelos modelos. Os modelos simulam 

melhor a temperatura comparativamente à precipitação. Isto acontece porque a temperatura é uma 

variável contínua em relação ao espaço, enquanto que a precipitação é descontínua, em função do 

espaço e do tempo. As limitações dos modelos climáticos globais (GCMs) justificam-se ainda pela 

ausência de conhecimento de determinados fenómenos como o padrão de circulação oceânico, pelo 

desconhecimento da formação e da consequência dos mecanismos de realimentação das nuvens, e 

pela simplificação dos processos hidrológicos (Rosenzweig e Hillel, 1998). Outra restrição é por 

vezes a resolução espacial não ser suficiente para que os sistemas meteorológicos, as linhas de 

costa e a orografia sejam representados com o devido pormenor (Miranda et al., 2006). 

Embora as capacidades dos computadores tenham sido melhoradas, os modelos continuam a 

necessitar de bastante tempo para serem corridos. O tempo exigido aos computadores para correr 

os modelos aumentou porque houve uma evolução da sofisticação da representação de vários 

aspectos do sistema climático, e do acréscimo do grau de pormenor espacial (Mearns, 2000). 

Segundo Mearns (2000), os padrões do clima actual são bem representados pelos modelos, quer à 

escala continental, quer à escala regional. 

Tal como já referido, a reprodução de fenómenos que ocorrem em escalas mais pequenas do que a 

da malha do modelo exige a parametrização desses mesmos acontecimentos. A confiança num 

modelo de circulação geral (GCM) é em larga medida função do desenvolvimento, teste e validação 

de parametrização de tais fenómenos (Santos, 2006). 
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Os modelos apresentam alguma incerteza, mas a incerteza e o erro são inerentes à própria ciência 

(Santos, 2002). O princípio da precaução27 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas (CQNUAC), ratificada em 1994, alerta para o facto de que a incerteza científica não deve 

constituir um impedimento ao prosseguimento da tomada de medidas para antecipar, prevenir, ou 

minimizar as causas da alteração climática e mitigar os seus efeitos desfavoráveis (UNFCCC, 1992). 

2.4.1.2 RCMs 

A resolução horizontal dos modelos acoplados atmosfera-oceano é insuficiente para estudos de 

avaliação de impactos, e para a análise das consequências do forçamento, a nível local e regional, 

em zonas que apresentam uma fisiografia complexa (Kattenberg et al., 1996). 

A partir dos modelos de circulação geral (GCMs) definem-se os modelos climáticos regionais (RCMs). 

Como a escala dos modelos regionais se situa na ordem das dezenas de kilometros, os resultados são 

mais pormenorizados do que os obtidos com os modelos de circulação geral (GCMs). A qualidade dos 

dados regionais depende da informação original dos modelos de circulação geral (GCMs). As 

condições iniciais e laterais de fronteira dos RCMs são as definidas previamente para o modelo de 

circulação geral (GCM) (Mearns, 2000). As metodologias capazes de ligar as escalas pequenas dos 

modelos de circulação global (GCMs) às escalas maiores exigidas pelos estudos de impactos da 

alteração climática denominam-se técnicas de regionalização (Miranda et al., 2006). 

A grande vantagem destes modelos comparativamente aos modelos globais é a maior definição 

espacial. Nos RCMs a topografia tem maior definição, assegurando modelar com maior rigor os 

processos atmosféricos resultantes das assimetrias oceanos/superfície, e relacionados com a 

topografia (Miranda et al., 2006). 

A resolução da ordem dos 50 km é ainda insuficiente para representar explicitamente processos de 

pequena escala relacionados com a camada atmosférica junto ao solo, como a formação de nuvens. 

Estes processos necessitam, tal como nos modelos de circulação global (GCMs), de ser 

parametrizados. À semelhança dos modelos globais, a parametrização deverá ser melhorada e pode 

constituir uma fonte de erros para os RCMs. As incertezas dos modelos globais são expressas nos 

RCMs, uma vez que estes são forçados pelos globais (Christensen et al., 1997 cit. in Miranda et al., 

2006). 

Em estudos de âmbito regional, os resultados dos RCMs auxiliam a compreensão dos pormenores, à 

escala regional, da potencial alteração climática. Os dados climáticos regionais constituem dados de 

entrada de modelos que avaliam o impacto climático – como por exemplo os modelos de simulação 

das produtividades das culturas (Mearns, 2000). 

                                                   
27  “... As Partes devem tomar medidas de precaução para antecipar, prevenir ou minimizar as causas da 
alteração climática e mitigar os seus efeitos adversos. Quando haja ameaças de danos graves ou irreversíveis, a 
falta de certeza científica não deve ser utilizada para justificar o adiamento da tomada de tais medidas, tendo 
em conta, que as políticas e as medidas relacionadas com as alterações climáticas devem ser eficazes 
relativamente ao seu custo, de tal modo que garantam a obtenção de benefícios globais ao menor custo 
possível....” - artigo 3.3 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) 
(UNFCCC, 1992). 
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2.4.2 Cenários de emissões 

Os cenários de emissões surgem como uma importante ferramenta capaz de analisar, a longo prazo, 

o desenvolvimento potencial dos sistemas socio-económicos e das suas emissões, uma vez que não é 

possível estimar as emissões antropogénicas futuras de GEE. Os cenários de emissões são essenciais 

em qualquer estudo de avaliação de impactos de alteração climática. Para definir o clima futuro 

basta considerar as emissões de GEE, de SO2 e um modelo climático, que pode ser simples ou 

complexo, como os modelos de circulação geral (GCMs). Os cenários devem ser entendidos como 

imagens do futuro ou futuros alternativos, não constituindo previsões nem prognósticos. Em 

Setembro de 1996, o IPCC (2002) resolveu definir um novo conjunto de cenários de emissões. O 

relatório especial de cenários de emissões (Special Report on Emission Scenarios - SRES) caracteriza 

estes cenários, e explica a forma como os cenários foram construídos. Os cenários consideram as 

principais causas de emissões futuras, ou seja, desde a demografia, ao desenvolvimento tecnológico 

e económico. Estes cenários caracterizam-se por serem constituídos por componentes qualitativas e 

quantitativas (IPCC, 2002). 

Os SRES compreendem quatro famílias de cenários: A1, A2, B1 e B2. A família A1 encontra-se 

subdividida em quatro grupos: A1C, A1G, A1B e A1T, embora o Summary of Policymakers tenha 

aprovado que os grupos A1C e A1G devessem ser agregados no grupo A1FI (grupo que utiliza energia 

fóssil28) (IPCC, 2002; Miranda et al., 2006). 

A definição dos cenários SRES pode ser explicada, simplificadamente, apenas por se ter baseado em 

duas variáveis, as quais se podem denominar tipo de governação (regional vs. global) e prevalência 

de valores (economia vs. ambiente) (Aguiar, 2006) (Figura 2.11). 
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Figura 2.11 – Construção de cenários a longo prazo do IPCC. 

Cenários SRES dominados pelo tipo de governação (eixo horizontal) e quais os valores 

predominantes (eixo vertical) (adaptada de Aguiar, 2006). 

 

                                                   
28 Fossil-intensive group. 
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As quatros famílias de cenários compreendem 40 cenários, quatro dos quais foram designados por 

cenários marcadores, característicos das quatro famílias. Os cenários marcadores juntamente com 

os dois cenários ilustrativos29, estes últimos seleccionados dos grupos A1FI e A1T da família A1, 

abarcam a maior parte das emissões e das forças motrizes do total dos cenários. O IPCC (2002) 

realça que em qualquer análise se devem utilizar cenários de mais do que uma família, e que não 

existem probabilidades associadas a cada cenário, o que significa que não existe no conjunto um 

que seja mais central ou mais provável do que os outros (IPCC, 2002). As projecções das 

concentrações de CO2 para 2001 apontam para os cenários ilustrativos uma variação entre as 

540 ppmv e as 970 ppmv (Figura 2.12). Estas estimativas englobam as retroalimentações dos 

oceanos e da parte emersa da Terra. Às projecções estabelecidas estão associadas incertezas, 

nomeadamente as derivadas das retroalimentações da biosfera terrestre. Estas incertezas elevam 

assim o intervalo de variação de 490 ppmv a 1.260 ppmv, ou seja, -10% a +30% em cada cenário 

(IPCC, 2001b). 
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Figura 2.12 – Projecções futuras da concentração de CO2 em função dos cenários SRES 

(A1B, A1T, A1FI, A2, B1 e B2) e IS92a (adaptada de IPCC, 2001b). 

 

Quanto aos aerossóis de origem humana, os cenários SRES consideram a hipótese destes 

aumentarem ou diminuírem consoante a utilização de combustíveis fósseis e a aplicação de medidas 

políticas capazes de promoverem a redução de emissões. Como resultado das alterações climáticas 

os cenários projectam um acréscimo dos aerossóis naturais (ex. sal do mar e poeiras). Para os 

cenários SRES ilustrativos, tomando como referência o ano 2000, o aumento dos GEE, e em 

particular do CO2, é superior ao dos aerossóis na respectiva contribuição para o forçamento 

radiativo médio global projectado para o séc. XXI (IPCC, 2001b). 

Recentemente, com o intuito de se obterem cenários climáticos para o futuro (séc. XXI) utilizaram-

-se os cenários SRES em diferentes modelos acoplados atmosfera-oceano (GCMs) (Miranda et al., 

                                                   
29
 Illustrative scenarios. 



 2 Variabilidade e alteração climática 

 

 37 

2006). De acordo com Miranda et al. (2006), os modelos climáticos entre os anos de 1860 a 1990 

reúnem o forçamento dos GEE e dos aerossóis observados no referido período, abrangendo os efeitos 

das emissões humanas, dos vulcões e as variações da radiação solar. Para os anos posteriores a 1990, 

os modelos utilizam as emissões dos SRES. 

 

2.5 Evolução climática global, da Península Ibérica e de Portugal Continental 

Um determinado número de modelos climáticos com os cenários SRES (2.4.2) projectam aumentos 

de 1,4ºC a 5,8ºC na temperatura média global do período entre 1990 e 2100. Considerando as 

simulações globais é provável (66 a 90%) que, nomeadamente nas altas latitudes da região norte do 

planeta durante a estação fria, a parte emersa da Terra aqueça mais rapidamente do que a média 

global. Os aumentos na América do Norte, e no Norte e Centro da Ásia face à média global serão da 

ordem dos 40%. Em contraste, no Verão, no Sul e Sudeste da Ásia, e no Inverno, na América do Sul, 

os aumentos serão inferiores aos da média global. Os modelos estimam igualmente um acréscimo na 

concentração de vapor de água e na precipitação. Nas médias e altas latitudes do hemisfério Norte 

e na Antárctica projecta-se um aumento da precipitação durante o Inverno, na segunda metade do 

séc. XXI, com um grau de certeza de 66 a 90%. Nas baixas latitudes, as tendências serão de 

aumentos e decréscimos de precipitação nas áreas emersas da superfície da Terra. Nas áreas aonde 

se esperam maiores aumentos da precipitação média estimam-se maiores variações interanuais, 

com 90 a 99% de confiança. Entre os anos de 1990 e 2100, o nível médio global do mar subirá desde 

0,09 m a 0,88 m. Esta subida do nível médio do mar relaciona-se com a expansão térmica, e com o 

recuo dos glaciares e das calotes glaciares (IPCC, 2001b). 

No SIAM II, Miranda et al. (2006) analisaram, para a Península Ibérica, a projecção futura da 

evolução da temperatura e da precipitação obtida com vários modelos de circulação global (GCMs) 

que utilizaram os cenários de emissão SRES. 

Em 2100, na Península Ibérica, os GCMs projectam um aumento de temperatura entre 2ºC e 8,6ºC, 

em relação à temperatura média do período de 1961 a 1990, para a maioria dos modelos. As 

diferenças entre temperatura média anual actual e futura registadas dependem dos cenários 

considerados, sendo que os cenários mais extremos, aqueles com maiores emissões de CO2, 

apresentam uma maior incerteza na projecção da evolução da temperatura. Quanto à precipitação 

anual simulada pelo modelo HadCM3, na parte Oeste da Península, as suas tendências variam de 

acordo com o cenário considerado. Entre os cenários analisados, o cenário A1FI, o de maiores 

emissões de GEE, evidencia uma tendência futura de decréscimo. É de destacar que, 

comparativamente aos outros modelos, o modelo HadCM3 é o que apresenta maiores reduções na 

precipitação anual. Para os três pontos em análise da zona Oeste da Península Ibérica (Norte, 

Centro e Sul) as diferenças, projectadas com os diferentes GCMs, entre a precipitação do período de 

2070 a 2099 e o período de 1961 a 1990 são aproximadamente semelhantes, embora o ponto Centro 

seja aquele onde haja maiores decréscimos. O ponto Sul requer particular atenção, porque é o 

ponto com menor precipitação anual (Miranda et al., 2006). 
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Quanto à radiação, depois de ter avaliado os dados projectados por três modelos climáticos globais 

(GCMs) (GISS; GFDL; UKMO) em condições de equilíbrio e de uma simulação transiente (GISS), em 

cinco estações espanholas, Iglesias (1994) concluiu que as variações de radiação foram diminutas. As 

maiores diferenças registadas aconteceram no período de Inverno. 

Miranda et al. (2006) avaliaram ainda as projecções obtidas com os modelos regionais do Hadley 

Centre (HadRM2 e HadRM3) no Continente, e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Com esse 

objectivo compararam as simulações de controlo e a normal climática observada, e apresentaram os 

cenários futuros de temperatura e de precipitação. 

Assim sendo, o grupo do clima analisou a série de controlo do HadRM3 A2c e a média de três 

simulações de futuro A2a, A2b e A2c, e a série de controlo e futura B2a. A versão 3 do modelo 

HadRM foi obtida a partir da versão operacional mais recente, denominado HadCM3, do Hadley 

Centre. Tal como mencionado no capítulo 2.4.1.2, os cenários climáticos obtidos com o modelo 

regional HadRM apresentam maior definição espacial do que os fornecidos pelo HadCM (Miranda et 

al., 2006). 

O modelo regional HadRM3 (Hulme et al., 2002 cit. in Miranda et al., 2006) do Hadley Centre tem 

um passo temporal de cinco minutos, e um espaçamento horizontal próximo de 50 km. A zona Leste 

do Atlântico Norte, excluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, e o Continente europeu 

pertencem ao domínio horizontal do supracitado modelo (Miranda et al., 2006). 

As simulações de controlo (1961 a 1990) de temperatura média do modelo HadRM3 (A2c) 

representam satisfatoriamente as características da temperatura, como a gama de valores e o seu 

gradiente Norte-Sul, existindo todavia algumas diferenças entre as simulações e os valores 

observados. A precipitação anual simulada pelo HadRM3 mostrou erros sistemáticos, o que obrigou 

Miranda et al. (2006) a corrigirem o viés verificado. Estes autores calcularam factores 

multiplicativos de correcção a partir das médias mensais observadas entre 1961 e 1990, interpoladas 

para a malha do HadRM3. Para Portugal Continental, a precipitação média anual corrigida encontra-

-se bastante mais próxima da normal observada (1961 a 1990) do que a precipitação média anual 

não corrigida. Miranda et al. (2006) aplicaram igualmente os factores de correcção às simulações 

futuras, A2a-c e B2a. Segundo os autores, esta correcção deve ser utilizada em qualquer estudo de 

impacto de alterações climáticas. 

Em resumo, no Continente, para o futuro, o modelo regional HadRM3 para os dois cenários SRES (A2 

e B2) projecta um aumento da temperatura mínima e máxima em todas as estações do ano. Os 

acréscimos são mais acentuados no Verão, na zona interior Norte e Centro, enquanto que no Inverno 

e na Primavera os aumentos são menores. As anomalias das temperaturas mínimas de Inverno e 

máximas de Verão são de um modo geral maiores no cenário A2 do que no cenário B2. Em relação à 

precipitação, o modelo HadRM3 projecta um decréscimo, sendo este mais evidente no cenário A2. 

Com o cenário A2 as reduções são superiores a 30% no Sul do país, e entre 10% e 30% no Norte e 

Centro. Considerando o cenário B2, a diminuição é mais homogénea, apresentando valores entre os 

10% e 30%, sendo de esperar maiores perdas no Sul do território. No entanto, o modelo HadCM3, 
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nomeadamente para o cenário B2, projecta para o Continente português um aumento da 

precipitação no Inverno, em oposição à tendência de diminuição das projecções corrigidas do 

HadRM3. Esta divergência pode indiciar que o viés seco do HadRM3 entre 2070 e 2100 é superior ao 

do período de controlo (Miranda et al., 2006). 
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3 Clima e agricultura 

Os compartimentos ambientais – ar, água e solo – trocam entre si energia e massa; estes fluxos são 

responsáveis pela permanente variação das grandezas físicas que caracterizam o ambiente em que 

decorre o crescimento e desenvolvimento das plantas. Assim, a radiação, a precipitação, a 

temperatura do ar, a temperatura do solo, a humidade atmosférica, a nebulosidade, a concentração 

de CO2, a pressão atmosférica, o vento, todos passíveis de serem medidos por métodos físicos 

(Noggle e Fritz, 1983), estabelecem as condições em que decorre o crescimento e o 

desenvolvimento das plantas cultivadas. A Figura 3.1 representa esquematicamente as componentes 

do sistema solo-planta-atmosfera. 
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Figura 3.1 – Componentes do sistema solo-planta-atmosfera. 

(adaptada de Elston e Monteith, 1975 cit. in Griffiths, 1994) 

 

 

3.1 As alterações climáticas e a agricultura 

Mesmo antes de o homem ter começado a domesticação de plantas e animais, há cerca de 

15.000 anos, compreendeu que a produção de alimentos depende do clima (Rosenzweig e Hillel, 

1998). Alterações nas condições ambientais têm consequências nos ecossistemas agrícolas. Se em 

larga escala as alterações nas condições ambientais podem modificar a localização das principais 

zonas de produção no planeta, tal como das áreas onde as culturas e as técnicas culturais estarão 

adaptadas de modo a tornar possível atingir níveis de produtividades rentáveis. Por outro lado, não 

existe uma resposta única por parte das diferentes plantas, ou seja, haverá vantagens para umas e 
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desvantagens para outras. Pode-se, por isso, afirmar que a produtividade agrícola é vulnerável30 à 

alteração climática (Reddy e Hodges, 2000). 

3.1.1 Respostas fisiológicas das plantas às alterações climáticas 

As alterações climáticas, nomeadamente o aumento da concentração de CO2 atmosférico e da 

temperatura do ar, tem repercussões nos processos de fotossíntese, fotorrespiração e de 

transpiração das plantas. Por esta razão, as alterações climáticas afectam o crescimento das plantas, 

o uso da água e de N. Os estudos que abordam estas interacções são numerosos (ex. Morison e 

Gifford, 1984a; Kimball et al., 1999), e alguns consistem em compilações de resultados de outros 

trabalhos (ex. Kimball, 1983; Cure e Acock, 1986; Amthor, 2001; Kimball et al., 2002). 

3.1.1.1 Fotossíntese e produtividade 

A fotossíntese é um processo biológico através do qual as plantas sintetizam compostos orgânicos a 

partir de materiais inorgânicos. A luz é a fonte de energia utilizada (Teixeira e Ricardo, 1993) e o 

CO2, o hidrogénio existente na água, e os elementos minerais absorvidos pelas raízes constituem o 

suporte do crescimento das plantas e, consequentemente, da produção primária dos ecossistemas e 

da biosfera (Medrano e Flexas, 2000a). Este processo é afectado por características ambientais 

como a luz, a temperatura, a humidade do ar, a disponibilidade hídrica do solo, os nutrientes 

minerais e o CO2. Cada um destes elementos influencia a taxa fotossintética de uma forma distinta, 

podendo também ocorrer interacções entre eles (Azcón-Bieto et al., 2000). 

3.1.1.1.1 Aumento da concentração de dióxido de carbono 

O processo fotossintético que captura e transforma energia solar, convertendo-a em energia 

química, recorre ao CO2 e a água para sintetizar hidratos de carbono simples, libertando oxigénio 

(O2) para a atmosfera (Noggle e Fritz, 1983). 

As plantas superiores, no conjunto das quais se encontra a maior parte das plantas cultivadas, 

podem ser classificadas em três grandes grupos consoante o seu padrão de fixação de CO2: plantas 

do tipo C3, plantas do tipo C4 e plantas do tipo CAM
31 (Teixeira e Ricardo, 1993). 

Nas plantas do tipo C3, a ribulose 1,5-bifosfato (RuBP) reage com o CO2 originando duas moléculas 

de ácido 3-fosfoglicérico (APG), na presença da enzima ribulose-bifosfato carboxilase. A designação 

de plantas C3, decorre do facto do APG, o primeiro produto da reacção de fixação de CO2, ser 

constituído por três átomos de carbono (C). Algum APG produzido será convertido em amido e/ou 

                                                   
30 A vulnerabilidade descreve o grau com que um sistema é susceptível de suportar ou de enfrentar com êxito, 
os efeitos adversos das alterações climáticas, incluindo a variabilidade climática e os extremos. A 
vulnerabilidade é função do carácter, magnitude e velocidade de variação climática a que um sistema é 
exposto, da sua sensibilidade e da sua capacidade de adaptação (IPCC, 2001d). 
31 Crassulacean Acid Metabolism. Este tipo de metabolismo existe em cerca de 25-30 famílias de plantas gordas, 
características das zonas desérticas (ex. das famílias Agavaceae, Cactaceae, Crassulaceae, Orchidaceae, e 
Portulacaceae) (Noggle e Fritz, 1983; Teixeira e Ricardo, 1993; Kluge e Ting, 1978 cit. in Lambers et al., 2000; 
Medina, 1996 cit. in Lambers et al., 2000). 
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açúcar, todavia a maior parte é utilizado para a regeneração da RuBP (Noggle e Fritz, 1983). Esta 

sequência cíclica de reacções é conhecida por ciclo de Calvin, ciclo de Calvin-Benson ou ciclo de 

Calvin-Benson-Bassham (Noggle e Fritz, 1983; Teixeira e Ricardo, 1993). 
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Figura 3.2 – Ciclo de Calvin-Benson simplificado. 

(adaptada de Teixeira e Ricardo, 1993) 

 

A enzima ribulose-bifosfato carboxilase cataliza igualmente a oxidação da RuBP em ácido glicólico 

na presença de luz e O2, reduzindo a eficiência fotossintética. Este processo é designado por 

fotorrespiração e a enzima que cataliza estas duas reacções distintas é muitas vezes denominada 

ribulose-bifosfato carboxilase-oxigenase (rubisco) (Noggle e Fritz, 1983; Teixeira e Ricardo, 1993). 

A competição entre o O2 e o CO2, para o mesmo centro activo da rubisco, determina as taxas 

relativas de fotorrespiração, e de fotossíntese nas plantas C3. Desta forma, uma baixa concentração 

de CO2 e elevada concentração de O2 na atmosfera exterior, favorece a oxigenação, a síntese de 

ácido glicólico e a fotorrespiração, enquanto que a carboxilação e, por isso, a fotossíntese são 

estimuladas por elevadas concentrações atmosféricas de CO2 e por baixa concentração de O2 

(Noggle e Fritz, 1983). 

Nas plantas do tipo C4 (ex. milho e cana-de-açúcar), o CO2 reage inicialmente com o ácido 

fosfoenolpirúvico, numa reacção catalizada pela enzima ácido fosfoenolpirúvico carboxilase 

(PEPcarboxilase), produzindo ácido oxaloacético (ácido com quatro átomos de C - C4). Depois de um 

passo intermédio em que a conversão do ácido oxaloacético regenerá o ácido fosfoenolpirúvico com 

libertação de CO2, este é refixado no ciclo de Calvin, nas células da bainha. Esta via chama-se via 



 3 Clima e agricultura 

 43 

dos ácidos dicarboxílicos em C4, ou via ou ciclo em C4, ou via HSK (Hatch-Slack-Kortschak) (Noggle e 

Fritz, 1983; Teixeira e Ricardo, 1993). 

A existência nas plantas C4 da estrutura tipo Kranz, em que as células do mesófilo envolvem as 

células da bainha, devido ao efeito combinado destas células na fixação do CO2 na fotossíntese, 

proporciona baixas taxas de fotorrespiração e elevadas taxas de fotossíntese líquida (Noggle e Fritz, 

1983; Teixeira e Ricardo, 1993). O circuito do CO2 da atmosfera, para as células do mesófilo, e 

destas para as células da bainha, assegura que haja um aumento da concentração deste gás nas 

células da bainha. Uma maior concentração leva a que haja uma redução na actividade oxigenásica 

da ribulose-bifosfato oxigenase, e com o consequente decréscimo de produção de ácido glicólico, 

disponível para a oxidação fotorrespiratória até ao CO2 (Noggle e Fritz, 1983). 

As plantas C4 são mais eficientes para os níveis actuais de CO2, mas por outro lado são as plantas C3 

que respondem positivamente a um aumento de CO2. A resposta da taxa fotossintética da planta de 

milho (planta C4) a concentrações crescentes de CO2 é de saturação a uma concentração de cerca 

de 450 ppmv, enquanto que a taxa fotossintética da planta de trigo (planta C3) satura a uma 

concentração de 850 ppmv (Parry, 1990) (Figura 3.3). A taxa fotossintética das plantas C3 é mais 

sensível às variações de CO2 do que a das C4 (Azcón-Bieto et al., 2000). 
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Figura 3.3 – Resposta típica da fotossíntese líquida das plantas ao CO2. 

(adaptada de Akita e Moss, 1973 e de Parry, 1990) 

 

A resposta das plantas C4 a concentrações mais elevadas de CO2 é incerta. Para as actuais 

concentrações atmosféricas de CO2, as plantas C4 evitam a fotorrespiração, a fotossíntese encontra-

-se saturada, e, os efeitos das concentrações elevadas de CO2 na taxa de assimilação são 

teoricamente diminutos ou inexistentes (Ghannoum et al., 2000). Estes mesmos autores citaram 

alguns trabalhos que referem que o aumento das concentrações de CO2 nas plantas C4 não terá 
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qualquer efeito em condições em que não haja stress hídrico, e outros estudos que afirmam o 

contrário, isto é, que há acréscimos de crescimento nessas condições: os aumentos médios da 

acumulação de biomassa em condições de duplicação da concentração actual de CO2 (300 a 

400 µmol mol-1) foram de 22 a 33% para as plantas C4 e de 40 a 44% para as plantas C3 (Poorter, 1993 

cit. in Ghannoum et al., 2000; Wand et al., 1999). 

O CO2 tem um efeito estimulante sobre a fotossíntese (Kimball et al., 2002), o que se explica 

porque o aumento da concentração de CO2 conduz a um acréscimo do gradiente de difusão entre o 

exterior e o interior da folha. Admitindo que não existe alteração na condutância estomática, este 

maior gradiente conduzirá a um aumento do fluxo de CO2 para o interior da folha, e, 

consequentemente, a um aumento da taxa fotossintética, a uma maior acumulação dos produtos da 

fotossíntese e, por conseguinte, a um maior crescimento da cultura (Iglesias, 1994). 

A biomassa vegetal resulta da acumulação de C, ou seja, da diferença entre a fotossíntese e a 

respiração adicionada de nutrientes minerais. Seria, por isso, de esperar que os aumentos de 

biomassa acompanhassem a fotossíntese líquida instantânea. Na realidade tal nem sempre acontece, 

porque há vários outros factores que intervêm na acumulação de biomassa. Assim por exemplo, o 

estímulo do crescimento das raízes e da parte aérea pode incrementar a absorção de nutrientes e 

de água, que se podem tornar limitantes quando há aumento da assimilação de C, sendo então 

necessária a aplicação de fertilizantes ou rega. Se as temperaturas são baixas é a capacidade de 

sumidouro e não a de assimilação que se torna limitante (Lawlor e Mitchell, 2000). 

Um dos principais efeitos directos no crescimento das plantas do aumento da concentração de CO2 é 

o aumento da fixação líquida de CO2, responsável por um aumento do peso seco das plantas, e por 

um plausível acréscimo da área foliar, pelo menos nas plantas C3 (Morison e Gifford, 1984a). 

Rosenzweig e Hillel (1998) afirmaram que experiências desenvolvidas em ambientes controlados 

(fechados) mostraram uma gama alargada de resultados de produtividade, para uma duplicação da 

concentração de CO2 (600 a 700 ppmv CO2), havendo uma tendência positiva generalizada, tendo 

sido o número de casos com resposta ligeiramente negativa em menor número. As respostas são 

diferentes entre espécies e entre cultivares, parecendo ser o padrão de fixação de CO2 a principal 

justificação para as diferenças encontradas (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

Kimball (1983) concluiu que uma duplicação da concentração actual de CO2 (de 330 para 660 µL L
-1) 

conduzirá a um aumento de 33% nas produtividades das culturas agrícolas. Também Cure e Acock 

(1986) afirmaram que para uma duplicação da concentração de CO2 (de 340 para 680 ppm) as 

produtividades aumentaram em média 41%, tendo, no entanto, as plantas C4 apresentado uma 

resposta inferior à das C3. Assim nas plantas C4, a biomassa aumentou 9% no caso da cultura do 

milho, e 3% no caso da cultura do sorgo. Parry (1990) afirmou que é admissível esperar que uma 

duplicação de 330 ppmv para 660 ppmv da concentração de CO2 desencadeie um aumento entre 10% 

e 50% no crescimento e produtividade das plantas C3, e, entre 0% e 10% para as plantas C4. 

Segundo Lawlor e Mitchell (2000), a duplicação da concentração de CO2 é responsável, na cultura do 

trigo, por um aumento da acumulação de biomassa entre 0% e 40%. Perante um aumento da 
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assimilação de C todas as partes das plantas de trigo podem ser estimuladas. A produção de filhos e 

a sua manutenção, e o crescimento das raízes são os mais beneficiados, em oposição aos caules 

principais. Também o tamanho das folhas, número de grãos por espiga e tamanho do grão poderão 

aumentar em função das condições ambientais e da cultivar. O acréscimo da produtividade em 

resposta ao aumento da concentração de CO2 segue, geralmente, um comportamento semelhante ao 

da biomassa, embora possam existir excepções (Mitchell et al., 1995; Batts et al., 1997). Lawlor e 

Mitchell (2000) citaram vários resultados de trabalhos em que se determinaram aumentos entre 7% e 

18% na produtividade do trigo (de Inverno e de Primavera) por acréscimo de 100 µmol CO2 mol-1 ar. 

O valor mais elevado, 18%, foi obtido em túneis de polietileno. Corresponde à média de quatro anos 

agrícolas consecutivos (1991/92 a 1994/95), no Reino Unido, para trigos de Inverno (Batts et al., 

1997). Os trabalhos de análise da interacção de N e CO2, em experiências em sistemas FACE32 e em 

OTC33, demonstraram que os aumentos de produtividade face aos acréscimos da concentração de 

CO2 foram limitados pelo teor de N quando este é disponibilizado em pequenas quantidades. 

Todavia, estes aumentos não foram significativos (Lawlor e Mitchell, 2000). 

Geralmente, o ambiente no interior das câmaras não é igual ao do exterior, por isso os resultados 

alcançados em câmaras, num ambiente enriquecido em CO2 poderão não ser um modelo adequado 

dos campos abertos e das florestas futuras. Por esta razão, importa referir o trabalho de Kimball et 

al. (2002) que consiste numa compilação de dados obtidos em sistemas FACE. Segundo os autores, 

as experiências com enriquecimento de CO2, durante mais de 100 anos referiram-se essencialmente 

a ensaios realizados em câmaras, como estufas e OTC (ex. de compilações desses trabalhos: Kimball, 

1983; Cure e Acock, 1986). A tecnologia FACE assegura que os níveis de CO2 pretendidos se 

mantenham nos talhões de campo aberto, durante toda a estação de crescimento da cultura 

(Hendrey, 1993 cit. in Kimball et al., 2002; Norby et al., 2001 cit. in Kimball et al., 2002). Kimball 

et al. (2002) ajustaram todos os resultados coligidos para uma concentração de 550 µmol mol-1, ou 

para cerca de 190-200 µmol mol-1acima da concentração actual (cerca de 360 µmol mol-1). Perante 

um aumento de CO2, a fotossíntese líquida nas folhas superiores das plantas de trigo (Triticum 

aestivum), de azevém e de algodão (todas plantas C3), na ausência de limitações hídricas e de N, 

aumentou entre 25% e 45%. Todavia, em condições de baixa disponibilidade de N, a fotossíntese do 

trigo diminuiu. Por outro lado, tal como seria de esperar para uma planta C4, a fotossíntese do sorgo 

apenas mostrou um acréscimo aproximado de 9% (Kimball et al., 2002). Os aumentos das taxas 

fotossintéticas são mais acentuados nas plantas C3 do que nas C4 (Iglesias, 1994), tal como já foi 

referido. Kimball et al. (2002) concluíram que o valor médio de aumento de 15% na produtividade 

do trigo em sistemas FACE se situa próximo dos valores mais baixos obtidos em câmaras. 

Num trabalho publicado por Kimball (1986) (cit. in Kimball et al., 2002), sem restrições hídricas e 

de N, a média do aumento da produtividade foi de 15% para um acréscimo da concentração de CO2, 

reduzido à escala de 550 µmol mol-1. Neste estudo os resultados agrupados dos cereais C3 e das 

culturas C4 foram de +23% e de +26%, respectivamente. Para a mesma escala de concentração de 

                                                   
32
 Free-air CO2 enrichment (FACE). 

33
 Open-top chambers (OTC). 
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CO2 e igualmente sem limitações hídricas e nutritivas de N, segundo Cure e Acock (1986), a cultura 

do trigo aumentou 19%. 

Amthor (2001) analisou os resultados de 50 estudos (156 experiências) sobre os efeitos do aumento 

da concentração de CO2 na produtividade do trigo (Triticum aestivum). Os ensaios foram realizados 

em câmaras de laboratório, estufas, em closed-top field chamber, OTC e sistemas FACE. Em 

condições de elevados fornecimentos de água e nutrientes, e com temperatura óptima registaram-

-se aumentos de produtividade quando a concentração de CO2 aumentou até 2.000 ppm. O 

acréscimo máximo, 37%, aconteceu para a concentração de 890 ppm. Os aumentos médios foram de 

cerca de 31%, para um aumento de 350 ppm para 700 ppm. Com limitações nutritivas, os efeitos da 

concentração de CO2 são reduzidos, e se estas forem acentuadas poderão ocorrer decréscimos na 

produtividade do trigo. 

Com o intuito de se avaliar os efeitos directos do aumento de concentração de CO2 na produtividade 

e fotossíntese nas plantas C4, realizou-se um estudo na zona do Corn Belt, onde a cultura do milho 

se desenvolveu em concentrações actuais de CO2 (376 µmol mol-1) e em concentrações elevadas 

(550 µmol mol-1), utilizando o sistema FACE. Nas situações em que não houve stress hídrico, as 

concentrações elevadas de CO2 não estimularam a fotossíntese, biomassa ou produtividade. 

Também não se registou nenhuma alteração na actividade das enzimas chave da fotossíntese. Estes 

resultados foram opostos a alguns, previamente, alcançados noutros estudos (Leakey et al., 2006). 

Tal como se referiu anteriormente, concentrações elevadas de CO2 conduzem a um aumento da taxa 

fotossintética, nomeadamente nas plantas C3. Contudo, no caso das plantas serem continuamente 

sujeitas a concentrações elevadas de CO2, e em consequência de um mecanismo de aclimatação34 

do processo fotossintético, a capacidade fotossintética da folha é diminuída. A aclimatação resulta 

da acumulação gradual de hidratos de carbono não estruturais e da incapacidade de reciclar 

rapidamente enzimas chave como a rubisco. Isto significa que os elevados níveis iniciais de 

fotossíntese não se mantêm após semanas ou meses (Azcón-Bieto et al., 2000). 

A capacidade da planta armazenar os produtos da fotossíntese é fundamental para se manterem as 

elevadas taxas de fotossíntese. Isto significa que a manutenção de elevadas taxas fotossintéticas é 

função do tamanho do sumidouro, ou seja, do tamanho dos grãos e dos tubérculos, para que o 

armazenamento dos hidratos de carbono adicionais seja assegurado. Geralmente, apesar da 

aclimatação, para elevadas concentrações de CO2, há, a longo prazo, registos de aumentos da 

fotossíntese da folha (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

Cure e Acock (1986) constataram, igualmente, que quando houve uma duplicação da concentração 

de CO2, 340 ppm para 680 ppm, numa primeira exposição das plantas, a taxa de troca de CO2 

aumentou em média aproximadamente 52%. Em contrapartida, quando as plantas se encontraram 

aclimatadas à nova concentração o aumento verificado foi de 29%. 

                                                   
34 Por aclimatação entende-se o ajustamento de um organismo às novas condições ambientais. Este processo 
não tem que ser obrigatoriamente hereditário (Hale e Orcutt, 1987 cit. in Rosenzweig e Hillel, 1998). 



 3 Clima e agricultura 

 47 

3.1.1.1.2 Aumento da temperatura 

Sendo as plantas organismos poiquilotérmicos, o seu metabolismo depende da temperatura 

ambiental. As curvas de resposta da fotossíntese à temperatura apresentam uma forma sinusoidal 

com três pontos característicos. Os três pontos referem-se à temperatura óptima para a qual a 

assimilação líquida de CO2 é máxima e às temperaturas mínimas e máximas (Azcón-Bieto et al., 

2000) (Figura 3.4 e Figura 3.5). Na realidade, as temperaturas óptimas referem-se ao conjunto de 

temperaturas para as quais o crescimento ou a produtividade das plantas estão dentro do limite de 

10% de variação do máximo atingível (Fitter e Hay, 2002). Tratam-se de curvas complexas porque 

integram, a fotossíntese total, a fotorrespiração e a respiração às escuras (Azcón-Bieto et al., 2000). 

O aumento da temperatura nas células das plantas acelera a actividade metabólica, contudo a 

temperaturas elevadas verifica-se uma crescente deterioração nas enzimas (Fitter e Hay, 1987 cit. 

in Rosenzweig e Hillel, 1998). A resposta a um aumento de temperatura resulta do balanço entre a 

actividade metabólica acrescida e uma maior deterioração das enzimas. Para temperaturas 

ambientais baixas, a primeira consequência tende a dominar, logo os efeitos a um aumento de 

temperatura são positivos. Em situações de partida de temperaturas elevadas, o segundo resultado 

é preponderante, e por isso os efeitos são negativos (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

A taxa de assimilação líquida de CO2 nas plantas C4 aumenta com os acréscimos de temperatura até 

se atingir um valor máximo. Por outro lado, as plantas C3 evidenciam uma certa independência 

relativamente à temperatura. Este comportamento é justificado pelos aumentos da fotorrespiração 

e da respiração às escuras (Azcón-Bieto et al., 2000). Com o aumento de temperatura há um 

incremento da actividade oxigenásica da ribulose-bifosfato carboxilase-oxigenase em detrimento da 

actividade carboxilásica e, simultaneamente, há uma diminuição da solubilidade relativa do CO2/O2, 

porque a solubilidade do CO2 diminui mais acentuadamente do que a do O2 (Lawlor e Mitchell, 2000; 

Medrano e Flexas, 2000b). A fotorrespiração é ainda responsável pela modificação do valor da 

temperatura óptima da fotossíntese líquida e da fotossíntese total (Azcón-Bieto et al., 2000) (Figura 

3.4). A temperatura óptima aumenta com o aumento da concentração de CO2 (Long, 1991 cit. in 

Lawlor e Mitchell, 2000). Por outro lado, o aquecimento acelera a maturação das folhas e a sua 

senescência, havendo um decréscimo na duração da fotossíntese activa (Lawlor e Mitchell, 2000). 

As temperaturas óptimas de fotossíntese costumam ser semelhantes às temperaturas diurnas 

ambientais em que as plantas crescem, consequência de um processo de adaptação genotípica e de 

aclimatação à temperatura a que as plantas são sujeitas num dado momento (Azcón-Bieto et al., 

2000). 
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Figura 3.4 - Resposta da fotossíntese total à temperatura, para concentrações elevadas e 

ambientais de CO2, em plantas C3. 

A fotossíntese líquida (zona sombreada) é igual à diferença entre a fotossíntese total para 

concentrações naturais de CO2 (curva inferior) e a respiração à luz (essencialmente fotorrespiração) 

(Tmín. – temperatura mínima; Tópt. – temperatura óptima; Tmáx. -temperatura máxima) (adaptada de 

Larcher, 1975, de Teixeira e Ricardo, 1993 e de Azcón-Bieto et al., 2000). 

 

O aumento da temperatura reduz a duração dos estádios de desenvolvimento das culturas e nessa 

medida pode ser responsável pela diminuição da produção de biomassa. Os efeitos podem ser 

maiores ou menores, dependendo de quais são os estádios que são atingidos. Assim, se houver 

encurtamento da fase de maior crescimento as consequências na biomassa serão maiores, do que se 

houver redução da duração dos estádios iniciais do ciclo da cultura (Lawlor e Mitchell, 2000). O 

trabalho de Batts et al. (1997) representa um dos exemplos, entre outros estudos citados por Lawlor 

e Mitchell (2000), onde se constatou que as perdas de peso seco do grão por aumento de 

temperatura foram superiores às de biomassa de que resultou um decréscimo no índice de colheita. 

A sensibilidade da produtividade do grão à duração do enchimento do grão, comparativamente à 

matéria seca acumulada, justifica esta redução mais intensa (Lawlor e Mitchell, 2000). Nas 

experiências de Mitchell et al. (1995), o aumento da temperatura reduziu igualmente a duração da 

fase de enchimento do grão, com a consequente redução do índice de colheita e da produtividade 

do grão. As plantas C4 são mais tolerantes às elevadas temperaturas do que as plantas C3, porque, 

tal como já exposto, perante um aumento de temperatura há um acréscimo na fotorrespiração, e 

este processo é negligenciável nas plantas C4 (Maiti, 1996 cit. in Young e Long, 2000). As 

temperaturas óptimas para a fotossíntese no milho são mais elevadas do que no trigo (Rosenzweig e 

Hillel, 1998) (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Temperaturas cardinais da fotossíntese líquida para gramíneas de climas diferentes. 

a) Chinochloa spp. (alpina, C3); b) trigo (temperada, C3); c) milho (subtropical, C4). 

Os segmentos de recta horizontais indicam a gama de temperaturas óptimas (adaptada de Wardlaw, 

1979 cit. in Rosenzweig e Hillel, 1998). 

 

Outra consequência do aumento da temperatura, nomeadamente nos locais onde a produção é 

limitada pela temperatura, é o prolongamento da estação de crescimento disponível para as plantas, 

sendo esta definida pelo período entre a última geada de Primavera e a primeira de Outono (Parry, 

1990). 

Numa exploração agrícola no Reino Unido foram avaliados 29 acontecimentos, fenológicos e de 

técnicas culturais. Os autores deste trabalho verificaram que 25 dos 29 registos aconteceram mais 

cedo no período de 1990 a 2000 do que entre 1980 e 1989. A antecipação foi em média de 5,5 dias 

para um aumento da temperatura média de 1,4ºC de Janeiro a Março. Ao estabelecer-se um modelo 

de regressão entre as datas dos acontecimentos e as temperaturas médias dos três meses anteriores 

ao mês da data de ocorrência do evento, concluiu-se que 18 acontecimentos estavam 

significativamente e negativamente relacionados, cifrando-se as respostas em antecipações de 4 a 

12 dias por 1ºC de aumento na temperatura (Sparks et al., 2005). 

3.1.1.1.3 Interacção dióxido de carbono e temperatura 

Para a maioria das culturas anuais, as temperaturas elevadas aceleram a maturação, reduzindo o 

período de enchimento do grão. O rendimento das culturas é função da acumulação de hidratos de 

carbono e da duração do período de enchimento do grão. Esta é a justificação, porque, embora haja 

aumento da fotossíntese líquida, nem sempre o rendimento económico aumenta em situações de 

concentrações elevadas de CO2 e de aumento da temperatura (Rose, 1989 cit. in Iglesias, 1994). O 

encurtamento da estação de crescimento das culturas, especialmente a fase de enchimento grão, 

foi uma das razões apontadas por Rosenzweig e Iglesias (1998) para os decréscimos de produtividade 

observados em cenários futuros de alteração climática para as culturas do trigo, do arroz, da soja e 

do milho. 
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Face ao aumento da concentração de CO2 e da temperatura, as plantas C3 apresentam uma curva de 

resposta com aspecto semelhante à das plantas C4 para as concentrações de CO2 actuais e aumento 

de temperatura, porque nos dois casos existem concentrações elevadas de CO2 que inibem a 

fotorrespiração (Azcón-Bieto et al., 2000). 

No caso da cultura do trigo, nenhuma interacção foi encontrada entre a concentração de CO2 e a 

temperatura na investigação de Mitchell et al. (1995) e de outros autores (Batts et al., 1997; Batts 

et al., 1998; Batts et al., 1998 cit. in Lawlor e Mitchell, 2000), contudo Rawson (1995) alcançou 

uma interacção positiva. Para uma duplicação de CO2 (700 µL CO2 L
-1 ar), este autor estimou um 

aumento entre 1% a 8% na produtividade de grão de trigo (Triticum aestivum) por 1ºC de aumento 

de temperatura, em plantas sem limitações hídricas (Rawson, 1995). Rosenzweig e Hillel (1998) 

referiram, igualmente, a inexistência de resultados experimentais que confirmassem uma 

interacção positiva, no crescimento das plantas, entre concentrações elevadas de CO2 e de 

temperatura (Rosenzweig e Hillel, 1998). Em 17 conjuntos de ensaios que consideraram uma 

concentração de CO2 idêntica à actual e uma concentração dupla, e em que as plantas foram 

sujeitas à temperatura actual e a um aumento desta, Amthor (2001) concluiu que aumentos de 

1,6ºC a 4ºC conduziram a reduções na produtividade de trigo (Triticum aestivum), impedindo os 

efeitos positivos derivados da duplicação da concentração de CO2 (Amthor, 2001). 

3.1.1.2 Eficiência do uso de água 

A eficiência do uso de água é um indicador que resulta do quociente entre o total de matéria seca 

produzida e a quantidade de água perdida na evapotranspiração (Rosenzweig e Hillel, 1998; 

Sánchez-Díaz e Aguirreolea, 2000; Young e Long, 2000). A concentração de CO2 atmosférico 

interfere na transpiração porque promove o fecho dos estomas e afecta indirectamente a 

evaporação do solo, na medida em que contribuindo para a modificação da cobertura da parte 

aérea, altera a temperatura da superfície do solo e a água absorvida pelas plantas (Rosenzweig e 

Hillel, 1998). 

Para concentrações elevadas de CO2, a transpiração por unidade de área foliar diminui e, 

consequentemente, a temperatura da superfície foliar aumenta. Tal acontece, porque o aumento 

de CO2 reduz a condutância estomática (Kimball e Idso, 1983; Kimball et al., 2002). Por seu turno, o 

referido acréscimo da temperatura da parte aérea promove um aumento da pressão do vapor de 

água no interior das folhas; como a transpiração é desencadeada pelo gradiente da concentração de 

vapor de água do ar existente no interior das folhas e do ar envolvente (exterior) e como a 

quantidade de água necessária para saturar o ar varia exponencialmente com a temperatura, os 

aumentos de temperatura conduzem a aumentos do gradiente de pressão de vapor de água, do 

potencial de transpiração e a uma diminuição da eficiência do uso de água (Young e Long, 2000). 

Este incremento da transpiração opõe-se à redução decorrente da diminuição da condutância 

estomática (Cure e Acock, 1986; Kimball et al., 2002). Assim sendo, o resultado final do aumento do 

CO2 na evapotranspiração (ET) é função dos seus efeitos no decréscimo da condutância estomática, 

aumento da área foliar e da temperatura da parte aérea das plantas (Kimball et al., 2002). Uma 
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área foliar maior aumentará a transpiração. Para além disso, as plantas desenvolvidas em ambientes 

enriquecidos em CO2 têm um sistema radical maior e mais vigoroso, que lhes permite absorver 

maiores quantidades de água, e, consequentemente, diminuir as situações de stress e aumentar a 

produtividade. Como resultado haverá um aumento provável da eficiência do uso de água (Kimball e 

Idso, 1983). Ao mesmo tempo, a ET é afectada pelo aumento de temperatura de dois modos 

distintos: na redução da duração da estação de crescimento, e no aumento do gradiente de pressão 

de vapor de água (Iglesias, 1994; Iglesias e Mínguez, 1995). O aumento da temperatura, poderá 

conduzir a um aumento das perdas de água por parte da vegetação, sem que esta seja contrariada 

pelo fecho dos estomas estimulado pelas maiores concentrações de CO2 (Lal et al., 1999). 

O resultado final no uso da água não é pois facilmente previsível, devido aos efeitos de sinal 

contrário do aumento da concentração de CO2 na área foliar por planta, e na transpiração por 

unidade de área foliar (Morison e Gifford, 1984a). Segundo Rosenzweig e Hillel (1998), a dualidade 

do efeito do aumento de CO2 que, por um lado estimula a fotossíntese e, por outro, diminui a 

transpiração, provavelmente melhora a eficiência do uso de água. 

Quando os estomas se encontram parcialmente fechados a redução da transpiração é relativamente 

superior à da fotossíntese líquida. A resistência total para o movimento do CO2 entre a atmosfera 

exterior, através dos estomas, até ao local da sua fixação nos cloroplastos é superior à resistência 

total para a saída do vapor de água pela transpiração. Consequentemente, quando os estomas são 

parcialmente fechados o aumento relativo da resistência total ao vapor de água será superior ao do 

CO2 (Noggle e Fritz, 1983). A resistência gasosa ao CO2 é cerca de 1,6 vezes superior à resistência ao 

vapor de água (Azcón-Bieto et al., 2000). 

Numa atmosfera com o dobro da concentração actual de CO2, Morison e Gifford (1984a) verificaram 

que enquanto que em 16 espécies a condutância estomática foi reduzida em média 36%, a 

transpiração decresceu 21%. Estes resultados resultam do efeito do fecho dos estomas na subida da 

temperatura foliar (Morison e Gifford, 1984a). Tal como já se referiu o efeito do aumento de 

concentração de CO2 no aumento da área foliar também afecta a transpiração por unidade de área. 

Assim, em situações de aumento de CO2, o aumento da área foliar associado à diminuição da 

condutância estomática pode resultar numa aparente invariância na resposta da ET das culturas 

(Allen et al., 1985 cit. in Iglesias, 1994). Noutro estudo, Rosenberg et al. (1990) (cit. in Dhakhwa et 

al., 1997) calcularam aumentos na resistência estomática de 67±14%, para uma duplicação de CO2 

(330 ppm para 660 ppm). 

Numa outra publicação, Morison e Gifford (1984b) registaram aumentos entre 40% e 80% na 

eficiência do uso de água em plantas de 18 espécies diferentes, em condições de duplicação de CO2, 

essencialmente devidos a um aumento médio de 53% de matéria seca (Morison e Gifford, 1984b). 

Em 46 observações sobre 18 espécies diferentes, sujeitas a uma duplicação de CO2 (660 ppm) em 

câmaras, estimou-se uma redução média da transpiração de 34%, que no caso particular do milho foi 

de 45%. A redução de 34% associada a um acréscimo de 33% da produtividade, permite inferir que a 

eficiência do uso de água poderá duplicar em condições de 660 ppm de CO2 (Kimball e Idso, 1983). 
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Para a cultura do milho, em condições de alteração de 340 ppm de CO2 para 680 ppm, Cure e Acock 

(1986) obtiveram uma redução média de transpiração de 26%, e um aumento de produtividade de 

29%. 

Apesar das plantas C4 terem uma resposta fotossintética inferior ao aumento da concentração de 

CO2, os seus estomas tendem igualmente a fechar, assegurando um aumento da eficiência do uso de 

água. Comparativamente a situações de provimento adequado de água, as situações de limitação 

hídrica podem favorecer as respostas relativas das plantas C3 e C4 ao CO2 devido à retroalimentação 

positiva do fecho dos estomas (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

Ao mesmo tempo, a ET das plantas quer sejam C3 ou C4 aumenta quando há elevações da 

temperatura. As plantas C4, devido ao seu padrão de fixação de CO2, apresentam um acréscimo 

menor da ET em situações de aumento de temperatura, comparativamente com as plantas C3. Para 

além do aumento da ET, resultante da subida da temperatura, a eficiência do uso de água do milho 

e do sorgo é igualmente afectada negativamente pela diminuição do período de crescimento e da 

produtividade das culturas resultantes do aumento da temperatura (Young e Long, 2000). 

No estudo de Leakey et al. (2006), em concentrações de 550 µmol mol-1 vs. 376 µmol mol-1, a 

condutância estomática das plantas de milho diminuiu 34% e o teor de água do solo aumentou até 

31%, o que está de acordo com a diminuição de uso de água pela cultura. Em situações de stress 

hídrico, o aumento da concentração de CO2 poderá promover um aumento da taxa de assimilação e 

um provável acréscimo de produtividade (Leakey et al., 2006). Nas plantas C4, tanto em condições 

de stress hídrico como para situações em que não haja défice de água, as concentrações elevadas 

de CO2 conduziram a uma diminuição da condutância estomática, seguida de uma redução da taxa 

de transpiração. Estes efeitos proporcionarão a conservação de água do solo, o que levará a um 

estímulo da assimilação foliar de CO2 e das taxas de crescimento (Ghannoum et al., 2000). 

3.1.1.3 Necessidades de azoto 

A fotossíntese é extremamente dependente da disponibilidade de N. Isto justifica-se, porque mais 

de metade do N existente numa folha está presente na máquina fotossintética. O processo 

fotossintético é afectado negativamente em condições de limitação azotada por haver diminuições 

da rubisco, da clorofila e da condutância estomática (Lambers et al., 2000). 

Segundo Rosenzweig e Hillel (1998) as interacções entre o CO2 atmosférico e o abastecimento de 

nutrientes não têm sido suficientemente estudadas. No caso da cultura da soja, não nodulada, 

mesmo em condições com limitações de N, a resposta da cultura a aumentos de CO2 foi positiva. 

Para aumentos de N aplicado, houve sempre aumentos de produtividade. Todavia, os aumentos de N 

proporcionaram maiores acréscimos de produtividade para concentrações mais elevadas de CO2 

(Cure et al., 1988). Um outro estudo sobre os efeitos do aumento da concentração de CO2 no 

crescimento e na produtividade de trigo (Triticum aestivum) mostrou que quando foram aplicadas 

elevadas fertilizações de N, as respostas da cultura ao CO2 foram mais positivas, comparativamente 

às situações em que a fertilização foi menor (Mitchell et al., 1993). Também num estudo anterior, 
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para a mesma cultura, se registaram acréscimos do peso das raízes, do peso das folhas e do número 

de espigas para diferentes níveis nutricionais, quando houve um acréscimo nas concentrações de 

CO2, de 350 ppm para 675 ppm de CO2. O peso e o número máximo de sementes foram conseguidos 

com metade do nível máximo testado da concentração da solução nutritiva (Sionit et al., 1981). 

Como se observa na Tabela 3.1, as concentrações de N interferem no efeito estimulante do 

acréscimo de CO2, donde se conclui que uma fertilização adequada é necessária para que a planta 

possa usufruir dos elevados níveis de CO2 (Rosenzweig e Hillel, 1998). As limitações de N reduzem o 

efeito positivo do aumento da concentração de CO2 porque limitam o crescimento foliar (Gifford e 

Morison, 1993 cit. in Rosenzweig e Hillel, 1998). Cure et al. (1988) observaram que os aumentos de 

concentração de CO2, à excepção da situação de menor aplicação de N, conduziram em todas as 

outras situações de aplicação de NO3
- a aumentos do total da área foliar, da taxa média líquida da 

assimilação, da absorção de NO3
-, e da eficiência de utilização de N. A eficiência do uso de N 

calculada por Cure et al. (1988) é igual ao quociente do total de matéria seca pelo total de 

concentração de N da planta (Siddiqui e Glass, 1981 cit. in Cure et al., 1988). O acréscimo da 

absorção de NO3
- está relacionado com o aumento do sistema radical das plantas (Cure et al., 1988). 

O enriquecimento de CO2 conduz ao desenvolvimento do sistema radical, tal como já se referiu 

(3.1.1.2), embora isto não aconteça em solos com défice de N. Um sistema radical mais expandido é 

capaz de absorver mais N do solo (Gifford e Morison, 1993 cit. in Rosenzweig e Hillel, 1998). 

 

Tabela 3.1 - Produtividade da cultura da soja, para cinco concentrações de N diferentes, a 

350 ppmv CO2 e 700 ppmv CO2 

(adaptada de Cure et al., 1988 e de Rosenzweig e Hillel, 1998) 

 Produtividadea (g planta-1) 
Concentração de NO3

- 
(mMb) 

350 ppmv CO2 700 ppmv CO2 

0,05 0,2 0,2 
1,00 14,2 20,5 
2,50 40,3 56,5 
5,00 49,9 76,0 
10,00 64,1 94,3 

a Peso de grãos por planta. 
b milimolar = 10-3 moles L-1 de solução. 

 

As temperaturas elevadas podem acelerar a taxa de decomposição da matéria orgânica, degradando, 

no longo prazo, a fertilidade do solo (Hillel e Rosenweig, 1989 cit. in Parry, 1990). No caso 

particular do N, a mineralização do N orgânico, processo de conversão do N orgânico em formas 

minerais absorvíveis pelas plantas, é afectada pela temperatura (Quelhas dos Santos, 1991; 

Rosenzweig e Hillel, 1998; Luo et al., 2003). Assim, por exemplo, uma das fases do processo, a 

nitrificação, é favorecida por temperaturas de solo entre os 25ºC e os 30ºC (Quelhas dos Santos, 

1991). Os aumentos de temperatura poderão aumentar as perdas de N, se as necessidades das 

plantas não estiverem ajustadas aos fornecimentos de N do solo às plantas (Fuhrer, 2003). 



 3 Clima e agricultura 

 54 

A decomposição da matéria orgânica referida que poderá ocorrer nos cenários de alteração 

climática pode vir a ser parcialmente compensada pelo aumento do crescimento das raízes 

desencadeado pelas maiores taxas fotossintéticas. A aceleração da produção das raízes 

proporcionará uma maior absorção de N (Parry, 1990). 

O estímulo da produtividade, consequência do aumento da concentração de CO2, provocará uma 

mudança, no mesmo sentido, na necessidade de aplicação de fertilizantes. Opostamente, os efeitos 

negativos da alteração climática na produtividade poderão baixar as necessidades das plantas em 

fertilização (Bindi e Olesen, 2000). 

3.1.2 A avaliação dos impactos das alterações climáticas no sector agrícola 

O capítulo de Agricultura editado por Parry et al. (1998) é parte integrante do Handbook on 

methods for climate change impact assessment and adaptation strategies (Feenstra et al., 1998) 

publicado pela UNEP para o Climate Change Country Studies. Este programa de estudos à escala 

nacional foi dividido em quatro acções, desenvolvidas por diferentes entidades: (1) inventários de 

emissões de GEE; (2) estudos de mitigação; (3) avaliação de impactos e estudos de adaptação; (4) 

comunicações nacionais. A UNEP foi responsável por desenvolver a acção número três (Feenstra et 

al., 1998). 

De acordo com Burton et al. (1998), o trabalho de Feenstra et al. (1998), onde se inclui o trabalho 

de Parry et al. (1998), tem como objectivo uma apresentação preliminar quer dos vários métodos 

potencialmente utilizáveis em estudos de avaliação dos impactos da alteração climática quer ainda 

das possíveis medidas de adaptação. Interessa sublinhar que estes autores alertaram para que 

quando se escolhe um método deve ter-se em conta o nível de detalhe, a exactidão e a confiança 

dos resultados; a importância dos pressupostos do estudo e as exigências requeridas para a 

aplicação do método (Burton et al., 1998). 

Parry et al. (1998) admitiram que os objectivos de um estudo de impacto das alterações climáticas 

e de medidas de adaptação na actividade agrícola visa definir a amplitude dos impactos, as zonas e 

os sistemas de agricultura mais afectados e apresentar medidas de adaptação. 

Num estudo desta natureza, não é possível avaliar todas as actividades agrícolas existentes num país 

ou numa região, ou nas diferentes zonas do país ou da região por razões práticas (custo e tempo). 

As actividades e as zonas mais importantes devem ser aquelas a que se deve dar primazia (Parry et 

al., 1998). 

Parry et al. (1998) definiram quatro níveis gerais de análise de impactos na agricultura: 

produtividade das culturas, rendimento da exploração e da área em que está inserida, produção 

nacional e regional, e produção e preços globais. 

Na análise dos impactos na actividade agrícola pode recorrer-se a ferramentas biofísicas e 

económicas (Parry et al., 1998). Todas as técnicas que se irão abordar no presente estudo são 

biofísicas. Sobre as técnicas económicas pode consultar-se por exemplo Parry et al. (1998), e 

Rosenzweig e Hillel (1998). 
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A experimentação é uma técnica biofísica de aplicação limitada. Pode ser levada a cabo no campo 

ou em câmaras abertas ou fechadas, incluindo as estufas. Exemplos destes estudos abordam os 

efeitos do CO2, dióxido de enxofre (SO2) e O3 nas plantas e as interacções entre estes factores e as 

pragas e doenças juntamente com as suas plantas hospedeiras. Nestas experiências, a temperatura 

e a água são controladas de forma a reproduzirem cenários de futuras condições climáticas. Esta 

ferramenta, pelo tempo e recursos que exige, não constitui uma solução viável para estudos à 

escala nacional. Uma solução mais exequível consiste em recolher e ter como base a informação de 

casos experimentais, disponível na bibliografia, e depois recorrer a situações análogas ou a modelos 

(Parry et al., 1998). 

Os índices agroclimáticos são outro exemplo de um método biofísico, mas mais aplicável ao 

mapeamento em larga escala de áreas de potencial impacto. Estes índices estabelecem uma relação 

simplificada entre a aptidão real ou potencial da cultura face às condições climáticas (Parry et al., 

1998). Effective temperature sum (ETS), que corresponde ao excesso de temperatura acima de um 

determinado valor, durante uma determinada fase do desenvolvimento de uma cultura, medido em 

dias-grau, e o índice de seca de Palmer (Palmer, 1965 cit. in Parry et al., 1998 e Miranda et al., 

2006) são dois exemplos de índices agroclimáticos (Parry et al., 1998). Leemans e Solomon (1993) 

(cit. in Parry et al., 1998) associaram os índices agroclimáticos a sistemas de informação geográfica 

(SIG) e utilizaram-nos para uma análise prévia dos futuros impactos na agricultura. Outra 

potencialidade desta associação índices agroclimáticos-SIG é terem permitido propor, em 

determinadas regiões, alterações nas áreas de aptidão agrícola (Parry et al., 1998). 

Segundo Rosenzweig e Hillel (1998), a análise espacial é um dos aspectos mais importantes na 

análise de impactos da alteração climática na agricultura. Esta análise pode ser entendida como a 

avaliação da aptidão das culturas ou da sua produtividade potencial. Resumidamente, a 

determinação da aptidão das culturas baseia-se: (1) na definição dos limites ambientais críticos 

para determinadas culturas ou para os sistemas de agricultura; (2) no recurso a cenários de 

alteração climática; (3) na estimação da mudança espacial das regiões de produção. Este método 

agroclimático caracteriza-se por ter uma abordagem biológica, embora não considere possíveis 

alterações nas cultivares ou nas técnicas culturais. Quanto à produtividade potencial, esta é 

calculada com base em variáveis climáticas ou em índices (ex. evapotranspiração e temperatura) 

(Rosenzweig e Hillel, 1998). 

Outra técnica recorre aos modelos estatísticos. Estes descrevem os fenómenos observados com base 

nos factores considerados mais importantes, podendo, por exemplo, estimar as produtividades das 

culturas em função da temperatura, precipitação, data de sementeira e aplicação de fertilizantes. 

Geralmente, estes modelos são estabelecidos partindo de um domínio de condições climáticas 

realmente verificadas e que apresentam uma variabilidade significativa entre si. Por esta razão, 

uma das limitações destes modelos é a impossibilidade de estimarem os efeitos de condições 

climáticas diferentes dos limites das que foram utilizadas na definição do próprio modelo. Outra 

crítica a esta técnica tem a ver com as relações estabelecidas serem de natureza estatística em vez 

de se ter considerado a compreensão dos mecanismos. A sua grande vantagem face aos índices 
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agroclimáticos é o permitirem descrever o modo como a produtividade das culturas é alterada num 

cenário de mudança climática. A construção destes modelos consiste em estabelecer uma relação 

com recurso a técnicas estatísticas entre um conjunto de dados de produtividades de culturas 

anuais e dados meteorológicos. A análise de regressão múltipla é uma das técnicas passível de ser 

empregue. Estes modelos serão aconselhados para um estudo preparatório de impactos se no seu 

processo de construção se considerarem as variáveis explicativas adequadas, de acordo com uma 

interpretação fisiológica correcta e com uma validação cuidada. Assim sendo, estes modelos são 

considerados de simples aplicação e são também pouco exigentes em dados de entrada, 

comparativamente aos modelos baseados em processos35 (Parry et al., 1998). 

Rosenzweig e Hillel (1998) criticaram a utilização de modelos estatísticos, salientado o facto de se 

caracterizarem por serem caixas negras em que as respostas assentam apenas em coeficientes 

estatísticos, e em que não é possível distinguir se ao longo do tempo as alterações das 

produtividades são devidas ao clima ou às opções e tecnologia empregues. Por esta razão, estes 

modelos são mais aconselháveis para estudos de variabilidade climática actual do que para os que 

visam estudar o efeito das alterações climáticas futuras. Isto porque a avaliação de impactos das 

alterações climáticas exige a extrapolação dos dados meteorológicos e das técnicas culturais 

consideradas aquando definição do modelo. 

Nos modelos estatísticos as regressões são frequentemente estabelecidas relacionando as variáveis 

ambientais com a produtividade (Reynolds e Acock, 1985 cit. in Bindi et al., 1997). Bindi et al. 

(1997) justificaram as restrições dos modelos estatísticos como consequência de ser mais complexo 

estimar a produtividade do que o crescimento e ainda pela reduzida fiabilidade na extrapolação dos 

resultados para além do domínio dos dados de entrada. Por isso desenvolveram um modelo 

mecanístico simplificado em detrimento de um modelo estatístico para simularem o crescimento e o 

desenvolvimento da vinha. 

Os modelos baseados em processos, isto é, aqueles que descrevem variações dos fluxos e de 

armazenamento de massa, energia ou de outras grandezas, são outra importante ferramenta (Parry 

et al., 1998). Os modelos de culturas são então um conjunto de relações matemáticas capazes de 

representarem relações entre variáveis descritivas do estado do sistema (por exemplo, biomasssa, 

peso de folhas) e descreverem fluxos de variação dessas variáveis (por exemplo, fotossíntese, 

respiração, crescimento) como consequência da ocorrência de vários processos. Assim por exemplo, 

as alterações da variável de estado biomassa são consequência dos processos de fotossíntese e de 

respiração (Jones e Luyten, 1998). Estes modelos utilizam funções simples para representarem as 

interacções entre o crescimento das culturas e o solo, o clima e as técnicas culturais. Para um 

                                                   
35
 Process-based models. 

Sempre que foi possível, no presente estudo, os termos informáticos foram traduzidos para português, seguindo 
o trabalho que tem sido desenvolvido pela Comissão Técnica Portuguesa de Normalização de Terminologia 
Informática (CT 113, 2005) e pela Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(APDSI, 2005). Quando os termos procurados não foram encontrados no glossário de termos informáticos 
português da CT 113 e da APDSI, a enciclopédia em linha de termos relacionados com as tecnologias de 
informação Webopedia auxiliou no esclarecimento de algumas definições (Webopedia, 2005). 
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razoável número de culturas já existem modelos dinâmicos de culturas (Parry et al., 1998). A 

complexidade, a estrutura e as condições de parametrização dos diferentes modelos explicam a 

obtenção de resultados distintos (GCTE, 1996 cit. in Parry et al., 1998) quando estes são utilizados 

para as mesmas condições edafo-climáticas. A Tabela 3.2 mostra alguns modelos existentes para as 

principais culturas. 

 

Tabela 3.2 – Alguns modelos de culturas 

(adaptada de Jones e Ritchie, 1990 cit. in Parry et al., 1998 e Rosenzweig e Hillel, 1998 e de US 

Country Study Program, 1994 cit. in Parry et al., 1998 e Rosenzweig e Hillel, 1998) 

Culturas Modelo 
Milho, trigo, sorgo, Pennisetum L., cevada, 
soja, amendoim e feijão 

ICASA/IBSNAT (incluindo os modelos CERES e GRO) 

Modelo geral EPIC 
Necessidades de rega para todas as culturas CROPWAT 
Algodão GOSSYM, COTCROP, COTTAM 
Amendoim PNUTGRO 
Arroz CERES-Rice, RICEMOD 
Batata SUBSTOR 
Cana-de-açúcar CANEMOD 
Cevada CERES-Barley 
Feijão BEANGRO 
Luzerna ALSIM, ALFALFA 
Milho CERES-Maize, CORNF, SIMAIZ, CORNMOD, VT-Maize, 

GAPS, CUPID 
Pennisetum L. CERES-Millet, RESCAP 
Soja SOYGRO, GLYCIM, REALSOY, SOYMOD 
Sorgo CERES-Sorghum, SORGF, SORKAM, RESCAP 
Trigo CERES-Wheat, TAMW, SIMTAG, AFRCWHEAT, 

NWHEAT, SIRIUS, SOILN-Wheat 

 

Entre os modelos referidos são de salientar os modelos dinâmicos de crescimento das culturas do 

ICASA/IBSNAT36, que estão compilados e agrupados como um sistema de apoio à decisão, permitindo 

avaliar as respostas das culturas perante diferentes técnicas culturais (Parry et al., 1998). 

Os modelos de crescimento de culturas podem avaliar as consequências do aumento da 

concentração de CO2 e da temperatura previstas nos cenários de alteração climática projectados, 

por exemplo, por modelos climáticos globais (GCMs). Estas consequências podem ser olhadas na 

perspectiva da produtividade, da fenologia, dos limites de sensibilidade das culturas, ou ainda, no 

caso dos modelos do ICASA/IBSNAT, organizados como sistema de apoio à decisão, como teste de 

medidas de adaptação das técnicas culturais aos futuros cenários climáticos (Parry et al., 1998; 

Rosenzweig e Hillel, 1998). 

A Tabela 3.3 evidencia as vantagens e as incertezas do uso de modelos de cultura nos estudos de 

impactos na agricultura. 
                                                   
36 International Consortium for Agricultural Systems Applications/International Benchmark Sites Network for 
Agrotechnology Transfer (ICASA/IBSNAT). 
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Brown e Rosenberg (1999) apontaram limitações no uso dos modelos de simulação de culturas, 

baseados em processos, em estudos de alteração climática. 

Uma das limitações está relacionada, por exemplo, com as relações empíricas estabelecidas entre o 

comportamento das plantas e as variáveis climáticas que impedem a extrapolação dos resultados 

para além dos dados usados na calibração dos modelos. Outra limitação é que a maioria dos 

processos que se pretendem simular não são lineares, o que leva a que as interacções entre os 

diferentes processos possam muitas vezes ser inesperadas (Passioura, 1996). Contudo, apesar de 

todas as imperfeições estes modelos permitem avaliar os impactos da alteração climática na 

agricultura, a nível regional ou global, e testar as medidas de adaptação (Brown e Rosenberg, 1999). 

 

Tabela 3.3 – As vantagens e as incertezas do uso de modelos de culturas no estudo dos impactos das 

alterações climáticas 

(adaptada de Parry et al., 1998) 

Vantagens Incertezas 
Baseiam-se na forma como as plantas respondem ao 
clima 

Relações empíricas simples não simulam as relações 
reais 

Contemplam os efeitos fisiológicos directos do CO2 
no crescimento e no uso da água 

Os cenários de alteração climática podem ser 
diferentes dos dados para os quais o modelo foi 
desenvolvido 

Incluem culturas de regadio e de sequeiro, e 
encontram-se validados para uma gama alargada de 
ambientes 

Admite-se que as infestantes, as pragas e as doenças 
estão controladas 

Permitem testar, por exemplo, os melhoramentos 
nas cultivares de culturas e o calendário de rega 

Nem todos os avanços tecnológicos estão incluídos 

Dados edáficos e de técnicas culturais podem ser 
substituídos 

Existem dúvidas sobre os efeitos do aumento da 
concentração de CO2 nas plantas 

Podem estar associados a sistema de apoio à 
decisão, o que permite avaliar medidas de 
adaptação 

 

 

Dada a dificuldade da combinação dos efeitos da alteração climática e do aumento da concentração 

de CO2 nas experiências de campo e em câmaras de crescimento, os modelos computacionais são 

empregues com vantagem nas projecções desses efeitos no crescimento das culturas (Rosenzweig e 

Tubiello, 1997). 

O uso de analogias temporais e espaciais constitui ainda outra ferramenta biofísica. A analogia 

temporal consiste na referência a um período anterior como imagem de um cenário futuro de 

alteração climática. Para o referido período tem que se dispor de dados meteorológicos e produções 

agrícolas. Esta técnica permite em primeira análise avaliar os efeitos na produtividade das culturas, 

e numa segunda etapa na produção, na rentabilidade, na oferta de produtos agrícolas e no 

rendimento económico. Na analogia espacial procura-se uma região que apresente actualmente um 

clima semelhante ao cenário futuro para a região em estudo. Todavia, as características da região 

escolhida podem não ser no seu conjunto idênticas às da zona em estudo, uma vez que algumas 

características, como o solo e o seu uso, poder-se-ão alterar com a própria alteração climática 

(Parry et al., 1998). 
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As analogias têm como vantagens lidar com valores meteorológicos observados, e avaliar respostas 

que podem ter ocorrido na realidade como resposta aos acontecimentos climáticos (Parry et al., 

1998). 

Quando se efectua um estudo de avaliação de impactos é preciso definir a escala espacial a que se 

destina o estudo, nomeadamente, exploração, povoação, regional, nacional, e global. As técnicas 

descritas anteriormente são utilizadas na análise ao nível da folha de cultura e a partir desta 

avaliam-se as outras escalas espaciais. Os estudos regionais utilizam, independentemente ou 

simultaneamente, dados das explorações representativas da região ou dados económicos regionais. 

Nos trabalhos de âmbito nacional os estudos caracterizam-se por serem mais qualitativos que 

quantitativos, porque são executados a baixo custo e em pouco tempo (Parry et al., 1998). 

A avaliação de impactos consiste numa comparação entre os resultados obtidos numa situação com 

e sem alteração climática. Quanto às medidas de adaptação, nestes estudos, em vez de se 

considerar uma adaptação gradual às alterações climáticas considera-se, na maioria das vezes, um 

número limitado inicial de medidas, testando-se posteriormente outras medidas de adaptação. 

Acerca destas últimas pretende avaliar-se a sua capacidade na alteração do grau e da velocidade de 

ocorrência dos impactos (Parry et al., 1998). 

Na Figura 3.6 é possível observar um esquema proposto por Smith et al. (1996) (cit. in Parry et al., 

1998) para a avaliação de impactos no sector agrícola face às alterações climáticas (Parry et al., 

1998). 
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Figura 3.6 - Esquema da avaliação do sector agrícola no US Country Studies Program. 

(adaptada de Smith et al., 1996 cit. in Parry et al., 1998) 

 

Parry et al. (1998) referiram que a avaliação quantitativa dos impactos da alteração climática no 

sector agrícola poderá ser efectuada ao nível de um determinado local (ex. de produtividades), na 
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alteração da distribuição geográfica das culturas, na mudança do risco - como por exemplo de secas 

e de cheias - e da avaliação da relação custo-benefício. Certos estudos recorrem a análises 

qualitativas, menos onerosas e mais rápidas. Este tipo de análises baseia-se na experiência e 

capacidade de interpretação do analista. A melhor opção consiste em avaliar aquilo que é 

conhecido como resultado de uma investigação, face ao que é desconhecido, permitindo completar 

a informação quantitativa com a qualitativa. 

Num estudo de avaliação de impactos na agricultura deve-se sempre ter em conta que as mudanças 

nas políticas, nos preços e nas tecnologias poderão ser tão importantes para a agricultura como a 

mudança climática. Assim sendo, os impactos da alteração climática deverão ser posicionados no 

contexto global de mudança (Parry et al., 1998). 

3.1.3 Adaptação da actividade agrícola às alterações climáticas 

Perante as alterações climáticas de causa humana é indispensável que surjam respostas apropriadas, 

a dois níveis: a mitigação e a adaptação (Santos, 2006). A mitigação consiste numa intervenção 

humana que tem por objectivo reduzir as fontes, e aumentar os sumidouros dos GEE (IPCC, 2001a). 

A adaptação é um ajustamento aos estímulos climáticos, reais ou esperados, ou aos seus efeitos, 

nos sistemas naturais ou humanos, permitindo reduzir os efeitos negativos ou potenciar os efeitos 

positivos. Esta adaptação pode ser classificada em várias formas: antecipada e reactiva, pública e 

privada, e, autónoma e planeada (IPCC, 2001d). 

Se a alteração climática acontecer gradualmente, é de prever que a adaptação da actividade 

agrícola ocorra despercebidamente e de forma autónoma, incluída nas mudanças mais evidentes, 

relacionadas com a tecnologia e a política. Por outro lado, poderão existir regiões no mundo onde a 

velocidade e o grau da alteração climática exigirão a tomada de medidas específicas. Num estudo 

de avaliação haverá vantagem em incluir a análise da capacidade tecnológica disponível 

actualmente, e da potencial capacidade futura (Parry et al., 1998). 

Numa primeira abordagem às medidas de adaptação, num contexto de alteração climática, os 

instrumentos a utilizar serão aqueles que os agricultores hoje em dia empregam no planeamento da 

sua actividade (Pinto e Brandão, 2002). Os agricultores irão responder de forma activa às alterações 

das condições ambientais (Rosenzweig e Iglesias, 1998). Com o intuito de se ajustar e adaptar às 

alterações climáticas, o agricultor poderá antecipar a sementeira, recorrer a cultivares adaptadas a 

temperaturas mais elevadas, optar por culturas alternativas adaptadas a temperaturas mais 

elevadas, e intensificar algumas técnicas culturais, tal como a rega (Hoogenboom et al., 1995). A 

rega poderá ser alterada, quer na frequência, quer na quantidade de água fornecida. A fertilização 

também poderá ser modificada (Rosenzweig e Hillel, 1998). As medidas de adaptação terão que 

assegurar que os períodos de stress serão evitados, nomeadamente o stress hídrico e térmico (Pinto 

e Brandão, 2002). 
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3.1.4 Estudos de avaliação dos impactos e das medidas de adaptação – à escala continental (Europa 

e EUA) 

As mudanças climáticas já foram alvo de estudos à escala continental. Os projectos europeus 

ACACIA e CLIVARA e o americano US National Assessment (Downing et al., 2000; Parry, 2000; Reilly, 

2002) constituem exemplos de estudos de âmbito continental e estabelecem um enquadramento 

para o presente estudo de avaliação dos potenciais impactos da mudança climática na agricultura 

portuguesa e de medidas de adaptação. 

Os pressupostos e os cenários, climáticos e socio-económicos, do projecto ACACIA37 (Assessment of 

Potential Effects and Adaptations for Climate Change in Europe) foram idênticos aos do terceiro 

relatório do IPCC. Este projecto teve como resultado a publicação do que então se conhecia em 

2000 sobre os efeitos das alterações climáticas, e quais seriam as medidas de adaptação mais 

eficientes face à mudança climática. O principal objectivo deste projecto foi definir objectivos-

-chave para os decisores políticos e investigadores. A agricultura foi um dos sectores analisados 

(Parry, 2000). 

Segundo este relatório, o Norte da Europa, o Sul da Europa e a Europa de Leste constituem as áreas 

mais vulneráveis às condições climáticas desfavoráveis. Isto porque estas são as zonas onde a 

temperatura ou as disponibilidades de água são limitantes. No Norte da Europa, os impactos 

positivos relacionam-se com a possibilidade de optar por novas culturas e cultivares, maiores 

produtividades e aumento das áreas aptas para a agricultura. Os impactos negativos assentam em 

problemas derivados com a intensificação da actividade agrícola. Para o Sul da Europa, as 

conclusões do ACACIA estimaram uma predominância dos resultados negativos sobre os positivos. Os 

acontecimentos extremos e a falta de água poderão ser responsáveis por menor produtividade, por 

um aumento da variabilidade da produtividade e pela redução da área de aptidão das culturas 

sensíveis. O aumento da eficiência do uso de água resultante do acréscimo de concentração de CO2 

não será suficiente para contrabalançar na totalidade as limitações hídricas. Sobre as medidas de 

adaptação, o projecto sugeriu medidas de curto prazo, por exemplo, mudanças das técnicas 

culturais e dos factores de produção (ex. fertilizantes, fitofármacos) e de longo prazo, como a 

substituição de culturas e a instalação de sistemas de rega mais eficientes (Parry, 2000). 

As culturas analisadas foram os cereais, as leguminosas, as oleaginosas, as hortícolas, as culturas 

produtoras de raízes e tubérculos, as forragens, as culturas permanentes e as pastagens. O projecto 

referiu ainda os impactos do clima e do CO2 nos sistemas de produção animal (Bindi e Olesen, 2000). 

Bindi e Olesen (2000) alertaram para as incertezas existentes num estudo de avaliação dos impactos 

da mudança climática na agricultura, nomeadamente, as incertezas inerentes aos ensaios de 

culturas, ao uso de modelos e aos procedimentos de análise espacial. Para além das incertezas 

existem caixas negras com os quais a investigação se depara. No projecto são referidos como 

exemplo de aspectos desconhecidos, entre outros, os factores secundários da produção como as 

                                                   
37 Projecto financiado pelo Environment Programme of the Research Directorate General of the Commission of 
the European Communities. 
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infestantes, pragas e doenças; a acção de outros factores ambientais e a interacção com o CO2; o 

efeito na produtividade da alteração da frequência de acontecimentos extremos e isolados. 

O capítulo de avaliação sobre a Europa do terceiro relatório do IPCC sobre os impactos, a adaptação 

e a vulnerabilidades à alteração climática elaborado pelo segundo grupo de trabalho (Kundzewicz et 

al., 2001) apoiou-se no projecto ACACIA, referido anteriormente, e em informação da Europa de 

Leste e da parte europeia do território russo (Parry, 2000). 

O IPCC e o ACACIA referem vários estudos para os cereais, entre os quais é de referir o do trigo de 

Inverno (Triticum aestivum, cultivar Avalon), em condições de sequeiro, de Harrison et al. (2000). 

Os resultados foram obtidos com o modelo Euro Wheat (Harrison et al., 1995b; Harrison e 

Butterfield, 1996). Segundo Harrison et al. (2000), para o ano de 2050, na maioria das regiões 

europeias, com o cenário climático do modelo de circulação geral HadCM2 que considera a 

alteração climática como consequência dos GEE, será de esperar um aumento de produtividade 

entre 0,1 t ha-1 e 4,5 t ha-1. As previsões não foram idênticas para todas as regiões da Europa. No Sul 

de Portugal, no Sul de Espanha e na Ucrânia previu-se um decréscimo entre 0 t ha-1 e 3 t ha-1 da 

produtividade do trigo; porém, noutras regiões do Sul da Europa, como o Norte de Espanha, o Sul de 

França, Itália e Grécia registou-se a maior tendência de aumento (>4 t ha-1). O resultado final 

integrou os efeitos positivos do aumento da concentração de CO2 na fotossíntese e na eficiência do 

uso de água, e a acção da temperatura na redução da duração do período de enchimento do grão. 

Os efeitos positivos sobrepuseram-se aos negativos (Harrison et al., 2000). Quanto ao milho, Wolf e 

Van Diepen (1995), estudaram o comportamento da cultura com o modelo WOFOST, em cenários 

futuros, com e sem aumento da concentração de CO2. Também se avaliaram os impactos da escolha 

de cultivar, rega e data de sementeira. Nos cenários futuros, os resultados previstos diferiram entre 

as diferentes regiões da Comunidade Europeia. Enquanto que no Norte se estimaram aumentos, no 

Centro simulou-se uma tendência para as produtividades se manterem constantes ou eventualmente 

para haver uma ligeira descida, e no Sul uma descida provável das produtividades (Wolf e Van 

Diepen, 1995). Kundzewicz et al. (2001) justificaram estes resultados pelo facto do milho ser uma 

planta C4 (3.1.1.1.1), o que significa que não responde tão positivamente a um aumento de CO2 

como o trigo e a cevada (plantas C3), e pelo efeito negativo da temperatura na duração da estação 

de crescimento. 

O projecto europeu CLIVARA (Climate Change, Climatic Variability and Agriculture in Europe) 

dedicou-se ao tema das alterações climáticas no sector agrícola. O relatório final, publicado em 

2000, refere-se ao trabalho desenvolvido entre Janeiro de 1996 e Dezembro de 1998. Os trabalhos 

desenvolveram-se segundo o European Commission’s Environment and Climate Programme e o 

Programme for Cooperation with Third Countries and International Organisations. O Environmental 

Change Institute da Universidade de Oxford foi quem coordenou o projecto (Downing et al., 2000). 

O CLIVARA consistiu numa continuação de um estudo prévio financiado pela União Europeia, o 

CLAIRE (Climate Change and Agriculture in Europe: Assessment of Impacts and Adaptation) 

(Harrison et al., 1995a; Downing et al., 2000). 
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O CLIVARA teve como principal finalidade o estudo dos potenciais impactos da alteração climática 

de causa humana no desenvolvimento, crescimento e produtividade das culturas agrícolas. A análise 

assentou na modelação e experimentação. Os três objectivos elementares do projecto foram: a 

melhoria do desempenho dos modelos de culturas mecanísticos; o desenvolvimento de metodologias 

para projectar os modelos de culturas afectos a um local, para a escala nacional e continental; o 

aumento dos conhecimentos sobre as respostas dos quatro tipos principais de culturas (trigo, vinha, 

soja e batata) face à mudança das condições ambientais (Downing et al., 2000). 

Em relação às respostas das culturas num contexto de mudança climática e de CO2, as principais 

conclusões foram: (1) para as culturas, cultivares e regiões estudadas houve aumentos de 

produtividades nuns casos, e diminuições noutros. No caso das plantas C3, os acréscimos 

aconteceram como consequência do efeito positivo da concentração de CO2 na fotossíntese e da 

eficiência do uso de água terem compensado o efeito negativo da elevação da temperatura. O 

aumento da temperatura conduzirá à redução da estação de crescimento; (2) as respostas positivas 

das culturas irão ser afectadas pelas mudanças na precipitação e pelos aumentos da 

evapotranspiração. A disponibilidade de nutrientes, de água, o aparecimento de pragas e de 

doenças, e a tomada de decisões desajustadas poderão impedir, igualmente, o aumento esperado 

das produtividades; (3) das quatro culturas estudadas, o trigo de Inverno foi a cultura que maior 

facilidade apresentou em se adaptar às condições climáticas previstas. Em situações em que não 

haja limitações hídricas, a vinha irá manter ou aumentar as suas produtividades na maioria das 

regiões. As culturas de Primavera são mais afectadas pelo aumento da temperatura, uma vez que a 

sua estação de crescimento será reduzida, e estas culturas são mais dependentes da disponibilidade 

de água; (4) as zonas de aptidão das culturas do trigo, da batata e da vinha irão estender-se para 

Norte e para Este, e potencialmente para zonas de maior altitude. Opostamente ao Norte, onde se 

prevê que as produtividades melhorem e a variabilidade interanual diminua, a Europa do Sul e 

algumas zonas de Leste evidenciam uma tendência de diminuição das produtividades, 

nomeadamente as culturas de Primavera. Em algumas áreas, os resultados negativos, poderão ser 

compensados pela rega, quando existir água disponível; (5) nas zonas onde a produção agrícola é 

limitada pela escassez de água prevêem-se aumentos da variabilidade interanual das produtividades, 

enquanto que nas regiões onde a temperatura é a principal limitação haverá uma melhoria da 

estabilidade das produtividades (Downing et al., 2000). 

O US National Assessment publicado em 2000 resultou de uma acção conjunta do governo federal 

com as instituições académicas, governos locais, e grupos privados e públicos. O intuito de tal 

trabalho foi o de aumentar os conhecimentos sobre as consequências da mudança e variabilidade 

climática nos EUA (Estados Unidos da América). O National Assessment foi desenvolvido pelo 

USGCRP (US Global Change Research Program) (Reilly, 2002). O estudo feito para o sector agrícola 

concluiu que provavelmente a mudança climática não comprometerá a produção agrícola norte-

-americana durante o séc. XXI. A nível nacional muitas das culturas mais importantes irão 

provavelmente aumentar a sua produtividade. Estimou-se que culturas como o algodão, milho para 

grão e para silagem, soja, sorgo, cevada, beterraba sacarina, citrinos e pastagens melhorem os seus 
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níveis produtivos. Já o trigo, arroz, aveia, forragens para fenação, cana-do-açúcar, batata e tomate 

não apresentaram um comportamento unânime das suas produtividades, ou seja, estas aumentarão 

para umas condições mas noutras decrescerão. Os cenários futuros foram definidos pelos modelos 

do Hadley Centre (UK) e Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis. A avaliação de 

impactos na produção agrícola baseou-se no uso de modelos dinâmicos de crescimento de culturas 

(Reilly et al., 2001). Os modelos empregues foram os incluídos no DSSAT v3.0 (Tsuji et al., 1994 cit. 

in Reilly et al., 2001) para o trigo, milho, batata, soja, sorgo, arroz e tomate, o modelo CENTURY 

(Parton et al., 1987; Parton et al., 1994) para as pastagens e forragens e o modelo de Ben Mechlia e 

Carrol (Ben Mechlia e Carrol, 1989 cit. in Reilly et al., 2001) para os citrinos. Uma das 

consequências dos pressupostos assumidos nas simulações foi a resposta positiva ao aumento do CO2 

que corresponde a um terço até metade do aumento esperado nas investigações realizadas. Estes 

valores equivalem aos limites superiores das respostas verificadas no campo. Devido ao aumento de 

precipitação esperado e à redução da duração da estação de crescimento, este estudo apontou para 

uma redução futura das necessidades hídricas das culturas regadas. Em cenários de alteração 

climática, a partir da relação estabelecida entre as condições meteorológicas e a aplicação de 

fitofármacos, estimou-se um aumento generalizado, do uso de fitofármacos para as culturas 

analisadas, na maioria das localizações. Este estudo não considerou diminuições na produtividade 

como consequência da acção de pragas. Quanto à variabilidade climática e aos eventos extremos 

prevê-se que estes proporcionem consequências significativas na agricultura norte-americana (Reilly 

et al., 2001). 

Como medidas de adaptação o US National Assessment sugeriu: (1) diferentes datas de sementeira 

ou outras alterações sazonais como semear duas culturas em vez de uma, ou optar por uma cultura 

de Primavera e outra de Outono com um curto tempo de pousio. Este evitará o calor e a seca em 

meados do Verão; (2) introdução de novas cultivares resistentes à salinidade e às pragas, e que 

permitam alcançar produtividades maiores e com mais qualidade; (3) melhoria dos sistemas de 

drenagem e aplicação de sistemas de rega eficientes que evitem a degradação do solo (Reilly et al., 

2001). 

Outro aspecto importante deste relatório foi a análise económica resultante do uso do US national 

agricultural sector model (ASM) (Adams et al., 1990 e 1997 cit. in Reilly et al., 2001). Os efeitos na 

economia americana foram determinados a partir da integração dos resultados das culturas, com os 

impactos no fornecimento de água, pecuária, uso de fitofármacos, e das alterações na produção 

internacional. O resultante efeito económico líquido na economia americana foi em geral positivo, 

sendo reflexo do resultado positivo das produtividades. As excepções aconteceram apenas quando 

se considerou o cenário climático canadiano (Reilly et al., 2001). 

Rosenzweig e Iglesias (1998) desenvolveram um trabalho, de âmbito internacional, sobre a avaliação 

dos impactos da alteração climática e sobre as medidas de adaptação ao nível da exploração. Para o 

estudo contribuíram cientistas de 18 países, que utilizaram modelos de simulação de culturas e 

cenários de alteração climática. Os autores constataram que para os cenários considerados na 

investigação, os efeitos na produtividade das culturas serão mais prejudiciais nas regiões localizadas 
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nas baixas latitudes do que nas médias e altas latitudes. Outra conclusão é que nas regiões 

temperadas, os efeitos positivos dependem do estabelecimento de condições que permitam a 

expressão total do efeito, benéfico, directo do CO2 no crescimento das culturas. E, por último, os 

decréscimos das produtividades potenciais das culturas são consequência da redução do seu período 

de crescimento, de decréscimos da quantidade de água disponível, e de uma vernalização débil dos 

cereais nas regiões temperadas. Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos por simulações de 

equilíbrio dos modelos climáticos globais (GCMs) GISS, GFDL e UKMO 38 , e por uma simulação 

transiente do GISS (Rosenzweig e Iglesias, 1998). 

As medidas de adaptação avaliadas, recorrendo a modelos de simulação de culturas, consistiram na 

modificação das técnicas culturais utilizadas actualmente como a data de sementeira, os 

fertilizantes e a rega, e ainda, mudanças nas cultivares, quer nas já existentes, quer em novas 

cultivares hipotéticas cujo ideótipo se poderá definir. Outra medida admitida foi a expansão da área 

das culturas em zonas onde hoje a temperatura é limitante. Face a um aumento de temperatura, 

adiantar a data de sementeira será a medida mais provável a tomar. Semear mais cedo permite 

usufruir de uma estação mais fresca e evitar temperaturas mais elevadas durante o estádio de 

enchimento do grão. As mudanças até quatro semanas não terão grandes implicações, todavia 

alterações mais expressivas poderão afectar desfavoravelmente a humidade do solo e a radiação 

solar na fase da sementeira. Quanto à rega, os modelos de simulação de culturas estimaram um 

aumento nas necessidades hídricas. As necessidades de água das culturas regadas irão aumentar, e, 

se houver disponibilidade económica, haverá um estímulo à instalação de novos sistemas de rega. A 

adaptação da rega poderá ter como potenciais limitações a dependência da disponibilidade de água, 

os custos envolvidos, e as consequências ambientais como a salinização dos solos e a poluição das 

águas. As perdas estimadas nos cenários de alteração climática poderão ser igualmente 

compensadas por um aumento das quantidades de fertilizantes aplicadas (Rosenzweig e Iglesias, 

1998). Os aumentos de temperatura na estação de crescimento levaram a que os participantes no 

trabalho de Rosenzweig e Iglesias (1998) analisassem, em substituição das cultivares actualmente 

semeadas, outras disponíveis com exigências térmicas mais elevadas. Noutros casos, definiram-se 

novas cultivares hipotéticas ou avaliou-se a diferença dos resultados para tipos de cultivares 

distintos, como por exemplo trigos de Inverno vs. de Primavera. 

Rosenzweig e Iglesias (1998) concluíram que a adaptação com as actuais cultivares, água e 

fertilizantes disponíveis será provável para os países localizados nas altas e médias latitudes (países 

desenvolvidos). Contrariamente, tal não acontecerá nos países das baixas latitudes (ex. regiões 

tropicais e semi-tropicais) (Rosenzweig e Iglesias, 1998). 

Os estudos de impactos das alterações climáticas na Europa Ocidental referidos por Rosenzweig e 

Hillel (1998) apontam para que os maiores problemas venham a acontecer no Sul da Europa. Estima-

-se que as produtividades de cereais e das leguminosas irão baixar no Mediterrâneo e no Sul da 

                                                   
38 GISS – Goddar Institute for Space Studies. 
GFDL – Geophysical Fluid Dynamics Laboratory. 
UKMO – United Kingdom Meteorological Office. 
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Europa, respectivamente. Também no Sul da Europa, as fruteiras sofrerão um decréscimo de 

produtividade e uma diminuição no número de horas de frio (chilling). As necessidades de rega irão 

aumentar, como consequência do aumento do stress hídrico (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

Em Espanha, de acordo com Iglesias e Mínguez (1995) o milho poderá deixar de ser produzido, 

admitindo os custos actuais de produção e a variabilidade de água disponível para rega. Neste 

estudo concluiu-se que, o uso de sistemas de rega mais eficientes e a calendarização da rega de 

forma a minimizar o stress hídrico nas fases de desenvolvimento mais sensíveis devem ser 

ponderadas como medidas da adaptação (Iglesias e Mínguez, 1995). Para as culturas de sequeiro de 

Inverno, como é o caso do trigo, em algumas regiões poderá haver aumento de produtividade, e as 

zonas de produção poderão localizar-se também no norte do país (Rosenzweig e Hillel, 1998). 

 

3.2 O uso de modelos de simulação de culturas 

Entre o séc XIX e os dias de hoje, a meteorologia agrícola ultrapassou várias etapas. A partir da 

década de 20 do séc. XX, a análise de regressão e de correlação permitiram estabelecer relações 

entre a produtividade e as condições meteorológicas. Nas décadas de 1980 e de 1990, surgiram os 

modelos matemáticos capazes de simularem a resposta das plantas e das produtividades às 

condições ambientais de clima e solo (Decker, 1994). Decker (1994) enumerou quatro razões para o 

uso dos modelos de cultura: (1) compreender a forma como o coberto vegetal responde às 

alterações ambientais; (2) simular as culturas variando as condições de solo e de clima; (3) redefinir 

novos materiais genéticos; (4) estimar a produtividade antes da colheita. 

Segundo Forrester (1961), os modelos tornaram-se uma ferramenta amplamente utilizada em 

estudos de fenómenos complexos. O modelo apresenta-se como uma alternativa a um equipamento 

ou sistema real (Forrester, 1961). 

3.2.1 Modelos de simulação de culturas agrícolas 

Os modelos permitem representar sistemas – o ecossistema da cultura agrícola - com o objectivo de 

se prever o seu comportamento. Os sistemas são subconjuntos da realidade, constituídos por 

elementos interligados e com uma finalidade comum (Abreu, 1994; Villalobos et al., 2002). 

Os modelos podem ser físicos ou matemáticos e embora os modelos físicos possam ser utilizados em 

algumas áreas de engenharia, os modelos matemáticos são os mais divulgados. Estes últimos 

recorrem à linguagem matemática para representarem o sistema (Abreu, 1994). 

A simulação engloba o processo de construção de um modelo e a sua respectiva utilização. Deseja-

-se que as simulações obtidas com o modelo sejam, no essencial, quantitativa e qualitativamente 

semelhantes às respectivas respostas do sistema (Abreu, 1994). 

Na abordagem sistémica, a investigação é desenvolvida em três fases distintas. É preciso, em 

primeiro lugar, compreender o funcionamento do sistema e das suas componentes para, de seguida, 
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se construírem os modelos que permitem simular o comportamento do sistema. Quando há uma 

razoável garantia que os modelos de crescimento de culturas representam adequadamente as 

condições reais, estes podem ser então utilizados por exemplo, para a definição das melhores 

técnicas culturais e de como controlar o sistema (Jones et al., 1998; Jones et al., 2003). 

Em relação ao seu objectivo, os modelos podem ser classificados como preditivos, se a finalidade 

for projectar, por exemplo, a produtividade. Os modelos podem ainda ser de aplicação táctica, no 

caso de se pretender definir decisões para um determinado período, ou estratégica, quando essas 

decisões forem susceptíveis de serem aplicadas em qualquer ano. A investigação pode ser também 

uma das possibilidades da necessidade de se recorrer a modelos de simulação. Assim por exemplo, 

os modelos são utilizados para analisar sistemas que não existem, como uma nova cultivar de 

plantas, ou avaliar modificações que ainda não se tenham verificado, como o estudo dos impactos 

das alterações climáticas (Villalobos et al., 2002). 

Outra classificação dicotómica que é frequentemente utilizada distingue entre modelos descritivos 

e explicativos. Os modelos descritivos evidenciam as interacções entre as componentes, contudo 

não as explicam. Nos modelos explicativos é possível entender o funcionamento do sistema, a partir 

dos seus elementos e respectivas interacções (Villalobos et al., 2002). 

Os modelos originados no grupo de investigadores da Universidade de Wageningen são, teoricamente, 

capazes de simularem qualquer espécie. Nestes modelos atribui-se muita importância à simulação 

da fotossíntese em detrimento do desenvolvimento fenológico. Os modelos CERES (Crop 

Environment REsource Synthesis) são modelos específicos, ou seja, construídos à medida de cada 

espécie. Nestes modelos, a produção de biomassa depende da eficiência do uso de radiação, e 

atribui-se grande importância ao desenvolvimento fenológico. Hoje em dia, estes modelos estão 

compilados no software DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer) (Villalobos et 

al., 2002). A propósito do CERES-Maize v3.5, Braga (2000) referiu que o modelo simula o 

desenvolvimento fenológico e o crescimento das culturas dependendo das características genéticas, 

das técnicas culturais e das condições ambientais diárias. A chave da abordagem da simulação 

assenta na distinção entre o desenvolvimento e o crescimento da cultura (Braga, 2000). O modelo 

CERES-Wheat foi desenvolvido no âmbito do USDA-ARS Wheat Yield Project e do U. S. government 

multiagency AGRISTARS program (Ritchie e Otter, 1985 cit. in Bannayan et al., 2003). Para além das 

escolas expostas, actualmente são também de referir os modelos australianos (Agricultural 

Production Systems Simulator, APSIM). A uniformização e a comercialização capacitam estes 

modelos para serem utilizados na decisão das técnicas culturais (Villalobos et al., 2002). 

Os modelos CERES (Ritchie et al., 1998) simulam o desenvolvimento e a produtividade das culturas 

com base em relações empíricas estabelecidas entre os processos biológicos e as condições 

ambientais. Uma das grandes vantagens destes modelos baseados em processos é a sua capacidade 

de simularem os efeitos das condições ambientais na escolha das técnicas culturais (Decker, 1994). 
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Os modelos de simulação de culturas, os modelos estatísticos e os modelos baseados em processos, 

têm sido utilizados para a estimação dos impactos da alteração climática na produtividade das 

culturas (Decker, 1994). 

3.2.2 O sistema de apoio à decisão - DSSAT 

Na década de 1980 e princípios de 1990, o projecto International Benchmark Sites Network for 

Agrotechnology Transfer (IBSNAT) (Uehara et al., 1993 cit. in ICASA, 2005a) juntamente com o 

System Analysis for Rice Production (SARP) (Berge, 1993 cit. in ICASA, 2005a) constituíram os 

primórdios do International Consortium for Agricultural Systems Applications (ICASA), que foi 

formalmente constituído em 1993 (ICASA, 2005a). O SARP pretendia estudar a cultura do arroz com 

a finalidade de modelar a cultura, e aplicar os conhecimentos adquiridos a outros fins (ICASA, 

2005a). O IBSNAT centrou-se na possibilidade das opções para o futuro poderem ser apoiadas pelos 

resultados de simulações, testando diferentes técnicas e políticas (Uehara e Tsuji, 1998). Para a 

transferência de conhecimento, o projecto IBSNAT seguiu uma abordagem sistémica, uma vez que a 

investigação tradicional pelo método de tentativa-erro envolvia um número inviável de ensaios 

(Uheara, 1989 cit. in Jones et al., 1998). 

Com esta finalidade, o projecto IBSNAT concentrou-se em três objectivos. O primeiro consistiu no 

desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão que permitisse avaliar os riscos e as 

consequências das opções assumidas. O segundo objectivo baseou-se na pretensão de definir qual 

era o menor número de dados exigido para efectuar as simulações. E por último, a necessidade de 

verificar os resultados, e de utilizar o sistema na resolução de problemas globais, sendo necessário 

simular para as condições específicas de um local (Uehara e Tsuji, 1998). 

Em 1983, teve lugar o primeiro workshop do projecto IBSNAT. Neste encontro ficou definida a 

necessidade de se uniformizar o formato dos dados de entrada39 e de saída40 dos diferentes modelos 

de culturas (dinâmicos e baseados em processos). A tomada desta decisão permitiria que todos os 

modelos utilizassem a mesma base de dados. Para avançar com o projecto definiu-se um software 

denominado Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT), capaz de combinar os 

modelos, programados em FORTRAN, as bases de dados (.dbf ou formato dBASE), e um programa de 

aplicação em BASIC (Uehara e Tsuji, 1998). 

O uso do DSSAT tornou possível avaliar a estabilidade e a produtividade de um sistema de cultura, 

uma vez que permite simular a cultura para um conjunto de anos. O sistema de apoio à decisão 

efectua um trabalho em poucos minutos que em tempo real levaria anos. Outra grande vantagem 

deste software é a possibilidade do estudo de condições hipotéticas (Uehara e Tsuji, 1998). 

De acordo com Jones et al. (1998) existem três exemplos de utilização do DSSAT como sistema de 

apoio à decisão (DSS) em diferentes níveis: (1) à escala da exploração, na escolha das técnicas 

culturais que mais beneficiam a produtividade e diminuem o risco; (2) à escala regional, no caso da 

                                                   
39 Input. 
40 Output. 
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sugestão do aumento da área de uma dada cultura; (3) na estimação do desempenho das culturas no 

contexto de mudança climática (ex. Rosenzweig et al., 1995). 

O primeiro teste à utilização dos modelos surgiu no âmbito do Benchmark Soils Project (BSP). Ao 

comparar os valores observados e simulados pelo modelo CERES-Maize, com dados de solos 

pertencentes a três famílias taxonómicas diferentes e localizados em sete regiões do mundo, 

concluiu-se que os modelos baseados em processos podiam ser simultaneamente utilizados numa 

escala global e local, recorrendo a dados locais (Uehara e Tsuji, 1998). 

O uso de modelos, porque permite simular um conjunto de situações, pode conduzir a resultados 

aos quais se podem associar probabilidades de ocorrência: dispondo de uma série de vários anos de 

dados climáticos reais é possível obter um conjunto de valores de produtividades a partir do qual se 

pode calcular a produtividade média, a variância e outros indicadores de estatística descritiva 

(Anderson, 1974 cit. in Uehara e Tsuji, 1998). Esta é uma das vantagens do uso de modelos, face às 

observações experimentais. A tomada de decisões depende do risco que lhe está associado e este 

pode ser avaliado por uma distribuição de probabilidades (Uehara e Tsuji, 1998). 

A arquitectura do DSSAT permite que os utilizadores organizem, armazenem e utilizem como dados 

de entrada, características das culturas, dos solos e dados meteorológicos; reparem, analisem e 

apresentem dados; calibrem41 e validem42 os modelos de crescimento de culturas, e, a nível local, 

avaliem diferentes técnicas culturais (Jones et al., 1998). 

O DSSAT é constituído por um conjunto de programas que englobam os modelos de simulação de 

culturas, as aplicações, o software de apoio e as bases de dados. O software é uma importante 

ajuda à construção das bases de dados, e é utilizado para comparar os resultados obtidos com os 

observados. A comparação pode garantir a confiança nos modelos ou pode sugerir melhoramentos 

(Jones et al., 1998; Jones et al., 2003). 

O DSSAT foi inicialmente lançado em 1989 como v2.1, em 1994 como v3.0 (Tsuji et al., 1994), mais 

tarde em 1998 como v3.5 (Hoogenboom et al., 1999), e em 2004 a v4.043, a versão mais recente até 

à data do presente trabalho (Hoogenboom et al., 2003a; Hoogenboom et al., 2004), esta última 

versão em MS-Windows, em alternativa à plataforma de programação MS-DOS (Tsuji et al., 1998; 

Hoogenboom et al., 2003a). A versão 3.0 exigia como sistema operativo o DOS 3.3, ou outro 

compatível (Tsuji et al., 1994). Na versão 4.0, as interfaces, os programas de aplicação, a entrada 

dos dados e as ferramentas de análise são compatíveis com os padrões do Windows (Hoogenboom et 

al., 2003a). 

                                                   
41 A calibração baseia-se em adequar os parâmetros do modelo de forma a que haja um ajustamento entre os 
resultados simulados e os valores do sistema real, este últimos obtidos por medição (Jones e Luyten, 1998). 
42 A validação consiste em primeiro lugar na comparação entre os resultados simulados e os dados reais do 
sistema, e, posteriormente, na verificação - fidelidade e exactidão - das saídas para uma aplicação específica 
ou região. É necessário garantir que os dados reais utilizados neste processo não foram usados na calibração ou 
na determinação dos parâmetros (Jones e Luyten, 1998; comunicação pessoal L.A. Hunt, 2005). 
43 A versão do DSSAT efectivamente utilizada no presente trabalho foi a v4.0.1.0 (Hoogenboom et al., 2003a). 
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A versão 3.0 do DSSAT (DSSAT v3.0) era constituída por vários programas combinados num pacote de 

software a que os utilizadores podiam aceder a partir de um menu, disponível numa interface única 

(Tsuji et al., 1994; Jones et al., 1998). 

As versões 3.0 e 3.5 do DSSAT dispunham de dois programas capazes de avaliar os efeitos de 

diferentes técnicas culturais, o Seasonal Analisys Program e o Sequence Analysis Program. Enquanto 

que o primeiro permitia simular uma ou mais culturas para uma série de anos, o segundo 

possibilitava definir sistemas de rotações de culturas ou sequência de culturas (culturas semeadas a 

seguir a outras) (Thornton e Hoogenboom, 1994; Thornton et al., 1994a; Thornton et al., 1994b; 

Thornton et al., 1995; Jones et al., 1998; comunicação pessoal J.W. Jones, 2002). No DSSAT v4.0 

estes dois programas denominam-se Varan (Seasonal Analysis Program) e Sustain (Rotational 

Analysis Program), respectivamente (Wilkens, 2004b; Wilkens, 2004c). 

A versão 3.5 foi distribuída durante cinco anos pelo ICASA. Através de um servidor que gere listas de 

correio, o ICASA tem vindo a assegurar a troca de informação entre os utilizadores e os autores do 

DSSAT. O apoio técnico é geralmente efectuado via correio electrónico (Jones et al., 2003). 

Em 2001, já se contabilizavam mais de 1.000 investigadores utilizadores do DSSAT, em 90 países. 

Também por esse ano, o sistema de apoio à decisão já tinha sido divulgado em workshops, e 

apresentou-se como uma ferramenta útil em estudos de problemas de produção agrícola, em vários 

países (Jones et al., 2001). 

À medida que o DSSAT tem vindo a ser utilizado na investigação, os utilizadores exigem que o 

software seja mais funcional. Assim sendo, enquanto que em alguns estudos anteriores, que 

envolveram o uso do DSSAT, os investigadores aceitaram os modelos das culturas e do solo, noutros 

os investigadores indicaram a necessidade de melhoramentos. Em algumas situações houve 

alteração do código dos respectivos modelos. A nova estrutura modular do DSSAT-CSM44, juntamente 

com outras características do software, de que são exemplo o código aberto e a disponibilidade de 

informação para modificar e adicionar outros módulos, permitirão aproximar o desenvolvimento e as 

aplicações de investigação. Por outro lado, é ainda limitada a utilização dos modelos CSM como 

apoio à decisão na actividade agrícola porque a generalidade dos CSM não inclui os factores que 

limitam o crescimento e a produtividade das culturas (Jones et al., 2003). 

O DSSAT é utilizado em trabalhos de investigação, no ensino e no serviço de apoio aos agricultores 

(Jones et al., 2003). Um exemplo de apoio aos agricultores é o programa de aplicação – PCYield 

(Welch et al., 2002). O PCYield é um software desenvolvido por consultores privados, que inclui os 

modelos CROPGRO-Soybean, CERES-Maize e CERES-Wheat do DSSAT v3.5 (Jones et al., 2003). 

Jones et al. (2003) asseguraram que a investigação pode necessitar que o DSSAT-CSM seja ligado a 

outros modelos e informação. Assim por exemplo, o DSSAT-CSM poderá ser ligado a outros modelos 

(ex. análise de sistemas de produção agrícola e animal) e a sistemas de informação geográfica. 

                                                   
44 DSSAT cropping system model (CSM). 
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Segundo os autores, a evolução do DSSAT-CSM dependerá destas novas aplicações do software e da 

introdução de factores que melhorem a análise dos sistemas agrícolas. 

3.2.2.1 O conceito de mínimo conjunto de dados 

Em 1982, num encontro de investigadores na Índia que versou sobre a construção de um Decision 

Support System for Agrotechnology Transfer (Kumble, 1984 cit. in Uehara e Tsuji, 1998), definiu-se 

o mínimo conjunto de dados (Minimum data set – MDS) exigido pelos modelos sobre as culturas, solo, 

clima e técnicas culturais. O MDS foi um passo importante, não tanto pelas variáveis que incluía mas 

porque passou a existir, apesar de imperfeito. A concordância da informação necessária permitiu 

que o grupo do projecto, disperso por 15 países, ficasse mais unido e coerente (Uehara e Tsuji, 

1998). 

O MDS deve incluir dados que sejam facilmente obtidos em ensaios de campo e que proporcionem a 

obtenção de respostas razoáveis. O MDS necessário para o funcionamento de um modelo classifica-

-se em três níveis: (1) nível um, mínimo conjunto de dados exigidos para se correr um determinado 

ensaio ou para uma dada aplicação; (2) nível dois, mínimo conjunto de dados para testar e 

avaliar45o modelo; (3) nível três, mínimo conjunto de dados requeridos para o desenvolvimento do 

modelo (comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2002). 

Os modelos de simulação de culturas exigem um determinado volume de dados meteorológicos e 

edáficos (Hunt, 1994 cit. in Hunt e Boote, 1998). Por vezes, para alguns modelos, esta informação 

fundamental é insuficiente, devendo ser reforçada. Os dados extra referem-se, entre outros, às 

condições iniciais da simulação, às técnicas culturais tomadas e às características das cultivares 

(Hunt e Boote, 1998). Hunt e Boote (1998) sublinharam que a informação ambiental, solo e 

meteorologia, pode ter variações de detalhe e que existem variadas formas de se acrescentar 

informação à informação fundamental. O IBSNAT pretendeu evitar a exigência de grande quantidade 

de informação, admitindo que a informação pudesse ser escolhida em função dos diferentes graus 

de complexidade dos modelos, o que em relação à necessidade de dados meteorológicos diz 

respeito à frequência com que estes exigem os dados, que pode ser semanal, diária e horária (Nix, 

1984 cit. in Hunt e Boote, 1998; Hunt e Boote, 1998). De entre estas várias escalas de tempo, o 

projecto concluiu que os modelos que trabalhavam com intervalos diários eram mais indicados para 

a simulação da produtividade de culturas e de problemas ambientais, tendo sido definida uma lista 

mínima de dados (MDS) para os modelos de complexidade temporal diária (Hunt e Boote, 1998). 

Na definição desta lista, os cientistas do projecto procuraram, essencialmente, assegurar que: (1) o 

grau de pormenor fosse equivalente nos dados das diferentes componentes do sistema solo-cultura-

-atmosfera; (2) o número de dados das diferentes componentes do sistema (local, dados 

                                                   
45 A avaliação de um modelo consiste em comparar as saídas do modelo com os dados reais (Jones et al., 2003). 
Para além disso, a avaliação permite também estimar o desempenho do modelo numa situação de cenários 
hipotéticos (ex. sequência de temperaturas) (comunicação pessoal L. A. Hunt, 2005). Os dados utilizados na 
avaliação devem ser diferentes dos usados na calibração, e devem abranger a totalidade das condições 
ambientais e das sequências de culturas para as quais o modelo irá ser utilizado (Jones et al., 2003). 
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meteorológicos e edáficos, e técnicas culturais) necessário para o funcionamento dos modelos fosse 

igualmente equilibrado (Hunt e Boote, 1998). 

A Tabela 3.4 mostra o MDS necessário para utilizar (Tabela 3.4a) e avaliar (dados de Tabela 3.4a e 

de Tabela 3.4b) os modelos incorporados no DSSAT (Hunt e Boote, 1998; Jones et al., 2003; 

comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2002). Os dados para o funcionamento dos modelos referem-

-se ao local da simulação, aos dados meteorológicos durante o crescimento da cultura, às 

características edáficas no início do ciclo de crescimento, e às técnicas culturais da cultura (Hunt e 

Boote, 1998). A caracterização das cultivares encontra-se descrita pelos coeficientes genéticos46 

(Hunt e Boote, 1998; Jones et al., 2003). Estes coeficientes não estão, geralmente, incluídos na 

lista de dados necessária, contudo para um modelo correr é necessário seleccionar o nome e o tipo 

da cultivar, dentro da lista existente na base de dados (Hunt e Boote, 1998). Os dados para 

avaliação incluem valores de medição de produtividade e das suas componentes, de fenologia, de 

análise de crescimento, do teor de humidade e do teor de N, C, e fósforo do solo, em diferentes 

profundidades, ao longo do tempo (comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2002). 

 

Tabela 3.4 – Mínimo conjunto de dados47 necessário para: a) o funcionamento, e b) para a avaliação 

dos modelos incorporados no DSSAT 

(adaptada de Jones et al., 2003) 

a) para o funcionamento dos modelos 
Local Latitude e longitude; altitude; temperatura média; amplitude térmicaa 
 Declive; maior obstáculo ao Sol (ex. uma montanha); drenagem; elementos grosseiros 

superficiais (cobertura e tamanho) 
Meteorologia Radiação solar global diária; temperatura máxima e mínima; precipitação 
Solo Classificação do solo; características do solo por horizonte – constantes de humidade 

(capacidade máxima para a águab (SSAT), capacidade de campoc (SDUL) e coeficiente de 
emurchecimentod (SLLL)); densidade aparente (SBDM), C orgânico; pH; factor de 
crescimento de raízese; coeficiente de drenagem 

Condições 
iniciais 

Cultura antecedente, quantidade de raízes e de nódulos; teor e eficácia do Rhizobium 
(culturas noduladas) 

 Água, azoto amoniacal e nítrico em cada horizonte do solo 
Técnicas 
culturais 

Nome e tipo de cultivar 

 Sementeira: data, profundidade e método; distância entrelinhas e direcção; população 
de plantas 

 Rega: datas, métodos e quantidades ou profundidade 
 Fertilização (inorgânica) e inoculação 
 Aplicação de resíduos (fertilizantes orgânicos): material, profundidade de incorporação, 

quantidades e concentração de nutrientes 
 Mobilização do solo 
 Ajustamentos ambientais (aéreos) 
 Calendário de colheita 

                                                   
46
 Genetic coefficients. 

47 As variáveis utilizadas e as de saída têm dois nomes. Estes são o seu próprio nome e o do cabeçalho dos 
ficheiros. Por simplificação optou-se por se utilizar o nome do cabeçalho. No ANEXO 1 encontram-se o nome da 
variável, o nome do cabeçalho dos ficheiros, e as respectivas unidades. 
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Tabela 3.4 (continuação) 

b) para a avaliação dos modelos (acrescidos dos dados para o funcionamento dos modelos) 
Data de emergência 
Data de floração ou de polinização (quando apropriadas) 
Data do princípio de armazenamento num órgão vegetativo (quando apropriada) 

Fenologia 

Data da maturação fisiológica 
Índice de área foliar (LAI)f e peso seco da parte aérea das plantas, em três estádios 
durante o ciclo da cultura 

Análise de 
crescimento 

Altura e largura da parte aérea à maturação 
Produtividade, em peso seco, das partes da planta com interesse económico (ex. grãos) 
Peso seco da parte aérea (acima do solo) para o cálculo do índice de colheita (mais a 
percentagem das vagens, no caso de leguminosas) 
Peso seco individual dos produtos colhidos (ex. peso por grão, peso por tubérculo) 

Biomassa e suas 
componentes, e 
outras 
características 

Quantidade de produto por unidade, à maturação (ex. número de sementes por espiga, 
sementes por vagem) 
Determinação da água do solo vs. tempo em determinados intervalos de profundidade 

 Determinação do N do solo vs. tempo 
 Determinação do C do solo vs. tempo, para ensaios de longa duração 
 Nível de prejuízo de pragas, doenças e infestantes (calculada desde o início da 

ocorrência até ao máximo) 
 Número de folhas produzidas no caule principal 
 Percentagem de N das partes com interesse económico 
 Percentagem de N das partes sem interesse económico 
a Igual à diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a temperatura média do mês mais frio. 
b Na capacidade máxima para a água, a água está quase isenta de qualquer força de retenção que exista no solo (Costa, 
1985). 
c A capacidade de campo consiste no “teor de humidade retido pelo solo quando, depois de ter cessado o movimento 
gravitacional, o movimento capilar decresce substancialmente” (Veihmeyer e Hendrickson, 1931 cit. in Costa, 1985). 
d De acordo com Costa (1985) o coeficiente de emurchecimento é semelhante à “percentagem de água que um solo tem 
quando as plantas murcham, e se mantêm nesse estado mesmo que, sem serem retiradas do solo, sejam confinadas numa 
atmosfera saturada, para anular a transpiração”. Este coeficiente varia principalmente com o tipo de solo. 
e SHF = exp(-0,02 x z), em que Z é a profundidade média do horizonte (Ritchie et al., 1989). 

f 
P

L
LAI A=  (Hunt, 1978) 

LA – total de área foliar (cm2); P – área do solo (cm2). 

 

Braga (1996) salientou que o volume de informação exigido depende dos níveis de produção que se 

pretendem simular, não sendo possível simular um nível de produção posterior sem a informação 

exigida para simular o nível anterior de produção. A escola De Wit dividiu os modelos de culturas em 

quatro níveis em função da sua evolução: (1) cálculo da produtividade potencial, a partir da 

temperatura e da radiação; (2) simulação do balanço hídrico do solo e das plantas, a precipitação e 

a rega constituem entradas do modelo; (3) ao nível dois adicionou-se o N como dado de entrada, 

logo o balanço de N do solo e da planta é igualmente calculado; (4) como dados de entrada, à água 

e ao N acrescem-se outros nutrientes do solo, para além das pragas, doenças e infestantes. O nível 

quatro é o que assegura uma simulação mais completa do sistema solo-planta-atmosfera (Penning 

de Vries e van Laar, 1982 cit. in Hoogenboom, 2000; Penning de Vries et al., 1989 cit. in 

Hoogenboom, 2000). Segundo Braga (1996), quando se opta pelo nível 3 de produção, dos elementos 

listados na Tabela 3.4a, não são exigidos para as simulações em causa a aplicação de resíduos e a 

mobilização de solo. 
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3.2.2.1.1 Funções de pedo-transferência para a determinação de dados edáficos em falta 

A determinação das características hidrodinâmicas fundamentais48 do solo é exigente em tempo, e 

por isso dispendiosa (Wösten et al., 2001). Segundo Gonçalves (1994), uma das formas de cálculo 

das características hidrodinâmicas possível é o recurso às funções de pedo-transferência (PTFs). 

Wösten et al. (2001) afirmaram que as PTFs são uma potente ferramenta na previsão das 

características físicas e químicas dos solos. A sua principal vantagem é que conseguem prever os 

dados em falta a partir das características básicas (ex. distribuição das partículas por tamanho – 

classes de textura; teor de C orgânico e densidade aparente) (Saxton et al., 1986; Tietje e 

Tapkenhinrichs, 1993; Wösten et al., 2001). Por isso, as PTFs apresentam um custo reduzido e são 

fáceis de deduzir e utilizar (Wösten et al., 2001). Num estudo de alteração climática, Butterfield et 

al. (2000b) recorreram a PTFs para o cálculo dos parâmetros edáficos exigidos pelos modelos de 

culturas. 

Gonçalves et al. (1997) afirmaram que a uniformidade dos dados de partida, utilizados na definição 

das PTFs, influencia o valor calculado pelas funções. Assim sendo, as PTFs calculadas para solos de 

outras regiões do mundo que não Portugal (ex. Europa do Norte e América do Norte), não devem ser 

extrapoladas para os solos de Portugal (Gonçalves et al., 1997). Para os solos do território português 

já foram calculadas PTFs para os parâmetros do modelo de van Genuchten (curva de retenção da 

água no solo) (van Genuchten, 1980), de Mualem-van Genuchten (condutividade hidráulica), de 

Gardner (condutividade hidráulica) (Gardner, 1958) com base nas propriedades básicas dos solos 

(Gonçalves, 1994; Gonçalves et al., 1997; Gonçalves et al., 1998). Gonçalves (1994) considerou 20 

perfis de solo localizados no Centro e no Sul do país, e Gonçalves et al. (1998) consideraram 25 

perfis da zona Centro, da zona Sul e dos Açores. Gonçalves et al. (1997) admitiram um maior 

número de perfis do Centro e do Sul do Continente para o estabelecimento das PTFs, 80 para a 

curva de retenção de água e 20 para a curva de condutividade hidráulica. 

Vereecken (1988) (cit. in Gonçalves et al., 1998) classificou as PTFs em dois grupos consoante o tipo 

de previsão obtida: (1) aquelas que estimam por pontos, estabelecendo relações lineares entre 

pontos de interesse nas curvas de retenção da água no solo e de condutividade hidráulica e as 

propriedades básicas do solo, a estas PTFs, Wösten et al. (2001) denominaram tipo 2; (2) aquelas 

que estimam por parâmetros, ou seja, que calculam os parâmetros de modelos capazes de 

descreverem as propriedades hidráulicas do solo (ex. Gonçalves, 1994 e Gonçalves et al., 1997). 

A estimação por pontos é vulgarmente utilizada, apesar de apresentar algumas limitações. Um dos 

inconvenientes mais importantes relaciona-se com a não obtenção de curvas completas, logo não se 

consegue definir o comportamento físico da propriedade hidráulica em análise. Assim sendo, a 

construção de uma curva completa exige a estimação de vários pontos de uma dada curva, e, em 

seguida, a realização de interpolações ou de ajustamentos, que são fontes de erro. Através desta 

técnica é difícil avaliar o comportamento de solos diferentes (Gonçalves, 1994). A vantagem desta 

                                                   
48  O mesmo que propriedades hidráulicas do solo. Incluem a curva de retenção da água no solo e a da 
condutividade hidráulica do solo (Gonçalves, 1994). 
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abordagem assenta na possibilidade de obter previsões precisas de pontos específicos da curva de 

retenção de água no solo, e de reconhecer quais são as características do solo mais determinantes 

na previsão do teor de água do solo para uma dada força de retenção (Wösten et al., 2001). 

Por outro lado, a estimação por parâmetros é bastante mais complexa de utilizar. Esta técnica é 

mais complexa porque envolve a determinação de parâmetros não lineares, uma vez que as curvas 

de retenção de água no solo e da condutividade são não lineares. A estimação por parâmetros 

caracteriza-se por ser difícil de aplicar, embora hoje em dia já existam programas capazes de 

estimar facilmente os parâmetros não lineares, e por nem sempre conduzir a resultados 

convergentes. Os parâmetros, por sua vez, permitem comparar as propriedades hidráulicas num 

determinado solo e entre solos diferentes (Gonçalves, 1994). 

As primeiras PTFs recorreram, quase exclusivamente, às regressões lineares (Wösten et al., 2001). 

Mais tarde, as regressões não lineares substituíram gradualmente as lineares (Rawls e Brakensiek, 

1985 cit. in Wösten et al., 2001), sendo hoje utilizados vários outros métodos como, por exemplo, 

as redes neuronais (Wösten et al., 2001). 

O coeficiente de determinação (R2) e o desvio quadrático médio (RMSE)49 são alguns dos indicadores 

estatísticos referidos por Wösten et al. (2001) para se avaliar a adequação das PTFs. Gonçalves 

(1994) também já tinha afirmado que o R2 era um teste importante para se avaliar o ajustamento. 

O armazenamento da descrição morfológica dos solos e das suas características analíticas numa base 

de dados georreferenciada disponibiliza de um modo prático a informação aos utilizadores e facilita 

a sua gestão, protecção (Gonçalves et al., 1999) e integração com outros programas que necessitem 

de utilizar estes dados. 

3.2.2.2 Ficheiros utilizados 

Os ficheiros onde são armazenados os dados necessários para o desempenho dos modelos do DSSAT 

têm sofrido algumas alterações. Estas mudanças evoluíram no sentido de uma maior flexibilização, 

havendo a possibilidade de se introduzir nos ficheiros do DSSAT v3.0 variáveis que alguns 

modeladores exijam, ou que sejam necessárias para documentar uma determinada experiência. Os 

ficheiros dividem-se em ficheiros de entrada, de saída e do desempenho das culturas ou do sistema 

(Hunt e Boote, 1998). 

Qualquer ficheiro é constituído por cabeçalhos nas diferentes secções, e cabeçalhos que identificam 

a natureza dos dados. A existência de comentários é facultativa. Os cabeçalhos e os comentários 

são identificados por diferentes símbolos no início de cada linha: ‘*’ para cabeçalhos de secção, 

‘@’ para cabeçalhos das variáveis, e ‘!’ para comentários (Hunt e Boote, 1998). O nome dos 
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n - número de valores observados e simulados; Pi e Oi - valores simulados (Pi) e observados (Oi) para o i-ésimo 
par de dados; SQRE – soma de quadrados dos resíduos (Coelho, 1994; Wösten et al., 2001). 
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ficheiros compreende duas partes distintas, uma é a extensão que informa sobre o tipo de ficheiro, 

e a outra é o seu nome que menciona a origem dos dados. O nome dos ficheiros, de entrada e do 

desempenho do sistema, é constituído pelo nome do instituto ou do grupo de trabalho (dois 

caracteres); pelo código do local (dois caracteres); pelo ano em que a experiência foi instalada 

(dois caracteres); pelo número da experiência (dois caracteres). Os nomes dos outros ficheiros, 

como os de saída e dos coeficientes genéticos, estão convencionados (Jones et al., 1994; Hunt e 

Boote, 1998). 

Os principais ficheiros de entrada50 são o da definição da experiência, o dos dados meteorológicos, o 

dos dados edáficos, e os relativos às cultivares (Hunt e Boote, 1998). 

No ficheiro da experiência (FILEX), as secções são construídas a partir da informação dos 

tratamentos e dos pormenores da experiência. As variáveis caracterizadas são entre outras: a 

cultivar; as características do campo; a água inicial do solo e as condições iniciais de N inorgânico; a 

preparação da cama para a semente; rega; modificações ambientais. Neste ficheiro, cada 

tratamento é definido por um conjunto de factores como por exemplo a sementeira, a fertilização e 

a cultivar (Hunt e Boote, 1998). Esta forma de caracterização permite que cada tratamento tenha 

os seus factores, e que utilize os dados das secções correspondentes a esses factores predefinidos. 

Cada factor é caracterizado por um nível ou indicador 51  que estabelece a ligação entre o 

tratamento e a informação das diferentes secções. Não é obrigatório que todas as secções sejam 

utilizadas numa determinada simulação (Hunt e Boote, 1998) (ver ficheiros experimentais no ANEXO 

8 e no ANEXO 11). O FILEX é ainda constituído pela secção dos controlos de simulação. Esta 

caracteriza-se por ter dois objectivos distintos. Em primeiro lugar permite definir as opções de uma 

determinada corrida da simulação, e caracterizar o tipo e a frequência das saídas, e em segundo 

lugar por caracterizar os parâmetros do controlo da gestão automática. Os FILEX disponíveis estão 

listados no Experiment list file (FILEL) (Jones et al., 1994). 

Nos ficheiros de dados meteorológicos (FILEW), as primeiras linhas caracterizam o local, e nas linhas 

seguintes encontram-se os dados diários. Os dados disponibilizados são na maioria das vezes a 

radiação solar, a temperatura máxima e mínima, e a precipitação. Outras grandezas podem ser 

adicionadas, sendo para isso necessário introduzir as respectivas abreviaturas no cabeçalho. Os 

dados meteorológicos deverão ser idealmente diários, e obrigatoriamente disponíveis durante a fase 

de crescimento da cultura, ou seja, desde a data de sementeira à da sua maturação. No caso dos 

dados serem disponibilizados para datas anteriores à sementeira e após a colheita será possível 

iniciar a simulação antes da sementeira e optar por cultivares de ciclos mais longos. As vantagens da 

simulação se iniciar antes da data de sementeira relacionam-se com a possibilidade de se testar 

diferentes datas de sementeira e da simulação considerar as condições meteorológicas e edáficas à 

data de sementeira (Hunt e Boote, 1998) (ver ficheiro de dados meteorológicos no ANEXO 8). 

                                                   
50 No ANEXO 1 encontra-se a denominação dos principais ficheiros de entrada dos modelos incluídos no DSSAT. 
51 Level ou pointer. 
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Os ficheiros de solos (FILES) armazenam as características da superfície e do perfil de solo. 

Geralmente cada solo é caracterizado por dados disponíveis do local de ensaio, e por informação 

armazenada numa base de dados de solos de um solo que tenha a mesma classificação (ex. memória 

das cartas dos solos). No ficheiro, nas três primeiras linhas, aparecem sucessivamente: (1) as 

características genéricas (ex. textura e profundidade); (2) a localização e o sistema de classificação 

do solo; (3) as características da superfície e as técnicas utilizadas na determinação de algumas 

características. Posteriormente, nas linhas seguintes estão dispostas as características por horizonte. 

Um novo solo pode ser sempre acrescentado ao ficheiro, contudo deverá ter o seu próprio número 

de código (Hunt e Boote, 1998) (ver ficheiro de dados edáficos no ANEXO 8). Jones et al. (1994) 

mostraram a estrutura dos ficheiros FILEX, FILEW e FILES. 

As características morfológicas e fisiológicas do genótipo de uma dada cultivar encontram-se 

definidas em três ficheiros de entrada que armazenam informação das características da espécie 

(FILEG) escolhida (ANEXO 2), do ecótipo (FILEE) seleccionado entre os existentes para a espécie em 

causa (ANEXO 3), e da cultivar (FILEC) que pertence ao grupo de ecótipo escolhido (Jones et al., 

1994). As características genéticas das cultivares são descritas por vários coeficientes genéticos 

(Braga, 2000). O conteúdo e a organização dos ficheiros dos dados das cultivares ou dos coeficientes 

genéticos (FILEC) dependem dos modelos de cultura e das culturas em causa (Hunt e Boote, 1998). 

Nos ficheiros dos coeficientes genéticos dos modelos CERES, as cultivares são primeiro que tudo 

identificadas por um código (VAR#), por um nome (VAR-NAME) e pelo ecótipo (ECO). O ecótipo 

refere-se ao código do ecótipo da cultivar que está definido no ficheiro dos ecótipos (FILEE). Os 

modelos CERES genéricos (do trigo, do milho, da cevada, do sorgo e de Pennisetum L.) e o CERES-

-Rice incluídos na versão 3.0 do DSSAT não utilizavam nem os ficheiros de ecótipo nem os da espécie 

(FILEG) (Hoogenboom et al., 1994). Depois de definido o ecótipo, os outros coeficientes existentes 

no FILEC podem ser organizados em dois grupos principais, os que se relacionam com a fenologia e 

os que se relacionam com o crescimento, identificados pela letra F, phenology, e pela letra G, 

growth, respectivamente (Braga, 1996). No caso dos modelos CERES-Wheat, CERES-Maize, CERES-

-Barley, CERES-Sorghum e CERES-Millet (Pennisetum L.) as culturas são ainda caracterizadas pelo 

filocrão (PHINT). O filocrão consiste no intervalo de tempo térmico (dias-grau) que medeia o 

aparecimento de uma folha e a folha seguinte (Hoogenboom et al., 1994). Na Tabela 3.5 

apresentam-se os coeficientes genéticos para os modelos CERES-Wheat e CERES-Maize incluídos no 

DSSAT. 
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Tabela 3.5 - Coeficientes genéticos dos modelos CERES-Maize e CERES-Wheat incluídos no DSSAT 

(adaptada de Jones et al., 2003, de Hoogenboom et al., 2003b e de Hoogenboom et al., 2004) 

P1D Coeficiente de sensibilidade ao fotoperíodo (% redução h-1, perto do nível crítico) 
P1V Número de dias à temperatura óptima de vernalização necessários para completar as 

necessidades de vernalização (d) 
P5 Tempo térmico a partir do início do enchimento linear do grão até à maturação (ºC d-1) 
G1 Número de grãos por caule, e peso da espiga até à antese (# g-1) 
G2 Taxa de crescimento potencial do grão (mg grão-1 d-1) 
G3 Valor relativo da senescência dos filhos. Peso do caule e da espiga quando o 

alongamento cessa (g) 

Trigo 

PHINT Tempo térmico entre o aparecimento de duas folhas consecutivas (ºC d-1) 
Milho P1 Dias-grau (base 8ºC) desde a emergência até ao fim da fase vegetativa 
 P2 Coeficiente de sensibilidade ao fotoperíodo (0-1,0) 
 P5 Dias-grau (base 8ºC) desde a floração feminina até à maturação fisiológica 
 G2 Número de grãos potencial (# planta-1) 
 G3 Taxa de crescimento potencial dos grãos (mg grão-1 d-1) 
 PHINT Dias-grau exigidos para a emergência de uma folha (filiocrão) (ºC d) 

 

Entre os ficheiros de saída é de destacar o ficheiro OVERVIEW.OUT e o SUMMARY.OUT. O primeiro 

destes ficheiros apresenta um resumo das entradas do modelo e do desempenho das culturas, e, 

quando disponível, uma comparação entre os dados simulados e os dados reais. Em contrapartida, 

para cada simulação, no SUMMARY.OUT as saídas do modelo encontram-se organizadas numa só 

linha, respeitante a uma corrida do modelo. A informação contida neste ficheiro inclui variáveis de 

entrada e de saída, quer do solo, quer das culturas. Este ficheiro é susceptível de ser utilizado por 

programas de aplicação do DSSAT. Os outros ficheiros de saída incluem resultados pormenorizados 

das simulações como a simulação do balanço hídrico e de N (Hunt e Boote, 1998). 

O desempenho do sistema encontra-se caracterizado em quatro ficheiros de dados observados: o 

FILEP; o FILED; o FILEA e o FILET. Estes ficheiros por conterem dados observados permitem 

comparar os dados reais com os simulados, e são facilmente utilizados noutras análises e por 

programas de aplicação. Os ficheiros FILEP e FILED armazenam dados pormenorizados ao nível da 

repetição de cada tratamento, em talhões e por data de medição, respectivamente. As médias 

destes ficheiros encontram-se no FILEA ou no FILET. No FILEA estão os valores médios distribuídos 

por tratamento, enquanto que no FILET estão por data de medição. Em cada ficheiro, o número de 

variáveis depende do número de variáveis observadas (Hunt e Boote, 1998) (ver ficheiros FILEA no 

ANEXO 8). 

Os problemas que podem advir da utilização dos dados das culturas devem ser controlados 

manualmente. Estes problemas podem ser de vária ordem. A produtividade final simulada pelos 

modelos de culturas é na maioria das vezes dada em peso seco, por isso é extremamente 

importante saber se os dados observados são em peso seco ou fresco. Outras dificuldades são, por 

vezes, as unidades empregues nas medições e as áreas dos talhões onde estas foram determinadas. 

O desconhecimento dos critérios utilizados nas medições constitui outro problema. O índice de área 

foliar (LAI) pode, por exemplo, ser determinado incluindo ou não as folhas senescentes. Outros 

factores que devem ainda ser considerados são as discrepâncias encontradas nos resultados, como 
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no caso do número e peso dos grãos quando não estão de acordo com a produção total, e a 

manipulação de resultados, por exemplo, por perda de uma parte da colheita (Hunt e Boote, 1998). 

O IBSNAT desenvolveu um software capaz de corrigir dados errados ou preencher dados em falta nos 

ficheiros de dados meteorológicos (WeatherMan) (Hansen et al., 1994; Wilkens, 2004a). Um outro 

software assegura o cálculo das constantes de humidade, quando estas estão em falta, a partir da 

textura dos solos (Hunt e Boote, 1998). 

A Figura 3.7 mostra os ficheiros de entrada e de saída dos modelos de cultura integrados no 

DSSAT v3.0 (Jones et al., 1994). 
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Figura 3.7 – Ficheiros de entrada e de saída utilizados pelos modelos de cultura incluídos no DSSAT. 

(adaptada de Jones et al., 1994) 

 

Na versão DSSAT v3.0 os ficheiros de dados passaram a ser formatados em ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange). Estes ficheiros podem ser facilmente acedidos por editores de 

texto ou por folhas de cálculo. Assim com recurso a software de uso corrente, ao contrário do que 

acontecia com as versões anteriores do DSSAT, a introdução, a manipulação, a transferência e a 

análise os dados tornaram-se mais acessíveis aos utilizadores (Jones et al., 1998). Tanto os ficheiros 

de entrada como os de saída estão organizados em formato ASCII (Hoogenboom et al., 1994). 
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3.2.2.3 DSSAT cropping system model 

Jones et al. (2003) publicaram uma redefinição do DSSAT - o DSSAT-CSM - que face às versões 

anteriores atribui a cada cultura um módulo, resolvendo parcialmente as dificuldades surgidas na 

manutenção dos modelos das diferentes culturas. Essas dificuldades decorreram de cada modelo de 

cultura ter sido desenvolvido independentemente, sem se ter tido a preocupação de 

compatibilidade na arquitectura. Todos os modelos foram redesenhados e reprogramados 

permitindo uma introdução mais eficaz de avanços científicos, de aplicações, documentação e de 

manutenção. Simplificadamente, na nova estrutura modular do DSSAT existe o módulo unidade solo 

(Soil module), módulo culturas (CROPGRO Crop template module e Plant module), módulo 

meteorologia (Weather module), e um módulo referente à competição de água e luz entre o solo, as 

plantas e a atmosfera (Soil-Plant-Atmosphere module). 

A arquitectura do DSSAT-CSM autoriza ainda a inclusão de várias aplicações. Desde as que ajudam os 

investigadores a calibrarem e a validarem os modelos, até outras que permitem simular num 

determinado período de tempo e num dado local, com diferentes objectivos de análise (Jones et al., 

2003). 

A versão 4.0 do DSSAT foi totalmente redesenhada, integrando todos os modelos de culturas 

simuladas pelos módulos CERES, CROPGRO, CROPSIM e SUBSTOR (Hoogenboom et al., 2003a). O 

DSSAT v4.0 permite simular um total de mais de 18 culturas, para além das seis culturas que 

recorrem aos modelos da versão 3.5 ainda não convertidos para a estrutura modular - mandioca, 

girassol, cana-de-açúcar, inhame, Colocasia esculenta (Araceae), Xanthosoma sagittifolia (Araceae), 

e ananás (Porter et al., 2003; Hoogenboom et al., 2003a). 

Entre as ferramentas de gestão de dados e de análise da v4.0 há a referir: o XBuild, ATCreate, 

Weatherman, GBuild e SBuild. O XBuild cria e modifica os ficheiros de dados experimentais (FILEX); 

o ATCreate é um editor de ficheiros de dados observados; o Weatherman gere dados 

meteorológicos; o GBuild constrói gráficos a partir dos dados de saída; o SBuild é uma base de dados 

de solo (ICASA, 2005b). Tal como mencionado no capítulo 3.2.2, outras duas ferramentas 

importantes são os programas de análise sazonal e sequencial (Thornton e Hoogenboom, 1994; 

Thornton et al., 1994a; Thornton et al., 1994b; Thornton et al., 1995; Wilkens, 2004b; Wilkens, 

2004c). O programa de análise sazonal permite correr simulações referentes a vários anos, com um 

ou mais modelos de cultura, e com dados meteorológicos reais ou gerados (Jones et al., 1998). O 

principal objectivo do software consiste em, para determinadas condições ambientais, permitir 

definir e analisar cenários de técnicas culturais que sejam mais aconselháveis (Thornton e 

Hoogenboom, 1994). O programa de análise sequencial refere-se à análise das rotações de cultura 

ou de sequência de culturas, possibilitando a avaliação da sua estabilidade e rentabilidade 

(Thornton et al., 1994b; Thornton et al., 1995). Ambos os programas permitem efectuar uma 

análise biofísica e uma análise económica (Thornton e Hoogenboom, 1994; Thornton et al., 1994a; 

Thornton et al., 1994b; Thornton et al., 1995; Jones et al., 1998). 
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Para além das ferramentas enumeradas existem outras acessórias, que podem ser igualmente 

instaladas. Como é o exemplo do ICSim, STATS e EZ Grapher (ICASA, 2005b). O ICSim (Introductory 

Simulation Tool) (Uryasev et al., 2003) é utilizado para se efectuarem simulações simples e para se 

aplicarem os modelos como ferramentas de ensino, o STATS (Evaluation and Diagnostics Program) 

(du Toit e du Toit, 2003) consiste numa ferramenta de análise estatística dos dados simulados e 

observados, e o EZ Grapher (Easy Grapher) (Yang e Huffman, 2003) permite construir gráficos a 

partir dos dados simulados (Hoogenboom et al., 2003a). 

3.2.2.3.1 Constituição do DSSAT-CSM 

Jones et al. (2003) e Hoogenboom et al. (2003b) referiram as principais vantagens do DSSAT-CSM, 

nomeadamente, a simplificação que a estrutura modular apresenta em relação à abertura a novas 

componentes, à possibilidade de diferentes linguagens e cooperação de distintos grupos de 

desenvolvimento de modelos. 

Como se pode observar na Figura 3.8, o DSSAT-CSM é constituído por um programa principal, um 

módulo unidade solo 52 , e pelos módulos primários (Jones et al., 2003). O programa principal 

controla a duração de cada simulação, enquanto que o módulo unidade solo regula os processos de 

simulação que interferem com a unidade solo. Os módulos primários simulam todos os processos que 

influenciam a unidade solo como os dados meteorológicos, processos edáficos, crescimento das 

plantas, a interface da relação solo-planta-atmosfera, e as técnicas culturais. As diferentes 

componentes do DSSAT-CSM possibilitam simular a evolução das características edáficas e da cultura 

de uma dada unidade solo, ao longo do tempo. A arquitectura da nova versão do DSSAT permite 

simular mais facilmente os sistemas de rotação de culturas do que as versões anteriores, uma vez 

que os processos edáficos se desenrolam sucessivamente e as datas de sementeira e de colheita das 

várias culturas sequenciais, bem como as técnicas culturais são definidas como dados de entrada do 

sistema (Hoogenboom et al., 2003b). 

Cada módulo é executado em seis passos operacionais: (1) inicialização da corrida; (2) inicialização 

sazonal; (3) cálculo de taxas; (4) integração53; (5) saídas diárias; (6) resumo das saídas. O programa 

principal controla a activação de cada um destes passos, e a entrada em funcionamento dos 

diferentes módulos. Assim, assegura-se que cada módulo seja independente na leitura dos seus 

dados de entrada, na sua inicialização, no cálculo das taxas, na integração das suas variáveis de 

estado, e no registo das suas saídas (Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 2003b). 

O tipo de aplicações do DSSAT-CSM depende da forma como é chamado o módulo unidade solo, 

permitindo: (1) efectuar uma análise de sensibilidade e comparar os valores simulados com os 

observados; (2) simular com dados meteorológicos de uma série de anos, mas sempre com as 

mesmas condições iniciais do solo; (3) simular sucessões de culturas (rotações); ou (4) simular uma 

                                                   
52 Land unit module. 
53 A integração consiste na actualização das variáveis estado com base nos resultados dos cálculos das taxas 
(Jones et al., 2001; Porter e Jones, 2003; ICASA, 2005c). Por sua vez, as variáveis de estado consistem em 
quantidades que caracterizam as condições das componentes do sistema (Jones e Luyten, 1998). 
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ou mais culturas em função do espaço, como por exemplo estudos de agricultura de precisão ou de 

outras aplicações dependentes do local. O modo de chamada do módulo é definido numa linha de 

comando quando se corre o modelo. O módulo unidade solo estabelece a interface entre o programa 

principal e as outras componentes que interagem num determinado local. O módulo unidade solo é 

o único que está ligado ao programa principal (Jones et al., 2003) (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 – Resumo das componentes e da estrutura modular do DSSAT-CSM. 

(adaptada de Jones et al., 2003 e de Hoogenboom et al., 2003b) 

 

As variáveis de interface, aquelas que estabelecem ligação entre os diferentes módulos, 

possibilitam que um módulo seja desligado e substituído por outro. Apenas é exigido que o novo 

módulo apresente as mesmas variáveis de interface, podendo as suas variáveis de estado, os seus 

parâmetros e os seus ficheiros de entrada ser diferentes (Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 

2003b) (ANEXO 4). As variáveis de interface de cada módulo primário apenas ficam disponíveis para 

os outros módulos, se passarem pelo módulo unidade solo (Jones et al., 2003). 

O DSSAT-CSM é constituído por módulos primários e por submódulos. Estes últimos têm o mesmo 

modo de funcionamento dos módulos primários, executando dois ou mais dos seis passos 

anteriormente referidos. Os submódulos podem ser substituídos por outros, desde que os novos 
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submódulos exijam e produzam as mesmas entradas e saídas que os submódulos anteriores. Os 

submódulos podem também apresentar diferentes níveis de complexidade. Assim por exemplo, ao 

submódulo CERES-Maize pode ser adicionado um novo submódulo fenologia, sem ter que se sujeitar 

a alterações as outras partes do submódulo CERES-Maize. Cada submódulo poderá também ter ou 

não outras subrotinas (Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 2003b). 

Os cinco módulos primários são: (1) o módulo solo; (2) o módulo CROPGRO (CROPGRO plant growth 

template module); (3) a interface do módulo plantas, que permite introduzir modelos individuais de 

culturas que não estejam incluídos no CROPGRO; (4) o módulo condições meteorológicas; (5) o 

módulo Solo-Planta-Atmosfera (Porter et al., 2003) (Tabela 3.6). 

Outra inovação no DSSAT-CSM é a hipótese de introduzir uma nova cultura. Uma das formas é 

estabelecer ligação entre a nova rotina de crescimento da planta e o módulo plantas. Exemplo disto 

é a inclusão dos modelos CERES no DSSAT-CSM, e de outros modelos independentes, denominados 

stand-alone no DSSAT v3.5 (ex. batata, girassol e cana-do-açúcar). Nesta situação, a introdução faz-

-se definindo o código do novo módulo, que irá estabelecer ligação com o módulo plantas. A outra 

alternativa será utilizar a abordagem crop template. Nesta modalidade utiliza-se o submódulo 

CROPGRO e apenas é necessário que se modifique a informação no ficheiro das espécies (FILEG)54. É 

importante ressalvar que podem existir algumas dificuldades na modelação de culturas com ciclos 

de vida distintos dos pré-definidos na abordagem CROPGRO, sendo esta a maior desvantagem da 

introdução de uma nova cultura deste modo (Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 2003b). 

Na Tabela 3.6 encontram-se sucintamente descritos o comportamento dos módulos e dos 

submódulos do DSSAT-CSM (Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 2003b). O ANEXO 5 refere quais 

são os métodos de cálculo escolhidos por defeito. 

Para uma informação mais completa deverá consultar-se os manuais do software (DSSAT v3.0 e 

DSSAT v4.0) que acompanham o DSSAT v4.0 (pasta …\DSSAT4\Documentation) (Hoogenboom et al., 

2004), no sítio do ICASA (http://www.icasa.net/index.html) e outras fontes (Tsuji et al., 1998; 

Batchelor, 2003; Jones et al., 2003; Porter et al., 2003). 

 

                                                   
54 Species Crop Template file. 
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Tabela 3.6 – Descrição dos módulos do DSSAT-CSM 

(adaptada de Jones et al., 2003 e de Hoogenboom et al., 2003b) 

Módulos 
Modules 

Submódulos 
Sub Modules 

Comportamento 
Behavior 

Programa principal 
(DSSAT-CSM) 
Main Program 

 Controla a duração dos ciclos, em função das opções do utilizador decide quais 
os módulos que são chamados, controla o avanço da simulação do desempenho 
de todos os módulos. Chama o módulo de entrada (MINPT030.EXE) para a leitura 
dos ficheiros FILEX, do solo (FILES), da cultivar (FILEC), e escreve as saídas num 
ficheiro temporário de entrada (DSSAT40.INP). 

Unidade solo 
Land Unit 

 Interface única entre o comportamento dos sistemas de cultura e as aplicações 
que controlam o uso dos sistemas de cultura. Utilizada como um ponto comum 
para as componentes que interactuam num determinado local homogéneo. 

Meteorologia 
Weather 

 Lê ou gera os dados meteorológicos diários utilizados pelo modelo. Ajusta os 
valores diários, no caso de ser pedido, e calcula os valores horários. O módulo 
permite ainda alterar os dados diários fornecidos pelo ficheiro de entrada de 
dados meteorológicos, em estudos de alteração climática ou em situações em 
que se mantiveram constantes ou se aumentaram ou reduziram os dados 
meteorológicos de entrada. A alteração dos dados diários é particularmente 
importante em estudos de alteração climática. A geração de dados diários pode 
ser efectuada pelos geradores meteorológicos WGEN (Richardson, 1981; 
Richardson, 1985 cit. in Jones et al., 2003 e Hoogenboom et al., 2003b) ou 
SIMMETEO (Geng et al., 1986; Geng et al., 1988 cit. In Jones et al., 2003 e 
Hoogenboom et al., 2003b). 

Solo 
Soil 

Dinâmica do solo 
Soil Dynamics 

Calcula as características da estrutura do solo, por horizonte. Actualmente, este 
módulo lê os valores a partir de um ficheiro, mas nas versões futuras poder-se-á 
alterar as propriedades do solo como resposta à mobilização, etc. 



 3 Clima e agricultura 

 85 

Tabela 3.6 (continuação) 

Módulos 
Modules 

Submódulos 
Sub Modules 

Comportamento 
Behavior 

Solo 
Soil 

Módulo água do solo 
Soil Water Module 

Refere-se ao cálculo do balanço hídrico. O modelo do balanço hídrico é idêntico 
aos dos modelos individuais de culturas do DSSAT v3.5 (Ritchie e Otter, 1985 cit. 
in Jones et al., 2003 e Hoogenboom et al., 2003b). Determina os processos de 
água no solo, incluindo a acumulação e a fusão da neve, escoamento, 
infiltraçãoa, movimento de água em solo saturado e profundidade da toalha 
freática. O teor volumétrico de água é actualizado diariamente para todos os 
horizontes do solo. A drenagemb do solo é calculada segundo uma abordagem de 
cascata. Como explicou Braga (2000), a água permanece num horizonte se o seu 
teor de água se encontra abaixo da capacidade de campo (SDUL). Se o teor de 
água é superior à SDUL, devido à drenagem, a água é perdida para o horizonte 
seguinte. A quantidade de água drenada de cada horizonte pode ser calculada 
de duas formas: ou com base na condutividade hidráulica saturada (SSKS), ou 
por SLDR, uma percentagem diária da diferença entre a saturação (SSAT) e a 
SDUL. 
A infiltração diária calcula-se subtraindo o escoamento à precipitação e à rega, 
se esta existir, de um dia. O método SCS modificado é o utilizado pelo DSSAT-
-CSM para calcular a infiltração (William et al., 1984 cit. in Jones et al., 2003 e 
Hoogenboom et al., 2003b). O método SCS divide a precipitação em escoamento 
e infiltração, considerando a curve number (Ritchie, 1998; Jones et al., 2003; 
Hoogenboom et al., 2003b). Esta curva é função da textura, declive e 
mobilização do solo. 

 Módulo N e C do solo 
Soil Nitrogen and Carbon Module 

Calcula os processos de C e de N, considerando a aplicação de fertilizantes 
orgânicos e inorgânicos, e de resíduos, taxas de decomposição, fluxos de 
nutrientes entre várias reservatórios e horizontes do solo. O NO3

- e o NH4
+ do 

solo são actualizados diariamente para cada horizonte. O cálculo da matéria 
orgânica do solo (SOMc) e do balanço de N pode ser efectuado, ou recorrendo ao 
modelo original SOM existente no DSSAT v3.5 mas adaptado a uma forma 
modular (Godwin e Jones, 1991 cit. in Jones et al., 2003 e Hoogenboom et al., 
2003b; Godwin e Singh, 1998) ou utilizando um outro modelo SOM, incorporado 
no DSSAT, mas desenvolvido (Gijsman et al., 2002) a partir do modelo CENTURY 
(Parton et al., 1987; Parton et al., 1994). Esta última opção permite avaliar a 
SOM do solo em sistemas de rotação de culturas, para longos períodos de tempo, 
após se ter inicializado, apenas uma vez, no início da simulação, o C e as outras 
variáveis. 
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Tabela 3.6 (continuação) 

Módulos 
Modules 

Submódulos 
Sub Modules 

Comportamento 
Behavior 

 Determina a competição entre os recursos no sistema solo-planta-atmosfera. A 
versão actual calcula a partição da energia e os processos do balanço energético 
para a evaporação do solo, para a transpiração, e para a absorção de água pelas 
raízes. 
Este módulo calcula a intercepção da luz pelo coberto vegetal, a 
evapotranspiração potencial (ETP), a evaporação real do solo e a transpiração 
real das plantas. Permite ainda determinar a absorção de água pelas raízes, nos 
vários horizontes do solo Os métodos disponíveis para o cálculo da ETP são o de 
Priestley e Taylord (1972) (cit. in Jones et al., 2003 e Hoogenboom et al., 
2003b), Penman-FAO (FAO-24 e FAO-56) (Doorenbos e Pruitt, 1984; Allen et al., 
1998), e de Penman-Monteith (Monteith, 1986 cit. in Jones et al., 2003 e 
Hoogenboom et al., 2003b). O método de Priestley e Taylorc apenas exige a 
radiação solar diária e a temperatura. No caso de zonas áridas ou ventosas, o 
método de Penman-FAO pode ser preferencialmente utilizado, exigindo dados 
de vento e de humidade. O método de Penman-Monteith permite calcular a ETP 
diária, e utilizar dados horários de balanço energético. Os resultados da 
absorção de água pelas raízes (transpiração) e da evaporação da superfície são 
enviados, por horizonte, para o submódulo água do solo. 

Solo-Planta-Atmosfera (SPAM) 
Soil-Plant-Atmosphere 

Módulo temperatura do solo 
Soil Temperature Module 

Calcula a temperatura do solo por horizonte. A temperatura do solo afecta a 
emergência das plantas e a decomposição da SOM. 

Módulo CROPGRO 
Crop Template Module 

 Para as culturas modeladas pelo modelo CROPGRO, este módulo calcula os 
processos de crescimento e desenvolvimento das culturas, incluindo a fenologia, 
a fotossíntese, as necessidades de N e de C, a partição do crescimento e os 
prejuízos de pragas e doenças. As culturas em causa são a soja, amendoim, 
feijão, grão-de-bico, feijão-frade, fava, fava-coceirae (Mucuna pruriens), 
tomate, Brachiaria e Bahiagrassf. 

CERES-Maize 
CERES-Wheat/Barley 
CERES-Rice 
CERES-Sorghum 
CERES-Millet 

Módulos individuais do crescimento 
das plantas (módulo plantas) 
Individual Plant Growth Modules 
(Plant Module) 

SUBSTOR-Potato 

Módulos que simulam o crescimento e a produtividade de espécies individuais. 
Cada um é um módulo independente que simula, por exemplo, a fenologia, o 
crescimento diário e a partição, as necessidades de N e de C, e a senescência. 

 Outros (futuros) modelos de plantas 
Other (future) plant models 
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Tabela 3.6 (continuação) 

Módulos 
Modules 

Submódulos 
Sub Modules 

Comportamento 
Behavior 

Sementeira 
Planting 

Determina a data de sementeira considerando um valor fornecido ou simulado. 
Quando simula utiliza uma janela temporal para a sementeira, e as condições 
edáficas e meteorológicas. 

Colheita 
Harvesting 

Determina a data de colheita, considerando a data de maturação, um valor 
fornecido, ou uma janela temporal para a colheita. Esta última juntamente com 
as condições edáficas e meteorológicas. 

Rega 
Irrigation 

Determina a rega diária, considerando um valor fornecido, ou aplicações 
automáticas, em função do esgotamento de água do solo. 

Módulo técnicas culturais 
Management Operations Module 

Fertilização 
Fertilizer 

Determina a fertilização, considerando um valor fornecido, ou condições 
automáticas. 

 Resíduos 
Residue 

Aplicação de resíduos e de outros materiais orgânicos (de plantas ou de animais) 
correspondentes a valores fornecidos, ou simulados em rotações de culturas. 

a A infiltração consiste na penetração no solo da água recebida na sua superfície (precipitação e rega) (Costa, 1985). 
b Quando a velocidade de infiltração atinge um valor relativamente estável, considera-se que esse valor é uma medida da drenagem interna do solo (Costa, 1985). 
c No ANEXO 1 encontram-se listadas algumas variáveis calculadas/utilizadas pelos modelos CERES. 

d nPT RET ×








+∆
∆××=

γ
α408,00  (Villalobos et al., 2002) 

ET0 - evapotranspiração de referência (mm d-1); αPT - constante de Priestley-Taylor, varia entre 1,08 a 1,60; ∆ - declive da curva de relação da tensão de vapor de saturação e da 
temperatura (kPa K-1); γ- constante psicométrica (kPa K-1); Rn – radiação líquida (MJ m-2 d-1). 
e Velvet bean; Mucuna pruriens. 
f Paspalum notatum. 
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3.2.2.3.2 Estrutura modular 

A escolha dos módulos a incluir na estrutura modular do DSSAT-CSM apoiou-se nos seguintes 

critérios: (1) se os módulos faziam sentido do ponto de vista fisiológico e fenológico; (2) se haveria 

vantagem em futuramente substituir um módulo por outro, como uma unidade; (3) se a abordagem 

seguida se adaptaria à estrutura modular definida (Porter e Jones, 2003). 

Na estrutura modular do DSSAT-CSM esquematizada na Figura 3.9 cada módulo tem duas ou mais das 

seguintes seis componentes: (1) inicialização da corrida (RUNINIT); (2) inicialização sazonal 

(SEASINIT); (3) cálculo de taxas (RATE); (4) integração (INTEGR); (5) saída (OUTPUT), (6) cálculos 

finais (FINAL) (Porter e Jones, 2003). 
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Figura 3.9 – Estrutura modular do DSSAT-CSM. 

(adaptada de Porter e Jones, 2003) 

 

O programa principal (CSM.FOR) é responsável por controlar o momento certo para a simulação, e 

para os ciclos sazonais e diários e chama até sempre que necessário o módulo unidade solo (LAND), 

que, por sua vez, chama sempre que necessário cada módulo primário. No ciclo diário, cada módulo 

primário é chamado três vezes, uma vez para o cálculo de taxas, uma segunda vez para o cálculo da 

integração e uma terceira vez para a compilação em ficheiros de saída dos dados diários calculados. 
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No fim de cada ciclo sazonal, cada módulo é chamado uma última vez, para a escrita dos ficheiros 

resumidos das saídas, e para os ficheiros de entrada e de saída serem fechados (Porter e Jones, 

2003). A linguagem FORTRAN é a utilizada para o programa principal chamar os módulos, e para 

controlar os processos intrínsecos de cada módulo (Jones et al., 2001; Porter e Jones, 2003; ICASA, 

2005c). 

Jones et al. (2001) e o ICASA (2005c) mostraram a estrutura modular de um modelo simplificado de 

cultura-solo-água (Figura 3.10). O programa principal chama os módulos plantas, meteorologia e 

balanço hídrico do solo. Enquanto os módulos água do solo e plantas são chamados três vezes, 

correspondendo a cada etapa do ciclo, o módulo meteorologia é chamado apenas uma vez por dia, 

quando se calculam as taxas (ICASA, 2005c) (ver linhas da Figura 3.10). Apesar deste exemplo ter 

sido programado em FORTRAN, qualquer outra linguagem (ex. Basic e Pascal) poderá utilizar esta 

aproximação modular (Jones et al., 2001; ICASA, 2005c). 
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Figura 3.10 – Estrutura modular de um modelo simplificado de cultura-solo-água. 

(adaptada de Jones et al., 2001 e de ICASA, 2005c) 
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3.2.2.3.3 Princípios básicos dos modelos CERES 

Os modelos CERES têm como objectivo a estimação da duração e das taxas médias de crescimento, 

e da quantidade de assimilados acumulados nas componentes com interesse económico da planta 

(Ritchie et al., 1998). A Tabela 3.7 resume os principais processos ou fases do ciclo das culturas 

considerados pelos modelos CERES para a estimação do crescimento, desenvolvimento e 

produtividade das culturas e os elementos de que dependem os respectivos processos/fases do ciclo. 

Para mais informação pode consultar-se as referências citadas. Ritchie et al. (1998) constitui até ao 

momento a referência bibliográfica mais completa, contudo é de ressalvar que estes autores 

caracterizaram os modelos CERES incluídos no DSSAT v3.0 (comunicação pessoal G. Hoogenboom, 

2005). 
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Tabela 3.7 – Caracterização e enumeração dos elementos ambientais de que dependem os principais processos ou fases do ciclo da cultura considerados 

pelos modelos CERES 

(Kiniry et al., 1983; Hoogenboom et al., 1995; Ritchie, 1998; Jones et al., 2003; Hoogenboom et al., 2003b) 

Processo/ fase do 
ciclo da cultura 

 Caracterização Elementos de que depende 
o processo/fase do ciclo da 
cultura 

Biomassa potencial A biomassa de uma cultura, 
simplificadamente, é o 
produto da taxa média de 
crescimento e da duração do 
crescimento. 

O crescimento pode distinguir-se entre a acumulação de biomassa e a expansão da área 
ou do volume dos órgãos das plantas. 
O crescimento diário da biomassa das plantas é calculado convertendo a radiação 
fotossinteticamente activa (PAR) interceptada em matéria seca, considerando para cada 
cultura um parâmetro de eficiência do uso de radiação (RUE). A intercepção de radiação 
depende do índice de área foliar (LAI), da densidade populacional e da distância 
entrelinhas. A acumulação de biomassa depende da PAR, enquanto que a expansão é 
função da temperatura. 

PAR 
Temperatura 
Água, a expansão 
vegetativa assume-se como 
a mais susceptível à falta 
de água 
Stress de N 
Concentração de CO2 

  A duração do crescimento (desenvolvimento), divide-se em desenvolvimento por fases e 
morfológico. O desenvolvimento em fases engloba a passagem pelos diversos estádios de 
crescimento. Geralmente, este desenvolvimento relaciona-se com mudanças nos padrões 
de partição de biomassa. Ao longo do ciclo de vida da planta, o desenvolvimento 
morfológico consiste no início e no fim do desenvolvimento dos diferentes órgãos da 
planta. A temperatura é o elemento ambiental mais importante para os dois tipos de 
desenvolvimento (em fases e morfológico). Embora o desenvolvimento em fases dependa 
igualmente do fotoperíodo. No ANEXO 6 encontram-se enumerados os números e os 
nomes dos diferentes estádios de desenvolvimento que definem o ciclo de vida das 
culturas do trigo, da cevada, do milho, do sorgo e de Pennisetum. 

Fotoperíodo 
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Tabela 3.7 (continuação) 

Processo/ fase do 
ciclo da cultura 

 Caracterização Elementos de que depende 
o processo/fase do ciclo da 
cultura 

Desenvolvimento Os GDDa comandam o 
desenvolvimento das culturas. 
O fotoperíodo pode 
eventualmente interferir na 
acumulação de GDD. 

Os GDD são calculados a partir da temperatura máxima e mínima diária. O valor de GDD 
acumulados necessários para a cultura evoluir de uma fase para outra pode ser definido, 
ou nos ficheiros de entrada (FILEC), ou calculado de acordo com os dados de entrada e 
com os pressupostos assumidos sobre a duração dos estádios intermédios. O número de 
GDD existentes num dia de calendário depende de uma função triangular ou trapezoidal 
entre a temperatura base, um ou dois valores de temperatura óptima e a temperatura 
máxima, a partir da qual o desenvolvimento deixa de ocorrer. 
O fotoperíodo pode alterar a velocidade de evolução do crescimento vegetativo para o 
reprodutivo. O milho, o sorgo, o Pennisetum americanum e o arroz são plantas de dias 
curtosb. Por outro lado, o trigo e a cevada são culturas de dias longosc. Nos FILEC existe 
um coeficiente específico para a cultivar que se refere à taxa de alteração do 
desenvolvimento em função do fotoperíodo. O fotoperíodo pode influenciar o número 
total de folhas, uma vez que pode modificar a duração da fase de indução floral. 

Temperatura 
Fotoperíodo 

Vernalização Os trigos de Inverno e a 
cevada exigem baixas 
temperaturas para a sua 
floração, desde a germinação. 

A gama de temperaturas entre os 0 e os 7ºC é tida como óptima, sendo que entre os 7ºC e 
os 18ºC ocorre uma acção prejudicial. 

Temperatura 

Fase vegetativa Duração A duração da fase vegetativa é quase sempre controlada pela temperatura. Todavia, o 
fim da fase vegetativa ocorre quando as plantas passam a ser sensíveis ao fotoperíodo. As 
culturas dos modelos CERES apresentam um período pequeno de indução floral 
semelhante ao observado no milho (entre 4 a 8 dias antes da floração masculina), durante 
o qual são sensíveis ao fotoperíodo. 

Temperatura 

 Área foliar A área foliar é restringida pelo aparecimento de novas folhas até ao momento em que o 
número de folhas máximo, que é dependente da espécie, seja alcançado. Depois, pode 
acontecer o crescimento de uma área foliar secundária (afilhamento ou ramificação), e 
nesta fase a área foliar depende da disponibilidade de assimilados, e da área específica 
da folha (SLAc). A área foliar é convertida em nova massa foliar através de relações 
empíricas. 
Os primórdios das folhas são desenvolvidos durante a fase vegetativa e na fase de indução 
floral. Após o término da indução floral, a iniciação foliar deixa de ocorrer e o número 
final de folhas é estabelecido. O tempo térmico exigido para a finalização da fase 
vegetativa é consequência do que aconteceu nas fases vegetativa e de indução floral, 
uma vez que o aparecimento das últimas folhas, que foram previamente diferenciadas, 
depende da temperatura. 

GDD 
Stress de água e de N 
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Tabela 3.7 (continuação) 
 

Processo/ fase do 
ciclo da cultura 

 Caracterização Elementos de que depende 
o processo/fase do ciclo da 
cultura 

Caule Os modelos consideram que quando há expansão foliar, a acumulação de biomassa nas 
folhas e nos caules é proporcional. Contudo, à medida que a cultura vai evoluindo a 
proporcionalidade entre as quantidades armazenadas nos caules e folhas vai sendo 
alterada. O teor de assimilados no caule vai aumentando, desde o início do seu 
alongamento até quando o crescimento das folhas é terminado. Os caules são 
considerados como os principais órgãos que armazenam assimilados para posteriormente 
serem utilizados no enchimento dos grãos. Quando se inicia o enchimento dos grãos, o 
armazenamento é interrompido uma vez que o poder de sumidouro dos grãos é superior à 
assimilação de qualquer outro órgão aéreo. Nos dias em que a produção de biomassa é 
insuficiente para satisfazer o sumidouro do crescimento dos grãos, os assimilados 
acumulados no caule serão translocados para os grãos, mas o peso do caule nunca poderá 
baixar para além de um peso mínimo. 

Assimilados Fase vegetativa 

Raízes Os hidratos de carbono são preferencialmente acumulados na biomassa da parte aérea 
das plantas, embora no final de cada dia o excesso seja translocado para as raízes. Dos 
hidratos de carbono diários disponíveis existe sempre um mínimo, dependente de cada 
estádio, que é assegurado às raízes para o crescimento. 
O valor do factor do peso das raízes (SHF) para cada horizonte do solo, definida como 
dado de entrada do ficheiro de solo (FILES), é utilizado para determinar a profundidade 
de distribuição das raízes. O factor varia entre 0 e 1. Aceita-se que quando se verifica um 
acréscimo da taxa de desenvolvimento da cultura há um aumento proporcional do 
crescimento da profundidade das raízes. 

SHF 
Água 

Fase reprodutiva Crescimento da espiga e da 
panícula 

O crescimento da espiga/panícula e do caule na fase antes da antese relaciona-se com o 
número de grãos final por espiga ou por panícula. Quando a fonted é suficiente, o 
crescimento dos órgãos reprodutivos é limitado pela sua capacidade de sumidouro. 

Temperatura 
Tamanho da planta 
Stress de água e de N 
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Tabela 3.7 (continuação) 
 

Processo/ fase do 
ciclo da cultura 

 Caracterização Elementos de que depende 
o processo/fase do ciclo da 
cultura 

Fase reprodutiva Número de grãos O número de grãos por planta é calculado durante a floração. Número potencial de grãos 
da respectiva cultivar 
(Tabela 3.5) 
Peso da parte aérea 
Taxa média da acumulação 
de hidratos de carbono 
durante a floração 
Stress térmico, de água e 
de N 

 Taxa de crescimento diário do 
grão/enchimento dos grãos 

No caso do C disponibilizado diariamente limitar o crescimento, ou seja, não ser 
suficiente para permitir que o crescimento seja igual ao crescimento potencial, haverá 
translocação de uma parte do C dos sumidouros vegetativos para os reprodutivos. Os 
grãos podem crescer até que a maturação fisiológica seja alcançada. Todavia, o 
crescimento pode ser interrompido no caso da planta não ter acesso a recursos. O mesmo 
acontece quando a taxa de crescimento do grão se situa abaixo de um determinado valor 
crítico, durante alguns dias consecutivos. 

Taxa de crescimento 
potencial do grão da 
respectiva cultivar (Tabela 
3.5) 
Temperatura 
Disponibilidades 
de assimilados 

a )( bm TTGDD −=  (comunicação pessoal W.D. Batchelor, 2002). Dias-grau de crescimento (GDD) significa os graus acima de uma temperatura base, por dia (ºC d) (comunicação pessoal G. 

Hoogenboom, 2006). A temperatura base (Tb) é aquela para a qual o desenvolvimento é interrompido (Ritchie et al., 1998); Tm – temperatura média diária. 
b As plantas de dias curtos são aquelas cuja floração é precedida de dias curtos, em contrapartida as plantas de dias longos são aquelas cuja floração é precedida de dias longos. As plantas 
indiferentes, neutras ou insensíveis são aquelas que entram em floração independentemente do comprimento dos dias (Noggle e Fritz, 1983; Roldán e Zapater, 2000). 

c 
W

A

L

L
SLA =  (Hunt, 1978) 

LA – total de área foliar (cm2); LW – peso seco total das folhas (g). 
d Neste trabalho, fonte foi a tradução escolhida de source. 
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3.2.2.3.4 Alterações relevantes introduzidas nos submódulos plantas 

As principais alterações dos modelos CERES-Wheat e CERES-Barley da versão 3.5 do DSSAT para o 

CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e Barley da versão 4.0 do DSSAT relacionam-se com a nova estrutura 

modular do sistema. Entre outras alterações, tal como nos modelos CROPSIM e CROPGRO, alguns 

parâmetros deslocaram-se do código dos modelos para ficheiros de ecótipo e de espécies (FILEE e 

FILEG) (Hoogenboom et al., 2003b). Como por exemplo o efeito do CO2 no crescimento da cultura 

do trigo que foi definido no FILEG da versão CSM-CROPSIM-CERES-Wheat (comunicação pessoal G. 

Hoogenboom, 2006) (Figura 3.12b). 

Os coeficientes genéticos da cultura do trigo (FILEC) utilizados pelo CERES-Wheat convertem-se nos 

utilizados pelo CSM-CROPSIM-CERES-Wheat através das equações da Tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8 – Equações de conversão dos coeficientes genéticos utilizados pelo CERES-Wheat 

(DSSAT v3.5) nos coeficientes utilizados pelo CSM-CROPSIM-CERES-Wheat (DSSAT v4.0) 

(comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2005) 

Equações de conversão 

10)5.3(1)0.4(1 ×= vVPvVP  Equação 3.1 

20)5.3(1)0.4(1 ×= vDPvDP  Equação 3.2 

43020)5.3(5)0.4(5 +×= vPvP  Equação 3.3 

55)5.3(1)0.4(1 +×= vGvG  Equação 3.4 

20
5

)65,035,0)5.3(2()0.4(2
P

vGvG ×+×=  Equação 3.5 

7,0)5.3(3)0.4(3 ×= vGvG  Equação 3.6 

)5.3()0.4( vPHINTvPHINT =  Equação 3.7 

 

Uma das principais alterações dos modelos CERES-Maize, CERES-Millet e CERES-Sorghum para as 

novas versões CSM-CERES englobou a introdução dos ficheiros de espécies e de ecótipo (Batchelor, 

2003; Hoogenboom et al., 2003b) (FILEG - ANEXO 2 - e FILEE - ANEXO 3). 

Enquanto que os parâmetros do FILEG são constantes para todas as cultivares, os dos FILEE são 

constantes para grupos de cultivares. Muitos dos coeficientes que anteriormente eram inalteráveis 

passaram a constar nos FILEG e FILEE e, portanto, passaram a poder ser modificados pelo utilizador, 

aumentando assim o seu controlo sobre os processos de crescimento e de desenvolvimento. Alguns 

exemplos desses processos são os efeitos da temperatura e do CO2 e a eficiência do uso de radiação 

(Batchelor, 2003; Hoogenboom et al., 2003b). 

No FILEG (ANEXO 2) o primeiro grupo de parâmetros define o efeito da temperatura (temperatura 

base, o primeiro e o segundo valor de temperatura óptima, e temperatura máxima) na taxa de 

crescimento da cultura (PRFCT) e na taxa de enchimento do grão (RGFIL). Na Figura 3.11 pode 
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observar-se o efeito da temperatura (TDAY55) na taxa de crescimento diário da cultura e na taxa 

relativa de enchimento do grão (Batchelor, 2003; Hoogenboom et al., 2003b). 
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Figura 3.11 - Efeito da temperatura na taxa diária de crescimento da cultura (a) e na taxa relativa 

de enchimento do grão (b). 

(adaptada de Batchelor, 2003 e de Hoogenboom et al., 2003b; comunicação pessoal W.D. Batchelor, 

2002) 

 

O segundo grupo refere-se à fotossíntese diária. O parâmetro PARSR consiste num factor de 

conversão da radiação solar em PAR. Os CO2X e CO2Y representam as coordenadas xx’ e yy’ do 

efeito do CO2 na taxa de crescimento diária da cultura (Figura 3.12a). Os restantes parâmetros do 

ficheiro que não foram referidos assumem um único valor (Batchelor, 2003; Hoogenboom et al., 

2003b) (ANEXO 2). 
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Figura 3.12 - Efeito da concentração de CO2 na taxa relativa de crescimento diário da cultura do 

milho (a) e do trigo (b). 

(dados extraídos dos ficheiros MZCER040.SPE e WHCER040.SPE do DSSAT v4.0) (Batchelor, 2003; 

Hoogenboom et al., 2003b; Hoogenboom et al., 2004). 

                                                   
55 TMINTMAXTDAY ×+×= 25,075,0  (Ritchie et al., 1998) 

TDAY - temperatura diurna ponderada. 
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3.2.2.4 Desempenho do modelo: calibração, validação e avaliação 

A calibração e a validação consistem em duas formas possíveis de testar a adequação dos modelos 

preverem os fenómenos observados. Na calibração, a melhoria do ajustamento entre dados 

previstos e observados, é conseguida por alteração dos parâmetros do modelo ou mesmo por 

modificação do próprio código. Na validação, pelo contrário, nenhum parâmetro ou código do 

modelo é alterado, sendo o modelo corrido com dados independentes, isto é, dados recolhidos em 

anos e locais diferentes dos utilizados aquando do desenvolvimento do modelo original (Boote, 

1999). 

A validação exige numa primeira etapa a avaliação do modelo, e, posteriormente, a verificação -

- fidelidade e exactidão - das saídas para uma aplicação concreta ou para um determinado local. 

Depois de estar validado, o modelo poderá ser utilizado para essa mesma aplicação e/ou local, mas 

não é correcto extrapolar o seu uso para outras aplicações ou regiões (comunicação pessoal L.A. 

Hunt, 2005). 

Na avaliação, no caso dos dados de entrada dos ensaios contemplarem uma gama alargada de 

situações (ex. sequência de temperatura), poder-se-á simplesmente contrastar o desempenho do 

modelo com os dados observados. Quando não é possível assegurar um conjunto vasto de 

observações é sempre aconselhável executar uma análise de sensibilidade, de forma a compreender 

a resposta do modelo à variação de um factor, sem recorrer a dados reais (comunicação pessoal L.A. 

Hunt, 2005). 

Estudando os potenciais impactos da alteração climática na agricultura Rosenzweig e Iglesias (1998) 

avaliaram previamente os modelos com dados observados em diferentes sistemas de cultura, e, 

seguidamente, utilizaram os modelos de culturas na estimação dos potenciais impactos das 

alterações nesses sistemas, consequência de diferentes cenários climáticos (Jones et al., 2003). 

3.2.2.4.1 Calibração 

De acordo com Hunt e Boote (1998) a calibração de um modelo satisfaz dois objectivos. Para além 

de assegurar que as constantes e as funções-resposta dos modelos são apropriadas para as espécies 

utilizadas no desenvolvimento do modelo, a calibração assegura ainda que o desempenho do modelo 

é adequado para as cultivares semeadas numa determinada região (Hunt e Boote, 1998). Em função 

destes dois objectivos, há dois aspectos a considerar: o primeiro é da responsabilidade dos 

modeladores, e pretende garantir que as constantes e as funções-resposta sejam adequadas às 

espécies utilizadas no desenvolvimento do modelo, e o segundo é levado a cabo pelo utilizador que 

deseja assegurar que o modelo simule convenientemente uma cultivar numa determinada região 

(Hunt e Boote, 1998). 

Geralmente a calibração desenvolvida pelo utilizador consiste na definição dos coeficientes 

genéticos da cultivar que se pretende simular (FILEC). Por vezes, há igualmente necessidade de 

calibrar as características do solo, nomeadamente o factor de fertilidade (SLPF), e, no caso de se 
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estudarem situações de stress hídrico, a profundidade do solo (comunicação pessoal L.A. Hunt, 

2005; comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2005). 

O DSSAT v4.0, dispõe de um programa de construção de gráficos de dados simulados e observados 

(GBuild) (Uryasev et al., 2004b), que permitem comparar os resultados simulados com os dados 

armazenados em alternativa ao Wingraf das versões anteriores. Outra alternativa é o STATS, mas 

que ainda não se encontra em funcionamento para a cultura do trigo (comunicação pessoal J.W. 

Jones e W.D. Batchelor, 2002; comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2005). Na calibração, os 

gráficos permitem seguir uma abordagem de ajustamento visual de determinados parâmetros de 

que dependem directa ou indirectamente, por exemplo, a taxa de acumulação de matéria seca, a 

duração de crescimento da área foliar, ou a taxa de crescimento individual do grão (Hunt e Boote, 

1998). 

A outra ferramenta para a calibração das cultivares é o Genotype Coefficient Calculator (GenCalc) 

(Hunt e Pararajasingham, 1994; Hunt e Boote, 1998), ainda não disponível na versão DSSAT 4.0 

(comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2005). Na calibração, o IBSNAT realçou a necessidade de 

uma abordagem sistémica, na qual os parâmetros são avaliados numa sequência lógica. As regras 

estabelecidas encontram-se incorporadas, em forma de ficheiro, no software GenCalc. Em 

alternativa, estas regras foram divulgadas àqueles que optam por calibrar os modelos por recurso a 

gráficos (Hunt e Boote, 1998). Hunt e Boote (1998) apresentaram as etapas que deverão ser 

seguidas na calibração de um modelo de uma leguminosa. 

Os critérios estatísticos utilizados para avaliar o ajustamento dos modelos de simulação aos dados 

observados referidos por Hunt e Boote (1998), e reiterados por Boote (1999) são os seguintes: (1) a 

recta de simulação deve passar com um determinado desvio padrão em relação aos dados 

observados; (2) a soma dos quadrados dos erros (SS) deverá ser minimizada (Boote, 1999); (3) a 

previsão será boa se a recta de regressão estabelecida, entre os valores simulados e observados, 

tiver um declive próximo de um, interceptar o eixo das ordenadas perto de zero, e se o coeficiente 

de correlação (r) e o coeficiente de determinação (R2) apresentarem um valor elevado (Hunt e 

Boote, 1998; Boote, 1999). De acordo com Tubiello et al. (1999) o desvio quadrático médio (RMSE) 

(ISI, 2006) representa o grau de coincidência entre dados observados e simulados. 

O RMSE foi utilizado, por exemplo, na estimação dos parâmetros que definem a data de floração das 

cultivares de soja (Grimm et al., 1993). Outro autor construiu rectas de regressão entre valores 

simulados e observados, para validar o modelo SORGF na simulação do efeito da densidade de 

sementeira no desenvolvimento e crescimento do sorgo (Huda, 1988). 

Hunt e Boote (1998) elaboraram uma lista de aspectos do desempenho das culturas que se têm 

demonstrado úteis para a calibração de vários modelos: (1) data de ocorrência dos principais 

estádios de desenvolvimento das plantas; (2) peso seco dos órgãos mais importantes, em 

determinadas datas, durante a estação de crescimento; (3) produtividade final e as suas 

componentes; (4) número de ramos, folhas, frutos e outros órgãos; (5) caule principal e altura das 

ramificações. Para avaliar os efeitos do défice hídrico e nutritivo pode ser vantajoso o registo da 
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distribuição das raízes, da água e do N inorgânico no perfil de solo durante o crescimento da cultura 

(Hunt e Boote, 1998). 

3.2.2.5 Uso do DSSAT na avaliação de impactos das alterações climáticas 

O DSSAT tem sido utilizado para estudar a alteração climática global, entre outros aspectos, no 

impacto sobre a produtividade das culturas e da exigência de rega. No ANEXO 7 são referidos artigos 

(autores, título e ano) de trabalhos em que os modelos de simulação de culturas existentes no 

DSSAT (CERES e CROPGRO) foram as ferramentas utilizadas para avaliar a variabilidade climática e a 

alteração climática. Jones et al. (2003) referiram um conjunto mais vasto de trabalhos organizados 

por Continente, e categorizados por classe de aplicação (alteração e variabilidade climática, gestão 

da rega e da fertilização, segurança alimentar, entre outros). 

Segundo Guereña et al. (2001) e Luo et al. (2003), o modelo CERES-Wheat incluído nas versões 3.1 e 

3.5 do DSSAT foi melhorado, a fim de simular os efeitos directos do CO2 na fotossíntese e na 

evapotranspiração potencial. 

As principais alterações fisiológicas das plantas em cenários de alteração climática acontecem na 

fotossíntese e na evapotranspiração (3.1.1). Numa atmosfera mais rica em CO2, a taxa de 

fotossíntese líquida aumenta, e, para algumas culturas, ocorre uma diminuição da abertura dos 

estomas, havendo uma redução da transpiração acompanhada de um aumento da fotossíntese. Estes 

comportamentos conduzem a um aumento da eficiência do uso de água (Rosenzweig e Iglesias, 

1998). 

Os modelos IBSNAT foram modificados, incorporando as hipóteses fisiológicas necessárias a poderem 

avaliar os efeitos fisiológicos directos do aumento de CO2. As alterações apoiaram-se na 

metodologia seguida em Peart et al. (1989) (cit. in Rosenzweig e Iglesias, 1998). As razões de 

fotossíntese e de evapotranspiração foram definidas como o quociente entre os valores de 

fotossíntese e de evapotranspiração observados em plantas expostas a elevadas concentrações de 

CO2 e em concentrações actuais - dados publicados por exemplo em Kimball (1983) e em Cure e 

Acock (1986). Os aumentos diários de fotossíntese foram obtidos a partir dos valores instantâneos do 

meio-dia, tendo sido estes atenuados antes e depois dessa hora. Nos modelos de culturas, 

considerou-se que as razões fotossintéticas definidas seriam aplicadas à quantidade máxima de 

produção diária de hidratos de carbono que depende da radiação solar incidente (Rosenzweig e 

Iglesias, 1998) (Tabela 3.9). 

O cálculo de transpiração foi igualmente alterado, tendo em conta a razão entre a transpiração 

numa situação de concentração elevada e numa situação de concentração actual de CO2. O 

ajustamento da fórmula executado por Peart et al. (1989) fez-se por aplicação da equação de 

Penman-Monteith utilizada por France e Thornley (1984) (cit. in Rosenzweig e Iglesias, 1998) no 

mesmo coberto e nas mesmas condições ambientais, apenas variando a concentração de CO2 

(Rosenzweig e Iglesias, 1998). Os dados referidos na Tabela 3.9 referem-se aos dados observados em 
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open-top chambers (OTC) para o milho e soja. Os resultados da soja foram admitidos iguais para 

todas as culturas C3. 

Os resultados simulados do efeito directo do CO2 para o trigo e para a soja foram considerados 

semelhantes aos observados. O mesmo não aconteceu no milho, em que em situações com elevada 

concentração de CO2 e de baixa precipitação anual, o modelo sobrestimou os resultados de aumento 

das produtividades (Rosenzweig e Iglesias, 1998). 

 

Tabela 3.9 – Valores da razão da fotossíntese e da resistência estomática utilizados para simular o 

efeito fisiológico directo do CO2 nos modelos IBSNAT (555 ppmv/330 ppmv de CO2) 

(adaptada de Rosenzweig e Iglesias, 1998) 

 Razão da fotossíntesea Resistência estomática (s m-1)b 
Soja 1,21 49,7/34,4 
Trigo 1,17 49,7/34,4 
Arroz 1,17 49,7/34,4 
Milho 1,06 87,4/55,8 

a Baseada em observações revistas por Cure, 1985 cit. in Rosenzweig e Iglesias, 1998. 
b Baseada em observações de Rogers et al., 1983 cit. in Rosenzweig e Iglesias, 1998. 

 

Como resultado da análise de sensibilidade que Hoogenboom et al. (1995) desenvolveram, conclui-

-se que os modelos de culturas respondem a alterações na temperatura, na radiação solar e na 

concentração de CO2, todos estes elementos climáticos estão relacionados com a alteração 

climática. Mesmo assim, os autores sugeriram melhoramentos face às condições extremas. Estas 

dizem respeito à introdução das interacções com as doenças, pragas e infestantes, tal como os 

efeitos dos acontecimentos meteorológicos extremos e a absorção de nutrientes. Hoogenboom et al. 

(1995) concluíram que o DSSAT v2.5 constituía uma ferramenta informática capaz de avaliar os 

possíveis impactos na produtividade agrícola face à potencial alteração climática prevista. 

Tubiello e Ewert (2002) apresentaram quais as introduções e/ou modificações de componentes 

específicas dos modelos, utilizados entre 1995 e 2002, que asseguram que os modelos simulem os 

efeitos do aumento da concentração de CO2 no crescimento e produtividade das culturas (Tabela 

3.10). A implementação destas abordagens varia entre os modelos. Quando existe mais do que uma 

abordagem possível, a seguida pelos modelos CERES é a primeira enunciada na Tabela 3.10. 
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Tabela 3.10 – Resumo das abordagens seguidas pelos modelos aos efeitos do CO2 nos processos das 

plantas considerados nos modelos de cultura 

(adaptada de Tubiello e Ewert, 2002) 

Processos Efeito do CO2 Abordagem seguida pelos modelos 
Assimilação Aumenta Efeito directo utilizando: 
  a) RUE que aumenta empiricamente com o CO2 
  b) Modelo bioquímico da fotossíntese das folhas 
  c) Curva de resposta da fotossíntese-luz 
Respiraçãoa Aumenta Não é consideradab 
Condutância estomática Diminui a) Efeito directo, através da redução empírica da 

condutância estomática 
  b) Efeito indirecto, através de modelos acopolados para 

a fotossíntese e condutância estomática 
Partição Respostas variáveis Efeito indirecto através das relações de fonte-

-sumidouro 
Crescimento dos órgãos Aumento Efeito indirecto através do aumento na assimilação 
Desenvolvimento fenológico Respostas variáveis 

(essencialmente 
aceleração) 

Efeito indirecto através do aumento da temperatura da 
parte aérea 

Balanço da água do solo   
a) Transpiraçãoc Diminui a) Efeito indirecto através da redução na condutância 

estomática 
  b) Efeito directo, através da redução empírica na 

transpiração com o CO2 
b) Absorção de água Diminuid Efeito indirecto através da redução na condutância 

estomática e na transpiraçãoc, e aceleração do 
desenvolvimento da cultura 

c) Eficiência do uso de água Aumenta Efeito indirecto através da redução na transpiração 
Dinâmica do N   
Concentração de N na 
biomassa 

Diminui Efeito indirecto através do aumento da biomassa 

Absorção de N Aumenta Efeito indirecto através do aumento nas necessidades 
de N 

a Taxa de respiração por unidade de peso seco. 
b Respiração pode aumentar através do aumento da temperatura da parte aérea para elevadas concentrações de CO2. 
c Transpiração por unidade de área foliar. 
d A absorção de água pode aumentar através do aumento no tamanho da parte aérea e do crescimento das raízes para 
elevadas concentrações de CO2. O resultado líquido dependerá das condições ambientais específicas. 

 

Num estudo de impactos da mudança global, à escala regional, no qual os modelos de simulação de 

culturas foram a ferramenta de análise escolhida, Hoogenboom et al. (1995) consideraram três 

etapas fundamentais: (1) armazenamento de informação; (2) calibração e validação dos modelos; 

(3) definição e realização de um conjunto de simulações. 

A calibração e a validação dos modelos para a região onde se pretende avaliar os impactos da 

alteração climática, e a escolha das técnicas culturais mais apropriadas garantem segundo 

Hoogenboom et al. (1995) o aumento das capacidades preditivas e de confiança nos resultados 

obtidos com os modelos. Para estudar os potenciais impactos da alteração climática nas culturas 

agrícolas, Hoogenboom et al. (1995) propuseram as fases enumeradas na Tabela 3.11. Os autores 

ressalvaram a hipótese de em função do estudo em causa, qualquer utilizador poder alterar os 

passos estabelecidos. 
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Tabela 3.11 – Tarefas a efectuar quando se aplica o DSSAT v2.5 em estudos, a nível regional, dos 

efeitos das alterações climáticas no desempenho das culturas 

(adaptada de Hoogenboom et al., 1995) 

1. Identificação das principais culturas da região em estudo. 
2. Identificação da área total de cada cultura. 
3. Determinar a produtividade média das culturas seleccionadas. 
4. Definir as técnicas culturais, incluindo as principais cultivares, data de sementeira, rega e fertilização. 
5. Definir os principais solos da região, incluindo as características hídricas e teor de N do perfil. 
6. Recolher séries meteorológicas históricas longas para uma ou mais estações, representativas do clima da 
região em estudo. As variáveis exigidas incluem a radiação solar diária, temperatura máxima e mínima, e a 
precipitação. Aconselha-se pelo menos 30 anos de dados seguidos. 
7. Elaboração dos ficheiros de dados meteorológicos para vários cenários climáticos. Os dados são 
armazenados em ficheiros ASCII. Estes podem ser definidos utilizando o DSSAT, uma folha de cálculo ou um 
editor de texto. 
8. Recolher dados experimentais, incluindo a produtividade total e as suas componentes, principais estádios 
de desenvolvimento, e, quando disponível, dados de análise de crescimento. 
9. Calibração e validação dos modelos de culturas com os dados experimentais obtidos no passo 8. 
10. Simulações num contexto de alteração global. 
11. Análise de sensibilidade. 

 

Quando se utiliza o DSSAT em estudos de alteração climática existem duas alternativas 

metodológicas possíveis relativamente aos dados meteorológicos. Uma das hipóteses é considerar 

que a alteração de uma variável meteorológica é independente da das restantes variáveis. Esta 

metodologia é seguida em estudos de análise de sensibilidade. O utilizador pode modificar as 

condições meteorológicas considerando um factor de multiplicação, adicionando ou subtraindo um 

valor constante, ou admitindo que as variáveis assumem valores constantes. A outra alternativa 

consiste em recorrer ao uso de cenários climáticos produzidos por modelos climáticos globais (GCMs). 

Os dados gerados são organizados em ficheiros e utilizados como dados de entrada dos modelos de 

cultura (Hoogenboom et al., 1995). 

Os modelos de circulação global acoplados têm a capacidade de definir cenários climáticos futuros. 

Todavia, em estudos de mudança climática em zonas cuja área é inferior à malha do GCM ou em 

países de área reduzida (caso de Portugal), recorre-se aos modelos climáticos regionais (RCMs), em 

detrimento dos globais (GCMs), devido, essencialmente, à maior resolução espacial dos RCMs 

(Miranda et al., 2006; Santos, 2006). Há ainda a acrescentar, que o estudo dos impactos no sector 

agrícola é particularmente exigente, uma vez que este se trata de um sector sensível à geografia 

local (Santos, 2006). Também Guereña et al. (2001), num estudo de avaliação das alterações 

climáticas na agricultura em Espanha, concluíram que é preferível recorrer a modelos climáticos de 

maior resolução. Esta conclusão é justificada pela orografia, cobertura do território e dimensão da 

Península Ibérica. 

3.2.2.6 Limitações dos modelos do DSSAT 

O uso do DSSAT e, particularmente, dos modelos que o constituem conduz a resultados que são 

afectados pelas limitações reconhecidas nos modelos. 
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De acordo com Rosenzweig e Iglesias (1998), uma das limitações dos modelos do IBSNAT é o facto de 

nos cenários futuros a temperatura ultrapassar os valores utilizados no estabelecimento das relações 

empíricas, pelo que as relações podem não reproduzir, na íntegra, os processos que acontecem na 

realidade. Outras simplificações referem-se ao controlo de infestantes, doenças e pragas, e de não 

serem simuladas limitações edáficas, como a salinidade ou acidificação dos solos, ou 

acontecimentos meteorológicos extremos, como as secas e as cheias (Hoogenboom et al., 1995; 

Rosenzweig e Iglesias, 1998; Parry et al., 1999; Southworth et al., 2000; Luo et al., 2003). Em 

relação às tecnologias, os modelos apesar de simularem as tecnologias disponíveis actualmente não 

testam a sua potencial melhoria. No entanto podem ser usados para testar, por exemplo, novas 

cultivares e calendários de rega (Rosenzweig e Iglesias, 1998). Jones et al. (1998) afirmaram que os 

modelos incluídos no DSSAT v3.0 são mais úteis nas regiões aonde o desempenho das culturas é 

determinado, essencialmente, pelas condições meteorológicas, disponibilidade de água e de N, o 

que significa que o desempenho dos modelos poderá não ser adequado em condições de stress 

ambiental extremo. 

Outro aspecto a ter em consideração é que na calibração dos modelos se utilizam dados de campos 

de ensaio, onde, geralmente, se obtêm melhores produtividades do que as actualmente conseguidas 

nas explorações agrícolas, pelo que os resultados simulados serão tendencialmente superiores aos 

que se verificam nas explorações agrícolas médias (Parry et al., 1999). 

3.2.2.7 Interface entre os modelos incluídos no DSSAT e os sistemas de informação geográfica 

A maioria dos modelos de culturas baseados em processos (caso dos CERES) avalia a variação 

temporal, considerando dados referentes a pontos de determinados locais. Ora, sendo a agricultura 

uma actividade espacial, há todo o interesse em colocar a informação de um local específico numa 

dimensão espacial e temporal (de longo prazo) (Hartkamp et al., 1999). 

Os sistemas de informação geográfica (SIG) auxiliam o armazenamento, a manipulação, a análise e a 

visualização de dados espaciais (National Research Council, 1997 cit. in Hartkamp et al., 1999). De 

acordo com Hartkamp et al. (1999), a grande vantagem de se estabelecer uma interface entre os 

SIG e os modelos de culturas é a capacidade resultante de se poder analisar determinado 

acontecimento do ponto de vista espacial e temporal. 

Hartkamp et al. (1999) aconselham a que se utilize o termo interface como uma palavra que em 

sentido lato signifique, simultaneamente, o uso de ferramentas SIG e de modelação. Três graus de 

interface foram definidos pelos autores: linking, combining e integrating. 

Um linking simplificado utiliza o SIG para mostrar espacialmente os resultados do modelo. Na 

maioria das vezes esta técnica envolve a interpolação dos resultados (White e Hoogenboom, 1995 

cit. in Hartkamp et al., 1999). Um linking mais complexo envolve a definição de uma base de dados 

que armazena dados de entrada para o modelo. Esta informação é compilada com a ajuda das 

funções do SIG como são exemplo a interpolação, o cruzamento, e cálculo de declives (Hartkamp et 

al., 1999). 
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A técnica combining implica igualmente o processamento dos dados num SIG e a visualização dos 

resultados do modelo. Contudo, o modelo é configurado com recurso a ferramentas do SIG, e os 

dados são transferidos automaticamente (Burrough, 1996 cit. in Hartkamp et al., 1999). O 

AEGIS/WIN (Engel et al., 1999) é um exemplo deste tipo de interface. 

Por último, a integração (integrating) envolve a inclusão de um sistema num outro sistema. O que 

significa que, ou o modelo é disponibilizado através do SIG, ou o SIG é incorporado num modelo de 

culturas (Hartkamp et al., 1999). 

A definição da interface linking apresentada por Hartkamp et al. (1999) encontra-se esquematizada 

na Figura 3.13. 

 

software 1 software 2

SIG modelo

interface com o utilizador interface com o utilizador

transferência de ficheiro

utilizador

software 1 software 2

SIG modelo

interface com o utilizador interface com o utilizador

transferência de ficheiro

utilizador
 

Figura 3.13 - Estrutura organizacional do linking. 

(adaptada de Tim, 1996 e de Hartkamp et al., 1999) 

 

O linking tem como principais limitações a dependência do sistema nos formatos do SIG ou das 

saídas dos modelos, e a não utilização da totalidade das capacidades funcionais do SIG (exemplo das 

ferramentas de análise espacial) (Tim, 1996). 

Os resultados obtidos por um modelo que detém uma interface com um SIG apresentam dois tipos 

de erro. Os erros dos dados espaciais inerentes à medição das características, digitalização ou 

interpolação, e os erros inerentes ao uso de modelos de simulação, por serem estes simplificações 

da realidade. Na maioria das vezes, quando se estabelece uma interface entre os modelos e um SIG, 

a escala dos dados e a organização dos modelos são alterados. Consequentemente, os erros podem 

aumentar, embora se desconheça como é que a modificação das escalas determina a propagação do 

erro (Hartkamp et al., 1999). 

Paralelamente, de acordo com Thornton et al. (1999), o utilizador da então mais recente versão do 

DSSAT, versão 3.5, tinha ao seu dispor a possibilidade de efectuar uma simulação espacial dos 

ensaios, e de analisar os respectivos resultados. 

A análise espacial implica três etapas fundamentais: definir um ficheiro de entrada para o modelo; 

correr o modelo (ou os modelos) de cultura, recorrendo a um programa controlador especial ou 

driver; analisar os resultados com uma ferramenta escolhida entre duas disponíveis. Uma das 
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ferramentas consiste num programa de geoestatística capaz de converter as respostas do modelo 

numa superfície, a partir de um número de amostras finitas para uma determinada área. Esta 

permite trabalhar quantitativamente com a variabilidade espacial, ou seja, avaliar a variação em 

função da distância entre as observações, construir mapas e calcular a probabilidade de exceder 

alguns limiares críticos, como por exemplo, para a lixiviação. A outra ferramenta é um programa 

independente que permite o mapeamento dos resultados (MAPEXP). Ambas as ferramentas utilizam 

um utilitário de mapeamento de utilização restrita denominada SGIS, que assegura a visualização da 

informação geográfica nos computadores dos próprios utilizadores. Este programa tem como 

objectivo a visualização de mapas existentes. O SGIS é compatível, entre outros, com ficheiros 

definidos pelo ARC/INFO (apenas coverages de pontos e linhas) e IDRISI (Thornton et al., 1999). 

Com o intuito de visualizar os resultados de uma simulação utilizando mapas de uma exploração ou 

de uma região, Engel et al. (1999) desenvolveram um sistema de apoio à decisão agrícola, o 

AEGIS/WIN (Agricultural and Environmental Geographic Information System for Microsoft Windows). 

O AEGIS/WIN estabelece uma ligação entre um SIG e o DSSAT (Engel et al., 1999). 

O AEGIS/WIN pode ser aplicado para qualquer região ou para a chamada cobertura. Uma parcela 

numa exploração, uma região ou um país são exemplos de coberturas. As técnicas culturais poderão 

ser atribuídas a parcelas diferentes ou a áreas homogéneas – polígonos. O AEGIS/WIN permite 

comparar as diferentes técnicas culturais, ponderar sobre a melhor opção de uso do solo, e avaliar 

alguns impactos ambientais (Engel et al., 1999). 

3.2.3 Compatibilização dos dados de entrada dos modelos de simulação de culturas 

O facto dos dados de entrada dos modelos de simulação de culturas estarem sob a forma de 

polígonos, ou em formato raster, ou na forma de pontos obriga a que toda a informação seja 

afectada a uma mesma área. Ou seja, é essencial representar a variabilidade no espaço. Butterfield 

et al. (2000a) referiram várias abordagens para se trabalhar com dados de entrada dos modelos de 

simulação de culturas com diferentes escalas geográficas e temporais. 

No método site/polygon apresentado por Butterfield et al. (2000a) cada polígono de solo está 

relacionado com dados meteorológicos representativos. Prioritariamente, os dados meteorológicos 

representativos consistem em dados registados numa estação dentro dos limites dos polígonos dos 

solos. Caso contrário, ou se realiza a interpolação dos dados de estações exteriores aos polígonos de 

solo, ou se opta por escolher a estação mais próxima. Em qualquer das situações, um único local 

representa todo o polígono definido (Butterfield et al., 2000a). 

Na técnica spatially combined inputs, os dados de entrada consistem numa combinação de 

polígonos e de dados em formato raster ou matricial. Neste procedimento os dados dos solos 

(formato vectorial) de cada célula estão armazenados numa base de dados com indicação das 

respectivas coordenadas geográficas. Cada combinação entre os dados em formato raster e um 

polígono (formato vectorial) equivale a um local único (Butterfield et al., 2000a). Um estudo na 

Grã-Bretanha utilizou esta técnica de abordagem e a spatially gridded inputs. Esta última 
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selecciona apenas um tipo de solo por cada célula de clima (formato matricial), reduzindo o número 

de simulações realizadas. As células definidas têm um tamanho uniforme. Em ambas as abordagens, 

os dados de solos utilizados reportavam-se a uma escala de 1:1.000.000 e os pontos da grelha 

climática distavam 10 km uns dos outros. Neste trabalho, os autores concluíram que não existiram 

diferenças significativas entre os resultados obtidos pelas duas técnicas, tendo sugerido a técnica 

gridded inputs, porque esta é a mais eficiente (Butterfield et al., 2000b). Um trabalho em que se 

utilizou a abordagem spatially combined inputs é o da Bacia de Mackenzie, no qual se relacionaram 

os dados meteorológicos (dados de temperatura e de precipitação) com os dados dos solos. Os dados 

meteorológicos escolhidos para uma determinada mancha de solo pertenciam à célula 

(10 km x 10 km) que se encontrava mais próxima do centróide do referido polígono de solo 

(Brklacich et al., 1996). 

Butterfield et al. (2000a) salientaram a necessidade da escolha do grau de pormenor dos dados das 

amostras depender do processo que se pretende modelar. Assim por exemplo, o processo fenológico 

exige um menor número de dados comparativamente aos processos da água no solo, como a 

infiltração e o escoamento. A produtividade das culturas tem uma exigência intermédia de dados 

(Butterfield et al., 2000a). 
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4 Materiais e métodos 

Os modelos baseados em processos foram a ferramenta biofísica utilizada no presente estudo para 

avaliar os impactos das alterações climáticas no Continente português, a partir da comparação dos 

resultados, nomeadamente das produtividades obtidas e das necessidades de rega e de N aplicado56, 

das simulações com alteração climática (período futuro) e de controlo. 

A metodologia seguida neste trabalho baseou-se, essencialmente, nas etapas enunciadas na Tabela 

3.11 e nas sugestões de Parry et al. (1998) para os estudos de impactos no sector agrícola, pelo que 

se optou pela seguinte sequência: (1) escolha dos modelos de cultura; (2) selecção de culturas; 

(3) calibração dos modelos de cultura; (4) definição dos dados de entrada dos modelos de cultura, e 

definição das técnicas culturais; (5) organização e apresentação dos resultados das simulações; (6) 

medidas de adaptação. 

 

4.1 Escolha dos modelos 

Entre as técnicas biofísicas disponíveis decidiu-se utilizar o sistema de apoio à decisão DSSAT v4.0 

(Hoogenboom et al., 2004), software do ICASA que integra, tal como anteriormente referido, 

modelos de simulação de culturas, aplicações, software de apoio e bases de dados. 

As principais razões desta escolha apoiam-se no facto de ser possível utilizar modelos para 

diferentes culturas, por ser possível testar a influência de uma aumento da concentração de CO2, 

concomitantemente com diferentes conjuntos de dados meteorológicos e, finalmente, por serem 

modelos muito divulgados e inclusivamente de uso comercial na gestão das empresas agrícolas. 

 

4.2 Selecção de culturas 

Na decisão sobre quais culturas seleccionar para este trabalho atribuiu-se preponderância ao 

critério da área de ocupação. Para isso, construiu-se um retrato da área de ocupação e do valor de 

produção das principais culturas continentais no ano agrícola de 1998/99, baseando-se a escolha das 

culturas nos dados de um ano agrícola. Os dados utilizados consistiram em dados estatísticos 

publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Considerou-se, essencialmente, os dados 

publicados no Recenseamento Geral da Agricultura de 1999, já que é a única publicação estatística 

que apresenta os dados desagregados na forma desejada. 

No ano agrícola de 1998/99, as pastagens permanentes ocuparam a maior área da superfície 

agrícola utilizada (SAU57) (34%), as culturas temporárias cerca de 31%, e as culturas permanentes 

                                                   
56 Nos capítulos 4 e 5 as necessidades de N estimadas referem-se sempre ao N aplicado na adubação. 
57 SAU consiste na superfície da exploração que inclui terras aráveis (limpa e sob-coberto de matas e florestas), 
culturas permanentes, prados e pastagens permanentes (INE, 2001a). 
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apenas 19%. Entre as diversas culturas temporárias, as culturas do trigo (rijo e mole) e do milho, 

com 6% e 4%, respectivamente, foram as culturas que ocuparam uma maior área em Portugal 

Continental. O olival e a vinha destacaram-se entre as culturas permanentes (INE, 2001a). 

No referido ano agrícola, a ocupação da SAU não foi igual nas diferentes regiões NUTS 258 (CORDIS, 

2005) de Portugal Continental. Assim, a região do Alentejo apresentou uma maior área dedicada à 

cultura do trigo mole e do trigo rijo (6% e 4%, respectivamente), enquanto que o Centro e Lisboa e 

Vale do Tejo (LVT) foram as regiões que registaram maior área de milho (8%). As pastagens 

permanentes ocuparam a maior área percentual em todas as regiões NUTS 2, com excepção do 

Algarve, onde os frutos secos, frutos frescos e citrinos, e pousio apresentaram um peso superior ao 

das pastagens permanentes (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Repartição da SAU (%) de cada região NUTS 2 do Continente português pelas principais 

culturas, no ano agrícola de 1998/99. 

(INE, 2001a) 

 

A Figura 4.2a e a Figura 4.2b complementam a análise feita anteriormente permitindo enquadrar a 

produtividade e a área de ocupação das culturas do trigo e do milho do ano agrícola de 1998/99 no 

conjunto dos anos agrícolas de 1990 a 2003. 

                                                   
58 NUTS significa Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (INE, 2004b). 
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Figura 4.2 – Produtividade (kg ha-1) e áreas de ocupação (ha) em Portugal Continental, entre 1990 e 

2003, das culturas do trigo mole (a) e do milho (b). 

(INE, 2002; INE, 2003; INE, 2004a; INE, 2005b) 

 

Os comportamentos das produtividades estatísticas das culturas do trigo e do milho foram bastante 

diferentes. Enquanto a produtividade do trigo oscilou expressivamente de ano para ano, a 

produtividade do milho mostra uma tendência crescente, estabilizando nos anos mais recentes. Tal 

é devido ao facto de a cultura do trigo, efectuada predominantemente em regime de sequeiro, ser, 

por isso, muito mais susceptível à variação climática. 

Em relação à área, tanto na cultura do trigo como na cultura do milho observa-se uma tendência de 

redução, sendo também esta mais irregular na cultura do trigo. 

A produtividade e a área da cultura do trigo no ano de 1998/99 representaram 105% e 87% dos 

valores médios do período entre 1990 e 2003. A produtividade da cultura do milho foi 22% superior 

ao valor médio, enquanto a sua área foi cerca de -5% do valor médio calculado para o mesmo 

período. 

A Figura 4.3 mostra a repartição média do valor económico da produção das principais culturas 

nacionais em quatro períodos distintos a preços constantes de 1995, entre os anos de 1980 e 2003 

(INE, 2005a). 
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Figura 4.3 – Contas económicas da agricultura - repartição da produção vegetal (%) a preços 

constantes de 1995. 

(INE, 2005a) 

 

A partir dos dados estatísticos apresentados optou-se por se escolher as culturas do trigo e do milho 

para o estudo dos potenciais impactos das alterações climáticas em Portugal Continental. A 

selecção justifica-se porque as culturas temporárias ocuparam, no ano de 1998/99, 31% da SAU 

nacional, os cereais representaram 16% da SAU nacional, e as culturas do trigo e do milho ocuparam 

64% da área total dos cereais (INE, 2001a). Outro aspecto importante, que foi igualmente 

considerado, é a contribuição dos cereais na produção vegetal total (aproximadamente 16%) (INE, 

2005a). A escolha efectuada é ainda fortalecida pelo facto do ano em causa (1998/99) não ser um 

ano atípico em relação à área e à produtividade obtida das culturas do trigo e do milho no período 

de 1990 a 2003 (Figura 4.2). 

A avaliação do comportamento das culturas do trigo e do milho possibilita simultaneamente a 

análise do comportamento de uma cultura de sequeiro e de uma cultura de regadio, e de uma 

planta C3 e uma planta C4. 

 

4.3 Calibração dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize 

O recurso ao uso dos modelos de simulação de culturas incorporados no DSSAT, CSM-CROPSIM-CERES-

-Wheat e CSM-CERES-Maize, obrigou a que a calibração fosse efectuada para o território de Portugal 

Continental. 
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A calibração destes modelos foi efectuada para a região de Elvas e recorreu a ficheiros de dados 

meteorológicos, de solos e culturais que se encontram no ANEXO 8, e sempre que adequado refere-

-se a respectiva fonte de informação. 

Os coeficientes genéticos das cultivares de trigo e de milho foram definidos pelo método de 

tentativa-erro sugerido por Jones (2002) (comunicação pessoal), e utilizado igualmente por Iglesias 

e Mínguez (1995), e por Mavromatis et al. (2002). Mavromatis et al. (2001 e 2002) denominaram 

este procedimento iterativo por stepwise. Assim, tal como Mall et al. (2004) fizeram, 

estabeleceram-se várias combinações de coeficientes até se obter a melhor correspondência entre 

os dados simulados e observados de fenologia, de crescimento e de produtividade. 

No presente estudo, o desvio quadrático médio (RMSE) (Equação 4.1) foi o critério utilizado para a 

calibração dos modelos, baseada na escolha dos coeficientes genéticos das cultivares. Os resultados 

alcançados foram complementados pelo cálculo da média do erro absoluto (MAE) (Equação 4.2) (du 

Toit e du Toit, 2003; Jolliffe e Stephenson, 2003) e da média do erro sistemático ou do viés (MBE) 

(Equação 4.3) (Jolliffe e Stephenson, 2003), pelos coeficientes estatísticos r e R2 associados à recta 

de regressão linear simples entre valores simulados e observados, por um indicador de localização 

(média) e por um indicador de dispersão (desvio padrão) (Neves, 1994; du Toit e du Toit, 2003). O 

teste não paramétrico de Mann-Whitney, com nível de significância (α) de 5% foi realizado com o 

objectivo de averiguar a homogeneidade de localização das populações correspondentes às amostras 

de dados simulados e observados. A opção por um teste não-paramétrico deveu-se à não 

obrigatoriedade das populações em causa apresentarem uma distribuição normal (Neves, 1994; 

Newbold, 1995). 
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n - número de valores observados e simulados 

Pi e Oi - valores simulados (Pi) e observados (Oi) para o i-ésimo par de dados 

 

A metodologia tentativa-erro para a redefinição dos coeficientes genéticos implica três etapas: (1) 

definição de um conjunto de coeficientes candidatos que definam a cultivar a usar para cada uma 

das espécies, obedecendo à lista apresentada na Tabela 3.5; (2) alteração dos coeficientes 

genéticos com base na minimização da soma dos quadrados dos erros (SS); (3) escolha do conjunto 

de coeficientes genéticos a que corresponde o valor mínimo de RMSE (Mavromatis et al., 2001; 

Mavromatis et al., 2002). Jones (2002) (comunicação pessoal) salientou que cada coeficiente 

genético é alterado por análise do RMSE de uma determinada variável de desenvolvimento ou de 
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crescimento (ex. data de antese e produtividade), e no passo dois sugere que se substitua o cálculo 

de SS pelo de RMSE. A metodologia seguida neste trabalho foi a de Mavromatis et al. (2001 e 2002), 

contemplando as sugestões de Jones (2002) (comunicação pessoal). 

No caso da cultura do trigo, partiu-se dos coeficientes genéticos da cultivar Facultative59 disponíveis 

no ficheiro WHCER040.CUL, com o ecótipo UKWH01. A cultivar escolhida como candidata para a 

cultura do milho foi a cultivar Medium season do ficheiro MZCER040.CUL (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1 - Coeficientes genéticos candidatos para a cultivar de trigo e de milho60 

P1V P1D P5 G1 G2 G3 PHINT Trigo 
20 25 500 30 40 1,00 80 

Milho P1 P2 P5 G2 G3 PHINT  
 200,0 0,300 800,0 700,0 8,50 38,90  

 

Os coeficientes genéticos foram alterados um a um sequencialmente (P1,..., PHINT). Mavromatis et 

al. (2001) chamaram a este algoritmo de optimização, uma grelha de procura unidimensional linear 

(one-dimensional linear grid search). À medida que se alteram os coeficientes genéticos, o sucesso 

deste método é garantido pela diminuição do RMSE (Mavromatis et al., 2001). O RMSE foi calculado 

pelo programa GBuild do DSSAT v4.0, a partir dos resultados do ficheiro de saída Evaluate.OUT. Os 

valores de RSME calculados foram armazenados, para, no final, se escolherem os coeficientes que 

conduziram a um menor valor deste indicador estatístico (comunicação pessoal J.W. Jones e W.D. 

Batchelor, 2002). 

Na calibração da cultura do trigo, alterou-se primeiro o P1D avaliando a data de antese (ADAT), e 

seguidamente, o P5 por comparação entre as datas de maturação (MDAT). Posteriormente 

modificaram-se os G1, G2 e G3 em função do número de grãos por unidade de área à maturação 

(# m-2) (H#AM), do peso seco unitário do grão à colheita (g) (HWUM) e da produtividade (kg ha-1) 

(HWAM), respectivamente (Braga, 1996; comunicação pessoal J.W. Jones e W.D. Batchelor, 2002). O 

P1V foi alterado manualmente de 20 para 5 dias, uma vez que se trata de uma cultivar sem 

exigências de vernalização. 

                                                   
59 Os trigos facultativos ou alternativos distinguem-se em cultivares tardias e precoces. As cultivares tardias 
podem ser semeadas desde o princípio de Novembro até meados ou finais de Dezembro, ou em Janeiro, nas 
zonas mais frias. As precoces são semeadas entre meados de Dezembro e Janeiro ou, nas zonas mais frias, até 
Fevereiro. Os trigos de Outono semeiam-se durante o Outono ou no princípio do Inverno, e os de Primavera, em 
geral, entre o fim do Inverno até meados de Março (Guerrero, 1999). 
60  Trigo: P1V – número de dias à temperatura óptima de vernalização necessários para completar as 
necessidades de vernalização; P1D – coeficiente de sensibilidade ao fotoperíodo; P5 – tempo térmico a partir do 
início do enchimento linear do grão até à maturação; G1 - número de grãos por caule, e peso da espiga até à 
antese; G2 - taxa de crescimento potencial do grão; G3 - peso do caule e da espiga quando o alongamento 
cessa; PHINT- tempo térmico entre o aparecimento de duas folhas consecutivas. 
Milho: P1 - dias-grau (base 8ºC) desde a emergência até ao fim da fase vegetativa; P2 - coeficiente de 
sensibilidade ao fotoperíodo; P5 - dias-grau (base 8ºC) desde a floração feminina até à maturação fisiológica; 
G2 - número de grãos potencial; G3 - taxa de crescimento potencial dos grãos; PHINT - dias-grau exigidos para 
a emergência de uma folha (filiocrão). 
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A calibração da cultura do milho começou pela alteração dos coeficientes P1 e P2, avaliando a ADAT, 

e em seguida o P5 considerando a MDAT. O G2 e G3 foram modificados por comparação da HWAM 

(kg ha-1). Na ausência de informação adicional, estes dois últimos coeficientes não puderam ser 

ajustados com base noutros indicadores de produtividade (ex. H#AM) (comunicação pessoal J.W. 

Jones e W.D. Batchelor, 2002); também, a ausência de dados da contagem do número de folhas 

(L#SD) ou do LAI máximo (LAIX) impossibilitou a calibração do coeficiente PHINT em ambas as 

culturas. 

Os indicadores estatísticos, à excepção do RMSE, foram calculados numa folha de cálculo do 

Microsoft Excel. 

A análise da calibração levada a cabo neste capítulo 4.3 baseou-se, essencialmente, nos trabalhos 

de Eitzinger et al. (2003), e de Mall et al. (2004). 

4.3.1 Dados de entrada utilizados na calibração 

Na calibração dos modelos é necessário dispor dos dados necessários para correr o modelo, já 

referidos como minimum data set (3.2.2.1) e descritos na Tabela 3.4a e, para além disso, de 

medições sobre o desempenho das plantas e das características do solo em condições reais (Hunt e 

Boote, 1998). Não tendo sido possível usar dados de características do perfil do solo ao longo da 

cultura, os dados utilizados na calibração foram alguns dos necessários para a avaliação dos modelos 

(Tabela 3.4b). 

Os dados culturais do trigo foram cedidos pelo Departamento de Cereais da Estação Nacional de 

Melhoramento de Plantas (ENMP) e resultaram de dados colhidos em ensaios de adaptação regional 

da cultura. No caso da cultura do milho, os dados foram cedidos pela Divisão do Catálogo Nacional 

de Variedades da Direcção Geral de Protecção de Culturas (DGPC), resultando de ensaios de valor 

agronómico da cultura. 

A Tabela 4.2 mostra os locais e os anos de ensaios, e ainda a origem dos dados meteorológicos e a 

classificação dos solos utilizados na calibração dos modelos. 
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Tabela 4.2 – Período, local, origem dos dados meteorológicos e classificação dos solos dos ensaios da 

ENMP e DGPC 

 Período 
(anos agrícolas) 

Local Dados 
meteorológicosa 

Solos 
(classificação 
portuguesa) 

1984/1985 até 
1988/89 

ENMP 
(38º53’N e 7º08’W) 

Solo Mediterrâneo 
Pardo Normal, Não 
calcário, derivado 
de quartzodioritos 
(Pmg) (Carranca, 
1996; Coutinho, 
1998) 

Trigo 
(Triticum 
aestivum) 

1990/91 até 
1999/00, com 
excepção dos anos 
de 1995/96 e de 
1996/97 

Herdade da 
Comenda 
(38º53’30’’N e 
7º03’W, a 6 km de 
Elvas) 

Estação de Elvas 
(38º53’N e 7º09’W) 
(1984-2000) 

Aluviossolo Antigo 
Não Calcário de 
textura mediana 
(At) (Portas, 1970) 

Milho (Zea mays) 1994/95 a 1999/00 Herdade da 
Comenda 
(38º53’30’’N e 
7º03’W, a 6 km de 
Elvas) 

Estação de Elvas 
(38º53’N e 7º09’W) 
(1995-2000) 

Aluviossolos 
Antigos Não 
Calcários de 
textura mediana 
(At) (Portas, 1970) 

a A temperatura média do ar (TAV) e a amplitude térmica do ar (AMP) dos FILEW foram calculadas a partir dos dados 
diários de temperatura mínima e máxima dos anos de 1984 a 2002 (ANEXO 8). 

 

Os dados meteorológicos diários utilizados foram cedidos pelo Instituto de Meteorologia (IM), cuja 

metodologia de observação está de acordo com a metodologia aconselhada para a recolha dos dados 

usados no DSSAT (Hunt e Boote, 1998). 

A caracterização dos solos dos ensaios localizados na ENMP baseou-se no perfil de solo número 374, 

da colecção de solos a Sul do rio Tejo compilada por Cardoso (1965). A profundidade do último 

horizonte do perfil referido por Cardoso (1965) foi alterada segundo informação de Carranca (1996), 

e a condutividade hidráulica saturada (SSKS) foi calculada por funções de pedo-transferência (PTFs) 

cuja metodologia é descrita no capítulo 4.4.2.2. Os dados referentes aos solos da Herdade da 

Comenda foram obtidos por Alves (Alves, 2004) e completados igualmente com o auxílio das PTFs. 

No ANEXO 8 encontram-se os ficheiros de texto FILEW dos dados meteorológicos diários 

(IMEL**01.WTH) - temperatura mínima e máxima, radiação solar e precipitação – e a caracterização 

dos dois perfis de solo incluída no FILES (SOIL.SOL). Os ficheiros foram construídos de acordo com as 

regras estabelecidas no capítulo 3.2.2.2. 

Os dados relativos à cultura do trigo (Triticum aestivum) referem-se a ensaios com a cultivar de 

Primavera Anza num total de 37 observações. As variáveis em análise encontram-se enunciadas na 

Tabela 4.3. No caso da cultura do milho, obtiveram-se dados das cultivares Costanza e Cecília num 

total de 12 observações. 

As observações foram organizadas nos ficheiros de resumo de dados experimentais (FILEA) das 

respectivas culturas (*.WHA e *.MZA, trigo e milho, respectivamente). No ANEXO 8 é possível aceder 

aos referidos ficheiros. 
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Tabela 4.3 – Variáveis recolhidas para as culturas do trigo e do milho 

Culturas Cultivar Variáveis recolhidas 
Data de antese (ADAT)a 
Data de maturação (MDAT) 
Peso unitário do grão (g) (HWUM) 
Número de grãos por área (# m-2) (H#AM) 

Trigo 
(Triticum 
aestivum) 

Anza (cultivar de 
Primavera) 

Produtividade (grão seco) (kg ha-1) (HWAM) 
Data de antese (ADAT) 
Data de maturação (MDAT) 

Milho (Zea mays) Costanza (FAO600) 
e Cecília (FAO500) 

Produtividade (grão seco) (kg ha-1) (HWAM) 
a O valor observado nos ensaios foi efectivamente a data de espigamento. A data de antese foi 
determinada a partir desta data, considerando-se que esta ocorreria quatro dias após o 
espigamento (Nelson et al., 2005). 

 

Os ficheiros experimentais (FILEX) foram construídos a partir da informação técnica cedida pela 

ENMP e pela DGPC (Tabela 4.4), e organizada segundo o formato adequado. 

Os ficheiros experimentais incluem ainda a definição das condições iniciais. Estas foram 

estabelecidas no dia 1 de Novembro para a cultura do trigo, e no dia 1 de Abril para a cultura do 

milho. Nas condições iniciais definiu-se o teor de água inicial, e de N do solo (Hoogenboom et al., 

1994). Para todas as experiências (observações) considerou-se que o solo estaria à capacidade de 

campo, e que teria 50 kg N ha-1. Este valor de N é aceitável para os solos portugueses de textura 

franca, com 80% de terra fina (argila, limo, areia fina e grossa), de densidade aparente igual a 1,3, 

com 2% de matéria orgânica, e admitindo que a matéria orgânica teria 5% de N e uma taxa de 

mineralização de 2% (Costa, 1985; Quelhas dos Santos, 1991). 

Na calibração não se consideraram os efeitos directos da preparação do solo, das infestantes, e das 

pragas e doenças. 

Também os ficheiros experimentais da cultura do trigo (*.WHX) e da cultura do milho (*.MZX) estão 

disponíveis no ANEXO 8. 

 

Tabela 4.4 – Variáveis fornecidas pela ENMP e DGPC utilizadas na definição dos FILEX 

1.Data de sementeira 5.Profundidade de sementeira 
2.Densidade de sementeira 6.Adubação de fundoa 
3.População de plantas à emergência 7.Adubação de coberturaa 
4.Espaçamento entrelinhas 8.Data de colheitab 
a Nem todas as datas e quantidades de adubo aplicadas foram fornecidas. 
b Só para a cultura do  milho, na cultura do trigo considerou-se que a colheita seria à maturação. 

 

4.3.2 Coeficientes genéticos calibrados 

A Tabela 4.5 mostra os coeficientes obtidos para a cultura do trigo, segundo a metodologia referida 

no capítulo 4.3, e os coeficientes estabelecidos por Iglesias e Pereira (2000) para duas cultivares de 

trigo, SPAIN1 e SPAIN2, semeadas em Sevilla e Zamora, respectivamente. Estes valores foram 
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obtidos por conversão dos coeficientes da versão 3.5 do DSSAT para os coeficientes da versão 4.0, 

utilizando as equações da Tabela 3.8. 

A razão da referência aos coeficientes SPAIN 1 e SPAIN 2 prende-se com a proximidade climatológica 

que existe entre Portugal Continental e Espanha, em particular entre o clima Mediterrânico de Elvas 

e de Sevilla. De acordo com a classificação de Köppen, o clima de Portugal Continental é 

essencialmente da forma Csa e Csb, clima Mediterrânico (Cs), e nas regiões mais altas ETH (clima 

polar de tundra, em que a temperatura média anual é superior a 18ºC) (Peixoto, 1987a). Segundo 

Feio (1991), o território espanhol tem apenas 63% deste clima, localizado nas margens do mar 

Mediterrâneo (Feio, 1991). Zamora caracteriza-se por ter um clima continental (Iglesias e Pereira, 

2000). De facto os coeficientes de SPAIN 1, calibrada para Sevilla, são semelhantes aos calibrados 

para Elvas. O P1V do SPAIN 1 é superior a 5 dias, apesar de Iglesias e Pereira (2000) referirem que 

nas zonas mais quentes definidas no trabalho, como Sevilla, ter sido semeado trigo de Primavera 

que não necessita de vernalização (4.3). 

 

Tabela 4.5 - Coeficientes candidatos, calibrados e das cultivares SPAIN de trigo 

(Iglesias e Pereira, 2000) 

Trigo P1V P1D P5 G1 G2 G3 PHINT 
Coeficientes candidatos 20 25 500 30 40 1,00 80 
Coeficientes calibrados 5 58 720 15 36 0,50 80 
Coeficientes SPAIN 1 35 56 510 26 48 1,61 75 
Coeficientes SPAIN 2 60 64 570 29 60 2,10 75 

 

Como foi referido no capítulo 4.3, o cálculo do RMSE foi determinante para a escolha dos 

coeficientes calibrados. Na Tabela 4.6 é possível verificar que enquanto que para as variáveis H#AM 

e HWAM os valores de RMSE são elevados, para as outras variáveis o indicador estatístico assume 

valores baixos. Mesmo assim, em relação aos valores obtidos com os coeficientes candidatos houve 

uma redução superior a 44% dos RMSE do H#AM e HWAM. O RMSE de HWUM é elevado se se tiver em 

conta a ordem de grandeza da variável em estudo (da ordem das centésimas). Este 

comparativamente ao RMSE inicialmente calculado apenas decresceu 20%. 

Se por um lado, o RMSE permite caracterizar o desempenho do modelo por comparar a diferença 

real entre os diferentes pares de valores simulados e observados, a MBE avalia se há uma 

sobrestimação ou subestimação por parte do modelo. Um valor positivo indica uma sobrestimação, e 

um valor negativo uma subestimação (Mall et al., 2004). Assim sendo, ao analisar este indicador 

verificou-se que o modelo subestimou o H#AM e HWAM. A MBE das outras grandezas em análise foi 

desprezável (Tabela 4.6). De acordo com Jolliffe e Stephenson (2003), a MBE é um indicador de 

precisão pouco aconselhado, uma vez que os erros negativos podem ser compensados pelos erros 

positivos, e vice-versa. A MAE assegura que esta limitação da MBE seja ultrapassada (Jolliffe e 

Stephenson, 2003). Pela Tabela 4.6 observa-se que os valores de MAE se aproximam dos RMSE 

calculados. Desta forma, tal como o RMSE, as variáveis H#AM e HWAM foram as que registaram 
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valores mais elevados de MAE, o que evidencia um afastamento entre os valores simulados e 

observados. 

Os valores do R2 e do r permitem concluir que o modelo CSM-CROPSIM-CERES-Wheat é capaz de 

simular razoavelmente a floração e a maturação para as situações observadas. Todavia, apresentou 

dificuldades na simulação das grandezas de produção H#AM, HWUM e HWAM (Tabela 4.6). O HWUM 

simulado assumiu em todas as situações um valor muito semelhante (entre 0,034 g e 0,036 g), logo a 

discrepância entre observados e simulados é elevada. A HWAM e o H#AM simulados não seguiram 

nenhum padrão de distribuição, ou seja, poderia haver evidência de problemas na simulação nos 

anos em que se observaram valores mais elevados e/ou inferiores destas variáveis. 

O resultado do teste de Mann-Whitney, para todas as variáveis em análise, foi para não se rejeitar a 

hipótese nula (Tabela 4.6). A hipótese nula deste teste admite que a localização central das 

populações das duas distribuições são iguais (Newbold, 1995). 

 

Tabela 4.6 - Valores observados (Oi) e obtidos com o modelo CSM-CROPSIM-CERES-Wheat após 

calibração (Pi), para as condições de Elvas 

 ADAT (DASa) MDAT (DASa) H#AM (# m-2) HWUM (g) HWAM (kg ha-1) 
 Oi Pi Oi Pi Oi Pi Oi Pi Oi Pi 

média 140 140 197 198 12.786 10.786 0,036 0,036 4.495 3.802 
desvio padrão 10 8 5 4 2.824 4.800 0,005 0,000 1.140 1.728 

RMSE 4,7 3,4 5.381,3 0,005 1.734,7 
MBE 0,4 0,4 -1.999,6 0,000 -693,0 
MAE 3,4 2,7 4.531,4 0,003 1.411,2 
r 0,9 0,8 0,2 0,420 0,4 
R2 0,8 0,6 0,0 0,177 0,2 
n 35 25 36 36 37 

Teste Mann-Whitney Não rejeitar Ho Não rejeitar Ho Não rejeitar Ho Não rejeitar Ho Não rejeitar Ho 
a DAS significa dias após a data de sementeira. 

 

Os coeficientes calibrados da cultivar de milho encontram-se na Tabela 4.7. Os dados da Tabela 4.7 

permitem ainda comparar os coeficientes definidos com os calibrados por Iglesias e Mínguez (1995) 

num estudo de alterações climáticas desenvolvido para as condições climáticas de Espanha. Neste 

estudo, a cultivar M2 representa os híbridos FAO 300 e 400, e a cultivar M3 refere-se a um híbrido 

FAO 700 e 800. Este último híbrido foi escolhido para ser semeado na zona de Badajoz, Albacete, 

Ciudad Real, Lérida e Sevilla (Iglesias e Mínguez, 1995). Badajoz é uma zona geograficamente 

próxima do local dos ensaios – Elvas. As diferenças entre os coeficientes calibrados para Elvas e os 

da cultivar M3 estão associados aos comprimentos do ciclo da cultivar, por outras palavras por uma 

cultivar ser FAO 500 e 600, e a outra FAO 700 e 800. 

De acordo com os intervalos definidos por Batchelor (comunicação pessoal, 2002) (Tabela 4.7) 

verifica-se que os coeficientes calibrados se encontram entre os valores admissíveis (comunicação 

pessoal W.D. Batchelor, 2002). O PHINT, coeficiente que não foi calibrado, é a única excepção, 

afastando-se dos valores mais frequentemente admitidos. 
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Tabela 4.7 - Coeficientes candidatos, calibrados, das cultivares M2 e M3 de milho, e intervalo de 

valores aceitáveis para os respectivos coeficientes 

(Iglesias e Mínguez, 1995; comunicação pessoal W.D. Batchelor, 2002) 

Milho P1 P2 P5 G2 G3 PHINT 
Coeficientes candidatos 200,0 0,300 800,0 700,0 8,50 38,90 
Coeficientes calibrados 260,0 0,200 865,0 740,0 8,50 38,90 

Coeficientes M2 200,0 0,70 750,0 800,0 8,00  
Coeficientes M3 260,0 0,50 980,0 600,0 8,50  

Intervalo aceitável 100 a 400 0 a 4,00 600 a 900 < 1.000 5 a 12 45 a 55 

 

Também na cultura do milho os valores de RMSE, de MBE, de MAE, de r e de R2 evidenciaram uma 

boa estimação, por parte do modelo CSM-CERES-Maize, da ADAT e da MDAT. Por observação de MBE 

constatou-se que a duração da ADAT e a HWAM simuladas foram subestimadas pelo modelo. Tal 

como para a cultura do trigo, os valores de MAE para as três variáveis em análise são semelhantes 

aos de RMSE (Tabela 4.8). 

À semelhança da cultura do trigo, o ajustamento entre os dados simulados pelo modelo e os dados 

observados de HWAM foi reduzido. Se por um lado, os valores de RMSE, MBE e de MAE mostraram a 

existência de um afastamento entre os dados simulados e observados de HWAM (Tabela 4.8). Por 

outro, os valores de r e de R2 evidenciaram a baixa correlação existente entre os dados simulados e 

observados, e a deficiente precisão da recta de regressão estabelecida, respectivamente (Tabela 

4.8). O RMSE alcançado para esta variável, com os coeficientes calibrados, é cerca de 47% inferior 

ao RMSE previamente obtido com os coeficientes candidatos. 

Do mesmo modo que na cultura do trigo, pelo teste de Mann-Whitney, foi possível admitir que com 

um coeficiente de confiança de 95%, não é de rejeitar a hipótese nula (Tabela 4.8). 

 

Tabela 4.8 - Valores observados (Oi) e obtidos com o modelo CSM-CERES-Maize após calibração (Pi), 

para as condições de Elvas 

 ADAT (DASa) MDAT (DASa) HWAM (kg ha-1) 
 Oi Pi Oi Pi Oi Pi 

média 74 74 124 124 11.656 11.581 
desvio padrão 7 5 7 6 910 638 

RMSE 3,0 2,2 1.242,5 
MBE -0,1 0,0 -75,5 
MAE 2,6 1,8 1.053,2 
r 0,9 0,9 -0,4 
R2 0,8 0,9 0,1 
n 12 12 12 

Teste Mann-Whitney Não rejeitar Ho Não rejeitar Ho Não rejeitar Ho 
a DAS significa dias após a data de sementeira. 
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4.4 Dados de entrada das simulações dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-

-CERES-Maize 

Os dados ambientais – de clima e de solos - necessários à execução dos modelos de simulação de 

culturas CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize foram recolhidos ou estimados e integrados 

num sistema de informação geográfica (SIG) de modo a poderem ser referenciados geograficamente. 

Foi também necessário definir os itinerários técnicos para as culturas do trigo e do milho nas várias 

regiões de Portugal Continental. 

4.4.1 Dados meteorológicos 

Tal como indicado anteriormente os dados meteorológicos requeridos pelos modelos incorporados 

no DSSAT são os dados diários da radiação solar (SRAD em MJ m-2 d-1), temperatura mínima (TMIN) e 

máxima (TMAX) (em ºC) e precipitação (RAIN em mm). O local deve ser caracterizado quanto à 

latitude (LAT), longitude (LONG), altitude (ELEV), temperatura média (TAV) e amplitude térmica 

(AMP). É igualmente necessário o conhecimento da altura de medição da temperatura (TMHT) e do 

vento (WNDHT). No ANEXO 8 encontra-se um ficheiro de dados meteorológicos (FILEW) que 

exemplifica a formatação usada. 

4.4.1.1 Modelo escolhido – HadRM3 

Os cenários das condições climáticas futuras foram construídos a partir de dados gerados por um 

RCM - o modelo HadRM3 do Hadley Centre. Os dados diários obtidos a partir do HadRM3 referem-se 

às simulações A2c e B2a de controlo (1961 a 1990), e às simulações com os cenários SRES (Special 

Report on Emission Scenarios) A2c e B2a (2071 a 2100) referidos no capítulo 2.5. 

A escolha do modelo a usar recaiu sobre o HadRM3, avaliado positivamente no terceiro relatório do 

IPCC (McAvaney et al., 2001) e usado na segunda fase do estudo interdisciplinar SIAM para Portugal 

(Miranda et al., 2006). 

No capítulo 2.5 mencionou-se a constatação de que os dados da precipitação da simulação de 

controlo apresentavam erros sistemáticos, consequentemente os dados de precipitação usados neste 

trabalho foram os dados corrigidos por Miranda et al. (2006). 

Os pontos da grelha do modelo HadRM3 considerados para o Continente português foram apenas 

pontos de terra, tendo sido excluídos todos os pontos cuja altitude fosse igual a 0 m (pontos de mar) 

(Figura 4.4a). 

A existência de dados meteorológicos associados apenas aos pontos da grelha do modelo mostrou-se 

insuficiente, uma vez que se definiu todo o território continental como o âmbito geográfico do 

presente estudo. Por esta razão foi imperativo converter a grelha do modelo em polígonos capazes 

de cobrirem toda a área em análise. Os polígonos climáticos foram construídos a partir dos pontos 

da grelha utilizando a ferramenta distance/allocation da extensão spatial analyst do ArcGis 9.0 

(ESRI, 2004). Admitiu-se que os pontos da referida grelha seriam aproximadamente os centróides 

dos respectivos polígonos (Figura 4.4a e Figura 4.4b). Guerreiro (2003) definiu os centróides de uma 
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zona agrária como sendo os pontos de intersecção das diagonais dos rectângulos que envolvem cada 

região (Guerreiro, 2003). Os polígonos climáticos obtidos junto à costa têm formas diferentes dos 

outros polígonos, por se terem excluídos os pontos de mar. Os polígonos adjacentes ao território 

espanhol foram cortados pela fronteira (Figura 4.4b). Esta técnica baseou-se na definição da 

abordagem site/polygon (3.2.3) referida por Butterfield et al. (2000a), porque cada polígono 

climático foi associado a um conjunto de dados meteorológicos, referentes a um determinado ponto 

da grelha do modelo climático. 

 

a) b) 

  

  

Figura 4.4 - Representação dos pontos da grelha do HadRM3 (a) e das células da grelha climática (b) 

para Portugal Continental. 

 

4.4.1.2 Formatação dos ficheiros – percurso e ferramentas 

As séries temporais dos pontos da grelha escolhidos para o presente estudo foram acedidas através 

de um programa desenvolvido no âmbito do SIAM II denominado Interface HadRM3. Este programa 

disponibiliza os dados meteorológicos do HadRM3 para as simulações de controlo A2c e B2a e para os 

cenários futuros A2a, A2b, A2c e B2a, a partir de séries diárias do modelo HadRM3 do Hadley Centre 

fornecidas pelo projecto LINK do CRU (Climatic Research Unit) (CRU, 2006) da Universidade de East 

Anglia (Aguiar, 2003). 
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As séries meteorológicas descarregadas pelo programa desenvolvido por Aguiar (2003) para cada 

ponto da grelha, compreenderam dados para os períodos entre 1961 e 1990 (séries de controlo) e 

entre 2071 e 2100 para as séries futuras. Numa primeira fase os dados de cada ponto da grelha 

foram armazenados em ficheiros do tipo *.csv, e posteriormente foram agrupados numa única folha 

de cálculo do Microsoft Excel. Nesta folha de cálculo reuniram-se os dados de todos os pontos da 

grelha seleccionados. Seguidamente efectuou-se a já referida correcção aos dados da precipitação 

diária (2.5), e calculou-se, a temperatura média (TAV) e a amplitude térmica (AMP). Finalmente, 

com recurso ao procedimento Exportar_texto (ANEXO 9), os dados referente a cada ponto foram 

copiados para ficheiros ASCII individuais. Estes ficheiros, depois de convertidos pelo programa 

WeatherFile (Donatelli et al., 2002) no formato definido no capítulo 3.2.2.2 passaram a ter a 

extensão WTH e cada um correspondeu a um ponto da grelha e a um ano. Tal significa que o 

ficheiro de texto inicial associado a cada ponto foi subdividido em 30 ficheiros, respeitantes aos 30 

anos dos dois períodos considerados. Cada ficheiro foi ainda identificado no cabeçalho pela 

longitude e latitude e o nome de código do ponto da grelha (ANEXO 9). 

Para armazenar os dados da ELEV, TAV e AMP exigida para os ficheiros meteorológicos (Tabela 3.4) 

criou-se uma base de dados denominada clima_hadrm3.mdb. Os dados para cada ponto da grelha 

referentes à altitude (ELEV), à TAV, à AMP, e às alturas de medição da temperatura (REFHT) e do 

vento (WNDHT) foram introduzidas nos ficheiros de extensão WTH com recurso ao procedimento 

ELEV_TAV_AMP da referida base de dados (ANEXO 9). 

Na Figura 4.5 encontra-se representado o percurso seguido, com a identificação das ferramentas 

utilizadas, para a criação e formatação dos ficheiros de dados meteorológicos (FILEW) da situação 

de controlo A2c. Para todas as outras séries climáticas (A2c futuro, e B2a controlo e futuro), o 

percurso seguido e as ferramentas usadas foram idênticas às da Figura 4.5. 
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Figura 4.5 – Representação das etapas percorridas e das ferramentas utilizadas no processo de 

formatação dos ficheiros meteorológicos da série de controlo A2c do modelo climático. 

 

4.4.1.3 Avaliação da mudança no clima agrícola regional 

A avaliação das variações projectadas pelo modelo climático regional do Hadley Centre - HadRM3, 

cenário B2a (2.5) - entre a situação de controlo (1961 a 1990) e a futura (2071 a 2100), para os 
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elementos climáticos temperatura e precipitação foi efectuada para locais específicos do território 

continental português, para os períodos de Outono-Inverno e Primavera-Verão. 

Do conjunto das células climáticas do referido modelo regional para Portugal Continental 

escolheram-se cinco (Figura 4.6) com o intuito de representarem as regiões NUTS 2 do Norte, Lisboa 

e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve (CORDIS, 2005). O Norte foi a única região em que se 

seleccionaram duas células, a número 12 (Braga), incluída na região agrária de Entre-Douro e Minho, 

e a número 21, pertencente à região agrária de Trás-os-Montes. Nesta escolha, entre os factores 

climáticos determinantes do clima do Continente português - a latitude, a orografia e a proximidade 

do oceano (Santo, 2000; Miranda et al., 2002) - atribuiu-se maior importância à latitude e à 

proximidade do oceano. 
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Figura 4.6 – Representação das células número 12, 21, 46, 61 e 79 da grelha climática, das regiões 

NUTS 2, e das regiões agrárias de Portugal Continental. 

(INE, 2001b; MADRP, 2006) 

 

Para o período de Outono-Inverno, entre os meses de Setembro e de Junho, analisou-se a evolução 

da acumulação de precipitação (mm) e da temperatura média mensal (ºC). O período de Primavera-

-Verão, compreendido de Março a Outubro, foi caracterizado pela tendência de acumulação de 

precipitação (mm) e dias-grau de crescimento (ºC d). 
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4.4.2 Dados edáficos 

Tal como para os ficheiros de dados meteorológicos, o conteúdo do ficheiro que engloba toda a 

informação edáfica necessária (FILES) e a sua correspondente formatação obedece a regras 

definidas anteriormente. Na Tabela 3.4 são indicados os dados edáficos exigidos para as simulações. 

As memórias descritivas das cartas dos solos do Continente português existentes fornecem dados 

físico-químicos dos perfis de solo característicos que podem ser adaptados às necessidades dos 

modelos de simulação, contudo a cobertura do território continental é incompleta. 

Simultaneamente, as zonas já cartografadas, foram-no, por vezes, por entidades e em épocas 

diferentes, pelo que as cartas existentes têm diferentes escalas e usam distintas classificações de 

solos. 

Tornou-se, pois, imperativo compilar e uniformizar a informação disponível. Como não havia dados 

correspondentes a todas as características dos solos necessárias, construíram-se PTFs (3.2.2.1.1), 

usando o método da regressão linear. As PTFs permitem calcular os valores das características do 

solo em falta, a partir dos dados disponíveis. Todos os dados recolhidos e calculados foram 

georreferenciados, e armazenados numa base de dados. 

4.4.2.1 Caracterização dos solos de Portugal Continental com base na carta dos solos de escala 

1:1.000.000 

No momento actual, nem todos os solos do Continente português se encontram cartografados. A Sul 

do rio Tejo existem as cartas de escala 1:50.000, publicadas pelo então Serviço de Reconhecimento 

e Ordenamento Agrário (SROA), que mais tarde foi denominado Centro Nacional de Reconhecimento 

e Ordenamento Agrário (CNROA) e Instituto de Estruturas Agrárias e Desenvolvimento Rural (IEADR), 

e, actualmente, são propriedade da Divisão de Solos do IDRHa (Instituto de Desenvolvimento Rural e 

Hidráulica) (Cardoso, 1965; IDRHa, 2006). Os solos do Noroeste do território continental estão 

descritos pela carta dos solos de Entre-Douro e Minho de escala 1:100.000 (Agroconsultores e 

GEOMETRAL, 1995), enquanto que os solos localizados no Nordeste do Continente estão 

identificados na carta dos solos do Nordeste (escala 1:100.000) (Agroconsultores e COBA, 1991). 

Entretanto, as cartas dos solos da zona Centro têm vindo a ser publicadas, faltando apenas neste 

momento a zona interior centro (Gonçalves et al., 2005; comunicação pessoal E. Silva, 2006). Para 

algumas zonas entre o rio Tejo e o rio Douro existem cartas de escala 1:25.000, de 1:50.000, e de 

1:100.000. As cartas de 1:100.000 foram executadas para a Beira Interior pelas empresas privadas 

Agroconsultores e GEOMETRAL (Gonçalves et al., 2005; comunicação pessoal E. Silva, 2006). 

A classificação adoptada na carta dos solos a Sul do Tejo do SROA/CNROA/Divisão de Solos do IHDRa 

foi a estabelecida por Cardoso em 1965 e, posteriormente, modificada em 1974 (Cardoso, 1965; 

Cardoso, 1974); a da carta de Entre-Douro e Minho foi a versão revista da Legenda da Carta de Solos 

do Mundo da FAO/UNESCO61 (FAO/UNESCO/ISRIC, 1988 cit. in Agroconsultores e GEOMETRAL, 1995); 

                                                   
61 Food and Agriculture Organization of the United Nations/United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (FAO/UNESCO). 
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a da carta do Nordeste de Portugal considerou a Legenda da Carta de Solos do Mundo da 

FAO/UNESCO de 1987 (FAO/UNESCO, 1987 cit. in Agroconsultores e COBA, 1991). 

Uma vez que o presente estudo exigiu a classificação dos solos de todo o Continente, foi necessário 

considerar a carta dos solos de todo o território nacional continental, georreferenciada, à escala 

1:1.000.000, disponibilizada pelo Instituto do Ambiente (Instituto de Ambiente - Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, 2002a). Com base nesta carta estabeleceu-se uma 

correspondência com as cartas de escala maior. A carta de escala 1:1.000.000 foi inicialmente 

executada em 1971 e publicada em 1973 pelo SROA (Cardoso et al., 1973), tendo sido mais tarde 

digitalizada pelo Instituto de Ambiente (Instituto de Ambiente - Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, 2002a). De acordo com Cardoso et al. (1973), a classificação seguida foi 

a da Legenda da FAO/UNESCO. 

O objectivo da correspondência efectuada foi a obtenção das características quantitativas dos solos 

de Portugal Continental, requeridas pelos modelos incluídos no DSSAT, não tendo havido 

preocupação quanto à classificação atribuída aos diferentes solos. As cartas de maior pormenor são 

acompanhadas de uma descrição detalhada e de resultados das análises das amostras de terra dos 

perfis característicos (Cardoso, 1965; SROA, 1973; Agroconsultores e COBA, 1991; Agroconsultores e 

GEOMETRAL, 1995). 

Num primeiro passo, para as zonas cobertas pela cartografia de solos publicada (essencialmente62 a 

Sul do Tejo, Noroeste e Nordeste do Continente), estabeleceu-se a correspondência entre as 

manchas da carta de escala 1:1.000.000 e as das cartas de escalas maiores. A correspondência foi 

efectuada com base na classificação atribuída às manchas de solo das cartas, tendo-se optado pela 

classificação das cartas dos solos de escalas maiores, em detrimento da classificação da carta de 

escala 1:1.000.000. O paralelo entre a classificação portuguesa e a da Legenda da FAO/UNESCO 

teve como suporte principal a tabela de correspondência entre unidades-solo SROA/CNROA e 

FAO/UNESCO (Sousa, 2001; comunicação pessoal N. Cortez, 2002). Nesta etapa identificaram-se os 

solos de 80% da área do território. Para estes solos elegeu-se um perfil específico, ao qual 

corresponde um conjunto de características físico-químicas. 

Num segundo passo, consideraram-se os restantes 20% do território, localizados no centro do país, 

que não foram abarcados no procedimento anteriormente descrito. Nesta etapa identificaram-se na 

carta de escala 1:1.000.000 as manchas de solo com igual classificação, e mais próximas daquelas 

para as quais já se tinha estabelecido a correspondência com as cartas de maior pormenor. Depois 

de identificadas as manchas, avaliou-se a base litológica (Instituto de Ambiente - Ministério do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, 2002b) das áreas de igual classificação, e tomou-se uma 

de duas opções: no caso de base litológica semelhante, admitiu-se a correspondência às cartas mais 

detalhadas; no caso contrário, escolheram-se as manchas geograficamente mais próximas e com 

                                                   
62 Utilizou-se um número restrito de cartas de escala 1:50.000 a Noroeste e a Nordeste do rio Tejo. Quando 
este procedimento foi efectuado as cartas de escala 1:100.000 da Beira Interior e as de escala 1:25.000, entre 
o rio Tejo e o rio Douro, ainda não estavam disponíveis (Gonçalves et al., 1999; Gonçalves et al., 2005). 
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base litológica mais idêntica que já tinham sido classificadas aquando do primeiro passo. Somente 

5% da área total do território foi abrangida por esta última opção. 

4.4.2.2 Determinação de dados edáficos para cada mancha de solo 

Após o estabelecimento da correspondência entre as manchas de solo da carta de escala 

1:1.000.000 e as das cartas de maior pormenor, foram associadas a cada mancha de solo as 

características físicas e químicas de um perfil característico. 

Entre as características edáficas exigidas pelos modelos incluídos no DSSAT (Tabela 3.4), os pontos 

específicos das características hidrodinâmicas fundamentais não foram frequentemente 

determinados nos diferentes perfis analisados, pelo que se tornou necessário recorrer à elaboração 

de PTFs para obter estes valores. 

Neste trabalho optou-se por definir novas PTFs (3.2.2.1.1), em vez de usar algumas já existentes, 

uma vez que o uso dos resultados publicados exige uma análise crítica e porque os resultados 

publicados se referem à estimação por parâmetros (Gonçalves et al., 1997; Gonçalves et al., 1998). 

Alternativamente, escolheu-se a técnica de estimação por pontos não só pelas vantagens descritas 

no capítulo 3.2.2.1.1, como porque apenas se pretendia obter três pontos da curva pF - a 

capacidade máxima para a água (pF 0,0), o teor de água do solo a pF 2,0 e o teor de água do solo a 

pF 4,2 - e a condutividade hidráulica saturada. Considerou-se que a capacidade de campo e o 

coeficiente de emurchecimento corresponderiam ao teor de água do solo a pF 2,0 e a pF 4,2, 

respectivamente (Costa, 1985; comunicação pessoal E.C. Sousa, 2002). 

Utilizaram-se os dados das memórias das cartas dos solos de Entre-Douro e Minho (22 perfis de solo) 

e do Nordeste do Continente português (30 perfis de solo) (Agroconsultores e COBA, 1991; 

Agroconsultores e GEOMETRAL, 1995), e de Gonçalves (90 perfis de solo) (Gonçalves, 1994; 

comunicação pessoal M.C. Gonçalves, 2002). No total utilizaram-se 142 perfis de solo, a que 

corresponderam 401 horizontes. 

O método escolhido para o estabelecimento das PTFs foi a regressão linear múltipla, recorrendo ao 

software STATISTICA v5.0 (StatSoft, 1996); o modelo escolhido é o que consta na Equação 4.4 

(Gonçalves et al., 1997). 

 

...3322110 ++++= xaxaxaay  Equação 4.4 

y – variável dependente 
xi – variáveis independentes 
ai – coeficientes de regressão 

 

 

As variáveis independentes (de entrada) e as dependentes (de saída) utilizadas para o 

estabelecimento das regressões lineares múltiplas encontram-se identificadas na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 - Variáveis independentes e dependentes utilizadas na construção das PTFs 

 

Como nem todos os conjuntos de dados referentes a um determinado horizonte estavam completos, 

havendo variáveis independentes em falta, por causa da disponibilidade de dados, optou-se pela 

construção de oito PTFs distintas para cada variável dependente (Tabela 4.10). Assim, as PTFs 

foram subdivididas em oito classes. 

 

Tabela 4.10 – Classes das PTFs construídas, em função dos dados disponíveis 

Classe PROF AGR AFN LIM ARG MO PH DAP 
1 � � � � � � � � 
2 � � � � � � � � 
3 � � � � � � � � 
4 � � � � � � � � 
5 � � � � � � � � 
6 � � � � � � � � 
7 � � � � � � � � 
8 � � � � � � � � 

 

Depois de estabelecidas as PTFs, a adequação das funções foi avaliada com base no R2 e no RMSE. 

 

PROF Profundidade média do horizonte (cm) 
AGR % de areia grossa (partículas de diâmetro de 0,2 mm a 2 mm) 
AFN % de areia fina (partículas de diâmetro de 0,02 mm a 0,2 mm) 
LIM % de limo (partículas de diâmetro de 0,002 mm a 0,02 mm) 
ARG % de argila (partículas de diâmetro inferior a 0,002 mm) 
GPDa Média geométrica do diâmetro das partículas (Shirazi e Boersma, 1984) 
GSDb Desvio padrão geométrico do diâmetro das partículas (Shirazi e Boersma, 1984) 
MO % de matéria orgânica 
PH pH em água 

Variáveis 
independentes 

DAP Densidade aparente 
CM Capacidade máxima para a água (% do peso de água em relação ao peso do solo seco na 

estufa a 105ºC ou % do volume de água em relação ao volume total, considerando pF 0,0) 
CC Capacidade de campo (% do peso de água em relação ao peso do solo seco na estufa a 

105ºC ou % do volume de água em relação ao volume total, considerando pF 2,0) 
CE Coeficiente de emurchecimento (% do peso de água em relação ao peso do solo seco na 

estufa a 105ºC ou % do volume de água em relação ao volume total, considerando pF 4,2) 

Variáveis 
dependentes 

COND Condutividade hidráulica saturada (cm h-1) 

a aeGPD = ; i

n

i

i Mfa ∑
=

=
1

ln01,0  

n - número de classes de textura; fi - % da massa total de solo que tem um diâmetro igual ou inferior a Mi; Mi - média entre dois 
limites consecutivos de tamanho de partículas (Shirazi e Boersma, 1984). 

b beGSD = ; 2

1

2ln01,0 aMfb i

n

i

i −= ∑
=

 

n - número de classes de textura; fi - % da massa total de solo que tem um diâmetro igual ou inferior a Mi; Mi - média entre dois 
limites consecutivos de tamanho de partículas (Shirazi e Boersma, 1984). 
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4.4.2.3 Armazenamento dos dados edáficos finais e formatação dos ficheiros de dados edáficos 

Os dados edáficos exigidos pelos modelos incluídos no DSSAT foram obtidos, após identificação de 

todas as manchas da carta de escala 1:1.000.000 da carta dos solos do Atlas do Ambiente e da 

respectiva correspondência a perfis das cartas de maior pormenor (4.4.2.1) e utilização de PTFs 

para as propriedades hidráulicas em falta. Desta forma conseguiu-se estabelecer uma carta de solos 

de escala 1:1.000.000 para Portugal Continental, em que cada mancha tem associada a si um perfil 

com as respectivas características físico-químicas. Os dados foram armazenados numa base de 

dados implementada sobre Access, e numa base de dados geográfica em formato ESRI. 

A partir de algumas considerações efectuadas e dos dados edáficos compilados na base de dados 

implementada sobre Access, por intermédio do procedimento m_DSSATv3 (ANEXO 10), foi criado um 

ficheiro ASCII (FILES) (ANEXO 15). 

4.4.3 Dados meteorológicos vs. dados edáficos 

No presente trabalho, após se terem definido os polígonos climáticos (4.4.1.1) e os polígonos dos 

solos (4.4.2.3), fez-se a intersecção63 no ArcGis 9.0 (ESRI, 2004) das referidas shapes (polígonos 

climáticos vs. polígonos dos solos). 

4.4.4 Itinerários técnicos – definição dos FILEX 

Os modelos de culturas incluídos no DSSAT exigem ainda ficheiros referentes às culturas, aos 

ecótipos e às cultivares (FILEG, FILEE e FILEC de extensão *.SPE *.ECO e *.CUL, respectivamente), e 

às experiências (FILEL e FILEX). 

O ficheiro FILEL consiste numa lista de todos os FILEX disponíveis e no ficheiro FILEX encontram-se 

descritos todos os detalhes de uma determinada experiência. Neste ficheiro, resumidamente, a 

informação está organizada pelas secções dos tratamentos, das condições de campo, das técnicas 

culturais, e dos comandos de controlo da simulação (Jones et al., 1994). 

A simulação de experiências ou ensaios exige a tomada de algumas decisões técnicas, as quais se 

encontram escritas nos FILEX. Para cada cultura (T. aestivum e Z. mays) atribuiu-se um FILEX 

correspondente a cada série climática, totalizando oito simulações (BAHD6106.WHX; 

BAHD6106.MZX; BBHD6106.WHX; BBHD6106.MZX; FAHD7106.WHX; FAHD7106.MZX; FBHD7106.WHX; 

FBHD7106.MZX) (ANEXO 11). 

As técnicas culturais escolhidas para as culturas em análise basearam-se essencialmente no percurso 

cultural seguido nos ensaios da ENMP e da DGPC (4.3.1), considerando a informação mínima exigida 

para se caracterizar cada simulação (Tabela 3.4a). 

Nas simulações usadas consideraram-se apenas as necessidades hídricas e azotadas. 

Consequentemente de todos os elementos listados na Tabela 3.4a, a aplicação de resíduos e a 

mobilização de solo foram aqueles que não foram exigidos para as simulações em causa. 

                                                   
63 Utilizando a ferramenta intersect do ArcGis 9.0. 
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Na Tabela 4.11 a informação encontra-se organizada pelas características da sementeira, da 

adubação, e, ainda no caso da cultura do milho, da rega e da data de colheita. Para a cultura do 

milho, apesar de nos ensaios da DGPC (4.3.1) existirem datas fixas de adubação de fundo e de 

cobertura, optou-se por se aplicar o N, automaticamente, sempre que necessário. A adubação 

ocorre quando se atinge um stress azotado de 15%. 

 

Tabela 4.11 – Técnicas culturais seguidas nas simulações das culturas do trigo e do milho 

SEMENTEIRA     
Cultivar Anza    
Data de 
sementeira 

21 de Novembro    

Data de 
emergência 

-99 
(desconhecida) 

   

Densidade de 
sementeira 

439 plantas m-2    

Plantas 
emergidas 

375 plantas m-2    

Profundidade 
de sementeira 

7 cm    

Tipo de 
sementeira 

em linhas    

Distância 
entrelinhas 

13 cm    

ADUBAÇÃO Método Data Adubo Quantidades 
aplicadas 

Fundo a lanço, 
incorporado a 
15 cm 

18 de Novembro ammonium 
polyphosphate 

20 kg N ha-1          
60 kg P2O5

a ha-1     
40 kg K2O

a ha-1 
1ª cobertura a lanço, não 

incorporado 
13 de Janeiro calcium 

ammonium 
nitrate solution 

80 kg N ha-1 

2ª cobertura a lanço, não 
incorporado 

5 de Março calcium 
ammonium 
nitrate solution 

60 kg N ha-1 

TRIGO 

COLHEITA     
 Data de 

colheita 
à maturação    
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Tabela 4.11 (continuação) 
 

SEMENTEIRA     
Cultivar FAO500600    
Data de 
sementeira 

28 de Abril    

Data de 
emergência 

-99 
(desconhecida) 

   

Densidade de 
sementeira 

8, 9 plantas m-2    

Plantas 
emergidas 

8,0 plantas m-2    

Profundidade 
de sementeira 

5 cm    

Tipo de 
sementeira 

em linhas    

Distância 
entrelinhas 

75 cm    

REGA Método Data Profundidade Quantidade por 
aplicação 

 aspersor sempre que 
necessário, quando 
se atinge 50% da 
capacidade 
utilizávelb do solo 

40 cm 10 mm 

ADUBAÇÃO 
AZOTADA 

Método Data Adubo Quantidade por 
aplicação 

 com a rega sempre que 
necessário (factor 
de stress de N 15%) 

urea amonium 
nitrate solution 

10 kg N ha-1 

COLHEITA     

MILHO 

Data de 
colheitac 

31 de Outubro    

a Os macronutrientes fósforo (P) e potássio (K) são tradicionalmente expressos nas combinações P2O5 e em K2O. 
b Maximum available water. A capacidade utilizável define-se pela diferença entre a capacidade de campo e o coeficiente 
de emurchecimento (SDUL-SLLL) (Costa, 1985). 
c Apenas para as séries climáticas de controlo, para as de futuro admitiu-se que a colheita seria à maturação. 

 

A Tabela 4.11 caracteriza as técnicas de sementeira para ambas as culturas, a adubação para a 

cultura do trigo, a data de colheita para a cultura do milho na situação de controlo e a colheita à 

maturação para as culturas do trigo e do milho, para as séries climáticas futuras. No caso da cultura 

do milho definiu-se igualmente a aplicação automática da adubação azotada e da rega. Para além 

dos dados da Tabela 4.11, a compilação dos FILEX exigiu os pressupostos que a seguir se descrevem. 

A partir das combinações entre os dados meteorológicos e edáficos definiram-se 406 tratamentos 

para cada simulação. Para a mesma cultura, os tratamentos distinguem-se entre si apenas pelos 

dados meteorológicos e edáficos (condições de campo), ou seja, para uma dada simulação, todas as 

outras características afectas a cada tratamento são constantes. 

As análises de solos, as condições iniciais e as simulações iniciaram-se no dia 1 de Novembro para o 

caso da cultura do trigo, e no dia 1 de Abril para a cultura do milho. Como condição inicial definiu-

-se que todos os solos se encontravam à capacidade de campo (SDUL), e que continham 50 kg N ha-1, 

repartidos pelas formas de azoto amoniacal e nítrico. 
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Neste estudo, tal como já referido, assumiu-se que as doenças, pragas e infestantes estavam 

controladas, logo não foram consideradas aplicações de fitofármacos. Idêntica consideração se 

estabeleceu para os resíduos e para as técnicas de mobilização de solo. As modificações ambientais 

apenas foram activadas nas simulações em cujos dados meteorológicos se referiram às séries futuras 

(FAHD7106.WHX; FAHD7106.MZX; FBHD7106.WHX; FBHD7106.MZX). Nestas situações, entre 2071 e 

2100, definiu-se por substituição o valor anual da concentração de CO2 (ppmv) (IPCC, 2001c). Para 

as simulações de controlo (BAHD7106.WHX; BAHD7106.MZX; BBHD7106.WHX; BBHD7106.MZX), 

referentes aos anos de 1961 a 1990, aceitou-se o valor definido por defeito pelo DSSAT, ou seja, 

uma concentração de 330 ppmv CO2 (Hoogenboom et al., 1994). Este valor é semelhante à média 

calculada para o período entre 1961 e 1990 – 333,7 ppmv (Figura 2.8). 

Os controlos de simulação encontram-se organizados pelas características gerais (GENERAL), opções 

(OPTIONS), métodos (METHODS), gestão (MANAGEMENT) e saídas (OUTPUTS). 

Nas características gerais (GENERAL) definiram-se o número de corridas para cada tratamento, e o 

início das simulações. Cada tratamento da cultura do trigo envolveu 29 corridas (NYERS) e os da 

cultura do milho envolveram 30 corridas. O número de corridas dependeu da cultura e da 

disponibilidade de dados meteorológicos (número de anos). 

Devido às limitações dos modelos incluídos no DSSAT v4.0 (3.2.2.6) e à semelhança de outros 

estudos (ex. Iglesias e Mínguez, 1995; Alexandrov e Hoogenboom, 2000; Southworth et al., 2000) 

nestas simulações não se admitiram os efeitos negativos das infestantes, doenças e pragas e de 

acontecimentos meteorológicos extremos. E, ainda no caso da cultura do milho, considerou-se uma 

adubação azotada em função das necessidades da cultura. Iglesias e Mínguez (1995) e Maytín et al. 

(1995) alertaram que estes pressupostos justificam a possibilidade das produtividades finais obtidas 

serem sobrestimadas. Luo et al. (2003) também chamaram à atenção para a sobrestimação dos 

resultados quando não se têm em consideração as doenças, as pragas e as infestantes, e a erosão, a 

salinidade e a acidificação do solo. Por outro lado, também não se incluiu nenhuma variação na 

tecnologia e na resposta das cultivares às variáveis meteorológicas, apesar de se esperar que estas 

venham provavelmente a sofrer alterações no futuro (Iglesias e Mínguez, 1995). Em 2080 as técnicas 

culturais deverão ser diferentes das actuais (Parry et al., 1999). 

No ANEXO 11 encontram-se os FILEX definidos para as culturas do trigo e do milho, referentes às 

condições de controlo e de futuro anteriormente apresentadas. 

 

4.5 Organização e apresentação dos resultados das simulações 

Os ficheiros de extensão OUT são os ficheiros de saída gerados pelo DSSAT (3.2.2.2). Os resultados 

são constituídos por um elevado número de variáveis muito diversificadas, pelo que se optou por 

proceder à automatização da sua manipulação. A automatização foi conseguida através do 

desenvolvimento de um procedimento capaz de introduzir os dados de saída dos modelos numa base 

de dados. Os dados assim armazenados são susceptíveis de serem visualizados num software SIG. O 
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ArcGis 9.0 (ESRI, 2004) foi o software SIG utilizado. Seguidamente, para as duas culturas em estudo, 

construíram-se mapas e tabelas de resultados de produtividade, e no caso específico da cultura do 

milho, de necessidades de rega e de N aplicado. 

4.5.1 Interface entre os modelos CSM-CERES do DSSAT v4.0 e um software SIG 

Neste estudo optou-se por se definir uma interface do tipo linking (3.2.2.7), uma vez que a nova 

versão do AEGIS/WIN apenas foi disponibilizada na versão DSSAT 4.0.2 lançada em Abril de 2006 

(comunicação pessoal G. Hoogenboom, 2006). A interface utilizada no presente estudo, não 

implicou nenhuma alteração nos modelos de culturas CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-

-Maize. 

Na interface desenvolvida distinguem-se duas fases. A primeira assegurou a importação dos dados 

de saída das simulações armazenadas no ficheiro SUMMARY.OUT, com formato ASCII, para uma base 

de dados (SIAM.mdb). Esta transferência de dados foi efectuada por um procedimento que se 

denominou Importar (ANEXO 12). Com o auxílio de uma consulta determinou-se o valor médio das 

variáveis de saída (3.2.2.2), a partir dos valores anuais referentes a cada tratamento (combinação 

dados meteorológicos e edáficos) (4.4.4). Seguidamente, os dados médios foram também 

compilados pelo procedimento Importar numa tabela da referida base de dados (tabela resumo). 

Entre as variáveis de saída do SUMMARY.OUT escolheram-se aquelas que irão ser mais tarde 

avaliadas (PDATE; MDATE; HWAM; NICM; IRCM; ETCM). A segunda fase consistiu na visualização 

destes valores médios no software SIG (ArcGis 9.0). A introdução dos dados no SIG fez-se por uma 

ligação64 entre a tabela dos polígonos climáticos e dos solos (tabela solo_clima_3) da base de dados 

geográfica em formato ESRI (geodatabase) (4.4.3) e a tabela resumo da base de dados SIAM.mdb, 

onde foram armazenados os dados médios dos resultados. Tal como se referiu no capítulo 4.4.3, a 

tabela dos polígonos climáticos e dos solos (tabela solo_clima_3) construiu-se com base na 

intersecção da shape dos polígonos climáticos e da shape dos polígonos dos solos. Como 

consequência desta metodologia, a cada polígono foi atribuída a referência de um ponto da grelha 

do modelo climático HadRM3 e um determinado código de solo (4.4.3). 

A Figura 4.7 representa a interface desenvolvida entre os dados de saída dos modelos CSM-CERES 

incluídos no DSSAT v4.0 e o software SIG – ArcGis 9.0. 

 

                                                   
64 Join. 
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DSSAT v4.0
SUMMMARY.OUT

procedimento importar

base de dados

base de dados geográfica em 
formato ESRI (geodatabase)

tabela da shape
solo_clima_3

tabela resumo

ligação 
entre as 
tabelas

mapa de 
produtividade do trigo

DSSAT v4.0
SUMMMARY.OUT

procedimento importar

base de dados

base de dados geográfica em 
formato ESRI (geodatabase)

tabela da shape
solo_clima_3

tabela resumo

ligação 
entre as 
tabelas

mapa de 
produtividade do trigo

 
Figura 4.7 – Processo de representação dos resultados dos modelos CSM-CERES do DSSAT v4.0 

(ficheiros de texto) num software SIG. 

 

Quando se estabeleceu a interface entre os modelos CSM-CERES do DSSAT v4.0 e o SIG 

consideraram-se as características enunciadas de seguida: 

(1) foram utilizadas duas escalas espaciais diferentes. A carta dos solos do Atlas do Ambiente, cuja 

escala é de 1:1.000.000, foi a fonte de informação de base dos dados de solos (4.4.2.1) e os dados 

meteorológicos obtiveram-se a partir de uma grelha em que os pontos distavam entre si 50 km (2.5 

e 4.4.1.1); 

(2) quanto aos resultados dos modelos CSM-CERES do DSSAT v4.0 optou-se por usar as médias anuais 

de algumas variáveis (PDAT; MDAT; HWAM; NICM; IRCM; ETCM) do ficheiro de saída SUMMARY.OUT 

(3.2.2.2); 

(3) uma vez que os dados meteorológicos estavam confinados apenas aos pontos da grelha do 

modelo foi necessário definir polígonos a partir destes (4.4.1.1). Assim sendo, quer os dados 

edáficos quer os meteorológicos apresentaram-se na forma de polígonos (formato vectorial), que 

por terem formas irregulares são mais difíceis de cruzar e de agregar do que os rasters (formato 

matricial), e, por vezes, dados em formato vectorial podem originar manchas fragmentadas difíceis 

de analisar (Hartkamp et al., 1999); 

(4) optou-se por unidades espaciais que não interagem entre si, ou seja, o valor de uma unidade não 

afecta o da unidade adjacente. As simulações foram efectuadas para todos os polígonos definidos 

para o Continente português, não havendo exclusão das zonas não agrícolas como as cidades; 

(5) os mapas de resultados podem ser divididos em dois tipos. Uns mostram as produtividades 

médias para os períodos de tempo em análise para a situação de controlo, e para os dois cenários 
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climáticos futuros. Os outros representam as diferenças calculadas entre a situação futura e a 

situação de controlo. 

4.5.2 Apresentação de resultados 

As produtividades e as necessidades de rega e de N aplicado projectadas para Portugal Continental, 

para a cultura do trigo e para a cultura do milho, no período de controlo (1961 a 1990) e no cenário 

futuro (2071 a 2100), correspondentes às simulações A2c e B2a do modelo HadRM3, foram 

representadas em mapas do Continente português. Apesar dos mapas serem de âmbito nacional, 

para a cultura do trigo evidenciou-se, em particular, a célula de Elvas, e para a cultura do milho, as 

células de Braga e Santarém (4.5.2.1). Os resultados foram sempre apresentados por cultura, 

aparecendo em primeiro lugar a cultura do trigo sendo esta seguida pela cultura do milho. 

Para além dos resultados finais das variáveis em estudo, também se construíram mapas das 

diferenças percentuais entre os valores obtidos no cenário futuro e no período de controlo. A 

informação dos mapas foi ainda completada pelos histogramas da distribuição da área por classes de 

diferença de produtividade, das necessidades de rega ou de N aplicado. Os mapas de resultados são 

ainda complementados por tabelas onde se encontram sintetizados os resultados, através dos 

valores médios ponderados e dos desvios padrão dos resultados obtidos por célula, para as duas 

culturas. As equações utilizadas foram a Equação 4.5 e a Equação 4.6, respectivamente. Nas tabelas 

de resultados ainda se referem as diferenças percentuais médias, que foram calculadas pela 

Equação 4.7. 

O cálculo das necessidades de rega e de N aplicado foi complementado com a determinação da 

eficiência do uso de água (WUE) e da eficiência do uso de azoto (NU). A WUE calculada avalia a 

quantidade de grão produzido por unidade de água evapotranspirada, medindo-se assim a eficiência 

do uso de água. Este mesmo cálculo para estimar a WUE foi o seguido por Iglesias (1994) e Iglesias e 

Mínguez (1995 e 1997). A definição apresentada no capítulo 3.1.1.2 considera o total de matéria 

seca em vez da produtividade obtida. A NU determinada estima a quantidade de grão por unidade 

de N aplicado na adubação. Esta eficiência é diferente da determinada por Singh e Padilla (1995). 

Estes autores definiram a eficiência do uso de azoto como sendo a diferença da produtividade do 

grão com e sem aplicação de N, por unidade de N aplicado, ou seja, a quantidade adicional de grão 

produzido por quantidade de N aplicado (Singh e Padilla, 1995). 
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celx  - média, por célula, da produtividade(kg ha-1), das necessidades de rega (mm) ou de N aplicado (kg ha-1) 

celσ  - desvio padrão, por célula, da média da produtividade(kg ha-1), das necessidades de rega (mm) ou de N aplicado 

(kg ha-1) 

celVP  - variação percentual média, por célula, da produção, das necessidades de rega ou de N aplicado (%) 

xi – média da produtividade(kg ha-1), das necessidades de rega (mm) ou de N aplicado (kg ha-1) da mancha i de dados 
meteorológicos, do período de controlo ou de futuro, e de dados edáficos (Figura 5.3) 
ai – área da mancha i (ha, ou m2 apenas para os cálculos de rega) 
xfi – média da produtividade(kg ha-1), das necessidades de rega (mm) ou de N aplicado (kg ha-1), no período futuro, da 
mancha i de dados meteorológicos e edáficos 
xci – média da produtividade(kg ha-1), das necessidades de rega (mm) ou de N aplicado (kg ha-1), no período de controlo, 
da mancha i de dados meteorológicos e edáficos 

 

4.5.2.1 Zonas escolhidas 

A escolha das áreas a estudar baseou-se no total de área de ocupação, das culturas do trigo mole e 

do milho (milho de regadio e de sequeiro), em cada região agrária do Continente, entre 1990 e 2003 

(Figura 4.8 e Figura 4.9). 

No caso da cultura do trigo mole, o Alentejo foi a região agrária que no período em análise 

apresentou uma maior área de ocupação (Figura 4.8). Quanto à cultura do milho, a região de Entre-

-Douro e Minho, como se pode observar na Figura 4.9 destaca-se entre as restantes. A partir de 1998 

é de realçar a região do Ribatejo e Oeste, uma vez que a área semeada aumentou tendo-se 

aproximado da verificada na região de Entre-Douro e Minho e da Beira Litoral. 
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Figura 4.8 - Área de ocupação da cultura do trigo mole (ha) por região agrária. 

(INE, 2002; INE, 2003; INE, 2004a; INE, 2005b) 
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Figura 4.9 – Área de ocupação da cultura do milho (ha) por região agrária. 

(INE, 2002; INE, 2003; INE, 2004a; INE, 2005b) 

 

Assim sendo, a célula da grelha do modelo HadRM3 (4.4.1.1) escolhida para avaliar os resultados da 

cultura do trigo foi a célula 61 (Elvas)65, localizada na região do Alentejo, e para a cultura do milho 

escolheram-se as células 12 (Braga) e 46 (Santarém), localizadas, respectivamente, na região de 

Entre-Douro e Minho, e do Ribatejo e Oeste (Figura 4.10). 

                                                   
65 De forma a facilitar a identificação das células escolhidas, optou-se por se lhes atribuir o nome de um dos 
concelhos localizado dentro dos seus limites. Assim sendo, a célula 12 corresponde a Braga, a célula 46 a 
Santarém, e a célula 61 a Elvas. 
Escolheu-se a célula de Elvas para representar a região do Alentejo, uma vez que os dados utilizados na 
calibração dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize provieram de ensaios localizados na 
zona de Elvas (capítulo 4.3.1). 
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Figura 4.10 - Representação das células número 12 (Braga), 46 (Santarém) e 61 (Elvas) da grelha 

climática, e das regiões agrárias de Portugal Continental. 

(MADRP, 2006) 

 

 

4.6 Medidas de adaptação 

Entre as formas de adaptação apresentadas no capítulo 3.1.3, a adaptação testada neste trabalho 

foi uma adaptação antecipada e planeada. Antecipada, porque o objectivo foi sugerir respostas para 

serem tomadas antes da ocorrência dos impactos da alteração climática. E planeada, uma vez que o 

conhecimento de que as condições se poderão vir a alterar estimulou a definição de medidas 

capazes de assegurarem a manutenção ou o alcance de um determinado estado pretendido. A 

adaptação das culturas em análise neste trabalho, trigo e milho (4.2), foi testada apenas para as 

zonas de Portugal Continental (4.5.2.1) escolhidas no estudo das respectivas produtividades e 

necessidades de rega e de N aplicado (4.5.2). 

4.6.1 Alteração da data de sementeira 

Na cultura do trigo, uma cultura maioritariamente de sequeiro, a mudança da data de sementeira 

tem como racional procurar que as plantas cresçam e se desenvolvam num período de menor stress 

hídrico. Quanto à cultura do milho, cultura de Primavera-Verão, a principal dificuldade resulta na 

aceleração do desenvolvimento vegetativo que tem como consequência uma diminuição da 
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produtividade. Isto porque nas simulações efectuadas, a rega aplicada sem limitações (4.4.4) 

compensou o stress hídrico (Pinto e Brandão, 2002). 

Numa primeira fase calcularam-se as diferenças entre a produtividade nos cenários futuros (cenários 

A2c e B2a) e nos períodos de controlo (simulações A2c e B2a) de todos os tratamentos a analisar. As 

culturas foram sujeitas a medidas de adaptação apenas nos casos em que se observou uma quebra 

de produtividade entre o período de controlo (1961 a 1990) e o cenário futuro, da mesma simulação 

do modelo HadRM3. 

Nos casos em que foi tomada a decisão de adaptação alterou-se a data de sementeira, recorrendo a 

várias tentativas de adaptação. As simulações designaram-se por FEHD e FFHD, para os dados dos 

cenários A2c e B2a, respectivamente. 

No caso da cultura do trigo avaliaram-se quer atrasos quer adiantamentos sucessivos. Tanto os 

atrasos como os adiantamentos foram sempre de 10 dias. Já no caso da cultura do milho apenas se 

admitiram atrasos sucessivos de 10 dias66. A data de sementeira foi sendo alterada até se alcançar, 

no cenário futuro adaptado, uma produtividade superior e significativamente diferente (α=0,05) à 

produtividade no cenário futuro sem adaptação. 

Na avaliação do efeito da medida de adaptação – mudança na data de sementeira – na produtividade 

recorreu-se a uma análise de variância (ANOVA), utilizando-se o software STATISTICA v5.0 (StatSoft, 

1996). 

Em cada tentativa de adaptação usou-se o procedimento Importar (ANEXO 12), já referido, que 

permitiu introduzir os dados de saída dos ficheiros SUMMARY.OUT numa base de dados (SIAM.mdb), 

de onde puderam ser consultados e utilizados para o cálculo da ANOVA. 

No final, as datas de sementeira escolhidas foram aquelas que proporcionaram, nos cenários futuros, 

uma melhoria, significativamente diferente, das produtividades após adaptação. Todavia, quando se 

alcançaram resultados melhores mas sem significância, escolheu-se igualmente a data de 

sementeira adaptada. Outra excepção foram os casos em que a mudança da data de sementeira foi 

insuficiente para se conseguir obter resultados mais favoráveis no cenário futuro com adaptação, 

comparativamente aos resultados no cenário futuro sem adaptação. Nestas situações, assumiu-se 

que a data da situação de controlo (21 de Novembro para a cultura do trigo, e 28 de Abril para a 

cultura do milho, capítulo 4.4.4) foi a que conduziu a um menor prejuízo no futuro. 

4.6.1.1 Itinerários técnicos - definição dos FILEX 

As técnicas culturais e outras informações necessárias para a definição dos FILEX (ANEXO 13) foram 

idênticas às apresentadas no capítulo 4.4.4, não se tendo, portanto, admitido alterações 

tecnológicas no futuro. 

                                                   
66 Neste processo de adaptação estabeleceram-se datas limite, o que significa que as datas de sementeira 
foram adiantadas ou atrasadas até determinada data. Na cultura do trigo, o atraso máximo admitido foi o dia 2 
de Outubro, e o adiantamento máximo foi o dia 31 de Dezembro. Na cultura do milho apenas se avaliaram 
atrasos na data de sementeira até ao dia 8 de Janeiro. 
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A alteração das datas de sementeira obrigou a ajustamentos de outras datas; estes ajustamentos 

encontram-se descritos na Tabela 4.12. A cada conjunto de alterações atribuiu-se um código de 

adaptação, que representa o nível para os factores do FILEX (3.2.2.2) sujeitos a mudanças. 

 

Tabela 4.12 – Códigos de adaptação e correspondentes datas alteradas nos FILEX, para as culturas 

do trigo e do milho 

TRIGO DATASa 
Código de 
adaptação 

Análise 
solos 

Condições 
iniciais 

Sementeira Adubação 
de fundo 

1ª adubação 
de 

cobertura 

2ª adubação 
de 

cobertura 

Início 
simulação 

1 1 Nov. 1 Nov. 21 Nov. 18 Nov. 13 Jan. 5 Mar. 1 Nov. 
2 11 Nov. 11 Nov. 1 Dez. 28 Nov. 23 Jan. 15 Mar. 11 Nov. 
3 21 Nov. 21 Nov. 11 Dez. 8 Dez. 2 Fev. 25 Mar. 21 Nov. 
4 1 Dez. 1 Dez. 21 Dez. 18 Dez. 12 Fev. 4 Abr. 1 Dez. 
5 11 Dez. 11 Dez. 31 Dez. 28 Dez. 22 Fev. 14 Abr. 11 Dez. 
6 22 Out. 22 Out. 11 Nov. 8 Nov. 3 Jan. 23 Fev. 22 Out. 
7 12 Out. 12 Out. 1 Nov. 29 Out. 24 Dez. 13 Fev. 12 Out. 
8 2 Out. 2 Out. 22 Out. 19 Out. 14 Dez. 3 Fev. 2 Out. 
9 22 Set. 22 Set. 12 Out. 9 Out. 4 Dez. 24 Jan. 22 Set. 
10 12 Set. 12 Set. 2 Out. 29 Set. 24 Nov. 14 Jan. 12 Set. 

MILHO DATASa 
Código de 
adaptação 

Análise 
solos 

Condições 
iniciais 

Sementeira Início 
simulação 

1 1 Abr. 1 Abr. 28 Abr. 1 Abr. 
2 22 Mar. 22 Mar. 18 Abr. 22 Mar. 
3 12 Mar. 12 Mar. 8 Abr. 12 Mar. 
4 2 Mar. 2 Mar. 29 Mar. 2 Mar. 
5 20 Fev. 20 Fev. 19 Mar. 20 Fev. 
6 10 Fev. 10 Fev. 9 Mar. 10 Fev. 
7 31 Jan. 31 Jan. 27 Fev. 31 Jan. 
8 21 Jan. 21 Jan. 17 Fev. 21 Jan. 
9 11 Jan. 11 Jan. 7 Fev. 11 Jan. 
10 1 Jan. 1 Jan. 28 Jan. 1 Jan. 
11 1 Jan. 1 Jan. 18 Jan. 1 Jan. 
12 1 Jan. 1 Jan. 8 Jan. 1 Jan. 

 

a Jan. - Janeiro; Fev. – Fevereiro; Mar. – Março; Abr. – Abril; Set. – Setembro; Out. – Outubro; Nov. – Novembro; Dez. -
- Dezembro. 

 

4.6.2 Organização e apresentação dos resultados da mudança da data de sementeira 

Os resultados das simulações de introdução de medidas de adaptação foram também manuseados 

com recurso à ferramenta referida no capítulo 4.5.1, e apresentados na forma de mapas e de 

tabelas (4.5.2), tendo-se analisado a produtividade na cultura do trigo, e na cultura do milho, para 

além da produtividade, avaliaram-se as necessidades de rega e de N aplicado. 
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5 Resultados e discussão 

Neste capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados do clima agrícola regional e dos dados 

edáficos, e a produtividade (HWAM) das simulações efectuadas com os modelos CSM-CROPSIM-

-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize. No caso da cultura do milho, abordam-se ainda as necessidades 

de rega (IRCM) e de N aplicado (NICM), acompanhadas do cálculo da eficiência do uso de água (WUE) 

e de N (NU). Por último mostram-se os resultados da medida de adaptação considerada. No caso da 

cultura do trigo apenas se avaliou a produtividade (HWAM) obtida na região de Elvas, enquanto que 

para a cultura do milho estimou-se a produtividade, as necessidades de rega (IRCM) e de N aplicado 

(NICM) nas zonas de Braga e de Santarém. 

Os mapas e os resultados das tabelas foram discutidos, essencialmente, ao nível das células em 

estudo, embora no caso das produtividades, das necessidades de rega e de N aplicado se tenha 

pretendido igualmente relacionar com as saídas a nível continental. As explicações para os efeitos 

observados basearam-se em resultados de ensaios experimentais (3.1.1). Os resultados obtidos em 

Portugal Continental foram ainda comparados com os alcançados por outros autores para as culturas 

do trigo mole e do milho, e que utilizaram, igualmente, modelos incluídos no DSSAT, 

particularmente, em zonas de clima Mediterrânico. 

 

5.1 Clima agrícola regional 

Neste capítulo avaliou-se a anomalia entre o cenário climático de controlo e o cenário climático 

futuro B2a 67  segundo uma perspectiva agrícola. Relativamente às células em causa, os valores 

mensais, calculados a partir dos diários, e os valores médios mensais encontram-se representados na 

Figura 5.1. 

Analisando os gráficos da precipitação do período de Outono-Inverno verificou-se que, à semelhança 

dos valores médios observados68, também no cenário futuro, para o período de Outono-Inverno, o 

modelo climático estimou que o Noroeste do Continente se apresentou como a região mais chuvosa 

do território, célula 1269 com 1.722 mm, em oposição ao interior do Alentejo, que se caracterizou 

pelos menores volumes de precipitação acumulada, célula 61 com 720 mm. Para os anos futuros 

(2071 a 2100) verificou-se que é na célula 12 onde se registou uma menor variação da acumulação 

média anual, em percentagem da simulação de controlo, de 1961 a 1990, enquanto que a célula 79 

apresentou a variação mais acentuada, -12% e -31%, respectivamente. No capítulo 2.5, as maiores 

perdas no Sul do país já tinham sido mencionadas. Tal como se referiu no capítulo 2.5 para o 

modelo HadCM3, também para o modelo HadRM3 a zona Sul, célula 61, é a que apresentou um 

                                                   
67 O período futuro será representado pelo ano do seu início (2071). 
68  Em Portugal Continental, a média da precipitação anual acumulada apresenta valores entre mais de 
3.000 mm na zona Noroeste e cerca de 500 mm no interior do Alentejo (Miranda et al., 2002). 
69  Célula número 12 – Braga; célula número 21 - região agrária de Trás-os-Montes; célula número 46 -
- Santarém; célula número 61 – Elvas; célula número 79 – região NUTS 2 e região agrária do Algarve. 
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menor valor de precipitação anual, tanto no período de controlo como no futuro. De um modo geral, 

de norte a sul, no período de controlo e no cenário futuro, o maior volume de precipitação 

acumulada registou-se nos meses de Janeiro e de Fevereiro, e o menor volume aconteceu no mês de 

Junho. Em todas as células consideradas, recorrendo ao cálculo do desvio padrão, conclui-se que os 

meses de Janeiro e de Fevereiro são aqueles para os quais se observou uma maior dispersão dos 

valores de precipitação, e, por outro lado, o mês de Junho foi o que registou uma menor dispersão. 

Em geral, a dispersão foi menor no cenário futuro do que no período de controlo. 

Durante a estação de Primavera-Verão quer a simulação de controlo quer a do cenário futuro, 

estimaram que a precipitação foi mais intensa na célula 12, 969 mm e 701 mm, e menos intensa na 

célula 61, 285 mm e 203 mm. A célula 21 foi a que registou uma menor variação da 

precipitação, -24%, e na célula 79 onde o decréscimo foi maior, -42%. Para a época do ano em causa, 

como apontado no capítulo 2.5 para os modelos HadCM3 e HadRM3, o modelo HadRM3 projectou 

uma redução na precipitação acumulada. Excluindo a célula 61, nas restantes células o mês de Maio 

foi o que registou uma maior precipitação na situação de controlo e no cenário futuro. Os meses de 

Junho, Julho e Agosto foram aqueles em que a acumulação média de precipitação foi menor no 

período de controlo e no cenário futuro. À semelhança da estação de Outono-Inverno, no período de 

Primavera-Verão os dados apresentaram uma maior dispersão, nos meses em que a precipitação é 

mais elevada, sendo esta tendencialmente menor no cenário futuro. 

Quanto à temperatura média, na fase de Outono-Inverno, constatou-se a existência de um gradiente 

da temperatura média no sentido Norte-Sul, referido por Miranda et al. (2006). Nos dois períodos, 

controlo e futuro, a média anual mais elevada da temperatura média verificou-se nas células 61 e 

79, para ambas as células, 16ºC na simulação de controlo, e 18ºC na simulação do futuro, e o valor 

mais baixo nas células 12 e 21, cerca de 11ºC na simulação de controlo e 14ºC na simulação do 

futuro. As maiores variações, entre controlo e futuro, ocorreram nas células 12 e 21, 21% e 24%, 

respectivamente; embora para as outras células percentualmente as variações sejam menores, 

aproximadamente 15% ou 16%, em todas as células os aumentos foram de 2ºC ou de 3ºC. Entre 

Janeiro e Junho, quando a temperatura média evidenciou um aumento, as variações observadas, 

entre o período de controlo e futuro, mostraram que no cenário futuro os valores de temperatura 

média irão verificar-se mais cedo do que actualmente acontecem. Os valores de temperatura média 

mensal da simulação de controlo e de futuro tiveram uma dispersão média entre 1,5ºC e 1,8ºC. 

Em ambas as situações, a célula 61, a mais afastada do oceano, foi a que apresentou um maior valor 

de dias-grau de crescimento, porque, de acordo com o referido por Miranda et al. (2006), o 

gradiente da temperatura média no Verão manifesta-se no sentido do Litoral para o Interior. Tal 

como a temperatura média, os dias-grau de crescimento da época de Primavera-Verão 

apresentaram maiores variações nas células 12 e 21, 22% e 21% em percentagem do período de 

controlo. Este aspecto está de acordo com o apontado no capítulo 2.5, uma vez que os maiores 

aumentos aconteceram na zona Norte, células 12 e 21. Também para os dias-grau, para os meses 

em análise, se pode afirmar uma tendência de antecipação da acumulação de dias-grau no cenário 

futuro relativamente aos meses em que esta actualmente acontece. A dispersão foi menos 
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acentuada para os primeiros meses do período em análise, em oposição à verificada nos últimos 

meses. As projecções futuras mostraram uma menor dispersão comparativamente à situação de 

controlo. 
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a) Período de Outono-Inverno (Setembro a Junhoa) b) Período de Primavera-Verão (Março a Outubroa) 
Célula 12 - precipitação
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Célula 12 - dias-grau de cresc imento
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Célula 21 - precipitação
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Célula 21 - temperatura média
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Célula 21 - prec ipitação
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Célula 21 - dias-grau de cresc imento
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Célula 46 - precipitação
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Célula 46 - temperatura média
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Célula 46 - precipitação
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Célula 46 - dias-grau de cresc imento
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Célula 61 - prec ipitação
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Célula 61 - temperatura média
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Célula 61 - precipitação
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Célula 61 - dias-grau de cresc imento
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Célula 79 - prec ipitação
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Célula 79 - temperatura média
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Célula 79 - precipitação
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Célula 79 - dias-grau de cresc imento
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a JAN - Janeiro; FEV - Fevereiro; MAR -Março; ABR - Abril; JUN - Junho; JUL - Julho; AGO - Agosto; SET -Setembro; OUT - Outubro. 

Figura 5.1 - (a) Evolução da precipitação (P) e da temperatura média (Tmédia) para o período de Outono-Inverno; (b) evolução da precipitação (P) e dos dias-grau de 
crescimento para o período de Primavera-Verão. 
Dados do modelo HadRM3, para o cenário climático B2a, situação de controlo (BB) (1961 a 1990) e de futuro (FB) (2071 a 2100), para as células 12, 21, 46, 61 e 79 da grelha climática. 
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5.2 Operacionalização de uma carta de solos 

As características edáficas que estavam em falta foram obtidas segundo a metodologia referida no 

capítulo 4.4.2.2. No ANEXO 14 encontram-se as PTFs obtidas para a estimação da capacidade 

máxima para a água (CM), capacidade de campo (CC), coeficiente de emurchecimento (CE) e 

condutividade hidráulica saturada (COND). As PTFs foram divididas em função dos dados de entrada 

disponíveis, e encontram-se distribuídas por duas tabelas. 

Na avaliação das estimativas recorreu-se ao cálculo do RMSE. Os valores de RMSE das PTFs de classe 

1, definidas com o menor número de variáveis independentes, por unidade de volume total, estão 

entre aqueles apresentados por Wösten et al. (2001). Wösten et al. (2001) referiram valores de 

RMSE obtidos por diversos autores correspondentes às PTFs definidas para o cálculo de pontos da 

curva de retenção da água no solo. Os valores de RMSE obtidos no presente trabalho foram 5,47% 

para a CM, 6,81% para a CC e 3,94% para o CE. 

Ainda em relação às PTFs há a realçar a importância que as variáveis independentes têm sobre as 

variáveis dependentes. Assim sendo, observou-se que nas PTFs que determinam a percentagem do 

volume de água em relação ao volume total: a CM é muito influenciada pela DAP, porque quando se 

dispõe de dados de DAP verifica-se um aumento do R2 de quase 40%; o R2 das PTFs para o cálculo da 

CC melhora igualmente quando se possuem dados de DAP, embora quando se dispõe 

simultaneamente de dados de MO e de PH o valor de R2 das PTFs aproxima-se dos valores das PTFs 

que têm a DAP como variável independente; o CE não é alterado pela introdução de variáveis (MO, 

PH, DAP) nas funções; a COND foi a variável mais difícil de se estimar. Para esta variável, a inclusão 

de variáveis independentes para além das referentes à textura do solo não conduziu a melhores 

resultados, havendo manutenção de valores reduzidos de R2. Todavia, os valores de R2 alcançados 

no presente trabalho para a COND foram superiores aos de um projecto das propriedades hidráulicas 

dos solos europeus (0,19, para um total de 1.136 horizontes) (Wösten et al., 1999). 

A carta de solos de escala 1:1.000.000 para Portugal Continental obtida como resultado da 

metodologia seguida nos capítulos 4.4.2.1 e 4.4.2.2, encontra-se representada na Figura 5.2. Como 

referido no capítulo 4.4.2.3, os dados foram armazenados numa base de dados implementada sobre 

Access (Agribase_solos.mdb), e, paralelamente, os dados desta carta foram também reunidos numa 

base de dados geográfica em formato ESRI (SIAM_GEO.mdb). A partir da carta definida é possível 

construir outras cartas com base nas características dos perfis, e cruzar os dados, por exemplo, com 

as divisões administrativas do território, com as bacias hidrográficas e com dados meteorológicos. 

Apesar da vantagem da operacionalidade dos dados assim organizados há uma evidente limitação na 

carta estabelecida à escala de 1:1.000.000. As limitações são devidas tanto pelo pormenor 

associado a uma pequena escala, como pela metodologia seguida neste trabalho. Em todo o 

processo têm que se ter em conta: os erros da carta de escala 1:1.000.000, suporte de todo o 

trabalho, os autores desta carta afirmaram que ela constitui uma aproximação, uma vez que a 

dedução foi a base essencial da elaboração de uma área extensa da carta (Cardoso et al., 1973); os 
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erros das cartas de maior pormenor (1:50.000 e 1:100.000); a redução das escalas de 1:50.000 e de 

1:100.000 para 1:1.000.000; os erros na correspondência efectuada para as manchas que ainda não 

se encontram classificadas, e a consequente atribuição de características físico-químicas (Centro do 

País); o ter-se admitido que solos com a mesma classificação seriam sempre representados pelo 

mesmo perfil de solo característico; os erros associados às PTFs. Hartkamp et al. (1999) realçaram 

que os erros de dados espaciais, caso dos dados edáficos, são consequência das medições, 

digitalização ou interpolações efectuadas. 

 

 

        

Figura 5.2 – Carta de solos de escala 1:1.000.000 de Portugal Continental, em que cada mancha é 

representada por um perfil característico. 

 

Tal como referido no capítulo 4.4.2.3, o ficheiro de texto (FILES), definido essencialmente com base 

nos dados armazenados na Agribase_solos.mdb, base de dados implementada sobre Access, 

encontra-se no ANEXO 15. 

Pela intersecção da shape dos polígonos climáticos vs. shape dos polígonos dos solos, referida no 

capítulo 4.4.3, obteve-se uma shape de intersecção que foi denominada solo_clima_3. Como 

resultado, cada polígono passou a ser caracterizado por um tipo de solo, e pelos dados de um ponto 

da grelha do modelo climático HadRM3 (Figura 5.3). A informação foi armazenada na já referida 

base de dados geográfica em formato ESRI - geodatabase SIAM_GEO.mdb. 
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Figura 5.3 - Representação para Portugal Continental da combinação das células climáticas com os 

polígonos dos solos. 

 

 

5.3 Produtividade 

A partir da simulação dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize com os dados de 

entrada do capítulo 4.4 obtiveram-se resultados de produtividade (HWAM), para todo o território 

continental. Todavia, como as diferentes regiões de Portugal Continental não contribuem 

homogeneamente, em área e em produção, para as culturas em análise, decidiu-se restringir a 

análise de resultados apenas a algumas zonas do Continente. A Tabela 5.1 mostra, por célula, para 

as duas culturas e simulações do modelo HadRM3, os resultados de produtividade obtidos (média 

ponderada e desvio padrão), e a variação percentual da produção entre a situação futura e a de 

controlo. 

Observando os mapas (Figura 5.4; Figura 5.5; Figura 5.6; Figura 5.7) e a tabela de resultados de 

produtividade (Tabela 5.1) verifica-se que para as duas culturas e para os cenários futuros utilizados 

(A2c e B2a) se simulou, em geral, um decréscimo na produtividade. 
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Tabela 5.1 - Produtividade (média ponderada e desvio padrão) e variação percentual da produção 

entre a situação futura e a de controlo, por cultura, por célula e por simulação do HadRM3 

Cultura Célula  Produtividade (kg ha-1) 
celVP  (%) 

   Simulação A2c Simulação B2a   
   Controlo 2071 Controlo 2071 A2c B2a 

61 
celx  2.963 2.361 2.619 2.528 -20 -3 Trigo 

(Elvas) 
celσ  1.895 1.722 1.826 1.684   

12 
celx  11.233 8.649 11.109 9.778 -23 -12 

(Braga) 
celσ  845 784 758 884   

Milho 

46 
celx  9.545 8.740 9.899 9.131 -8 -8 

 (Santarém) 
celσ  236 271 338 299   
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Figura 5.4 - Produtividade da cultura do trigo simulada com dados da simulação A2c do modelo 

HadRM3. 

a) controlo; b) cenário A2c; c) variações de produtividade; d) histogramas da distribuição da área 

por classes de diferença de produtividade. 
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Figura 5.5 - Produtividade da cultura do trigo simulada com dados da simulação B2a do modelo 

HadRM3. 

a) controlo; b) cenário B2a; c) variações de produtividade; d) histogramas da distribuição da área 
por classes de diferença de produtividade. 
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Figura 5.6 - Produtividade da cultura do milho simulada com dados da simulação A2c do modelo 

HadRM3. 

a) controlo; b) cenário A2c; c) variações de produtividade; d) histogramas da distribuição da área 
por classes de diferença de produtividade. 
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Figura 5.7 - Produtividade da cultura do milho simulada com dados da simulação B2a do modelo 

HadRM3. 

a) controlo; b) cenário B2a; c) variações de produtividade; d) histogramas da distribuição da área 

por classes de diferença de produtividade. 

 

No Continente, os decréscimos para a cultura do trigo foram mais acentuados quando se utilizaram 

dados meteorológicos da simulação A2c do que quando se consideraram os da simulação B2a (Figura 

5.4 e Figura 5.5). Tal é justificado, essencialmente, pelas projecções de precipitação dos dois 

cenários enunciadas no capítulo 2.5. Em ambos os cenários, o Norte foi a região onde se estimaram, 

de um modo geral, acréscimos de produtividade, e o Alentejo onde os decréscimos foram mais 

elevados. Tal comportamento está de acordo com as maiores perdas futuras de precipitação 

projectadas no Sul do território (2.5 e 5.1), uma vez que se admitiu nas simulações que a cultura 

seria cultivada em sequeiro (4.4.4). 

Analisando a Figura 5.4c, a Figura 5.4d e a Tabela 5.1 é de salientar as maiores perdas de 

produtividade na célula de Elvas no cenário A2c (em média -20%), comparativamente com o resto do 

Continente. Em contrapartida, no cenário B2a pode-se admitir que a célula de Elvas apresentou um 

comportamento semelhante ao de Portugal Continental (Figura 5.5c e Figura 5.5d). Cruzando a 

informação da Tabela 5.1 e das Figura 5.4a e Figura 5.5a é possível constatar que as produtividades 

no período de controlo da simulação A2c foram superiores às do período correspondente da 

simulação B2a. Este facto justifica, em parte, os maiores decréscimos simulados no cenário A2c, 
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uma vez que se estimou que os resultados futuros seriam mais próximos, uma diferença média de 

apenas 167 kg ha-1 entre o cenário A2c e B2a (Tabela 5.1). 

Os desvios padrão, indicador de dispersão, calculados para Elvas revelam que, para ambas as 

simulações, a dispersão em relação ao valor médio foi superior no período de controlo à do cenário 

futuro, e que na simulação B2a, nos dois períodos, a dispersão foi menor comparativamente à da 

simulação A2c (Tabela 5.1). 

Nos dois cenários verificou-se uma diminuição da duração média da cultura do trigo, 15% no cenário 

A2c e 9% no cenário B2a, relacionada com o aumento da temperatura média do período de Outono-

-Inverno que foi de 16% em Elvas, com o cenário B2a (Tabela 5.2 e capítulo 5.1). Uma vez que as 

culturas do trigo e do milho são culturas determinadas, o decréscimo da sua duração (Tabela 5.2) é 

explicado pelo aumento de temperatura, já que se admitiu que as necessidades definidas nos 

coeficientes genéticos seriam iguais na situação de controlo e nos cenários futuros (capítulo 4.4.4 e 

Tabela 3.5). A menor duração das culturas corresponde a um decréscimo da duração da parte aérea 

e do período em que esta intersecta luz e produz biomassa (Parry, 1990). A produtividade é 

particularmente sensível à redução do período de enchimento do grão (Mitchell et al., 1995) 

(3.1.1.1.2). 

 

Tabela 5.2 – Duração das culturas do trigo e do milho (média ponderada e desvio padrão), por célula 

e por simulação do HadRM3 

Cultura Célula  Duração do ciclo (d) 
   Simulação A2c Simulação B2a 
   Controlo 2071 Controlo 2071 

61 
celx  196 167 192 175 Trigo 

(Elvas) 
celσ  0 1 1 0 

12 
celx  186 115 186 123 

(Braga) 
celσ  0 0 0 0 

Milho 

46 
celx  186 113 186 120 

 (Santarém) 
celσ  0 0 0 0 

 

Os resultados obtidos para Elvas afastaram-se dos registados num estudo sobre os possíveis efeitos 

da alteração climática na cultura do trigo, de regadio e de sequeiro, em França (Versailles, no 

Norte, e Avignon, no Sudeste) (Delécolle et al., 1995), incluindo o efeito da concentração de CO2, 

uma vez que estes oscilaram aproximadamente entre -15% e 5%. No referido trabalho utilizou-se o 

modelo CERES-Wheat incluído no DSSAT v2.1, e dados das simulações de equilíbrio de três modelos 

climáticos globais (GCMs) (GISS; GFDL; UKMO), e de uma simulação transiente (GISS). Os 

decréscimos observados relacionaram-se, provavelmente, com a redução da duração da estação de 

crescimento. Em Versailles, na situação de sequeiro e de regadio, para um dos GCM, quando se 

considerou o efeito da concentração de CO2, e não somente o efeito indirecto das alterações 

climáticas, as produtividades quase não foram alteradas. Em Avignon apenas para um cenário se 
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registou um decréscimo de produtividade, enquanto para todos os outros cenários se verificou um 

aumento de produtividade. 

As diferenças calculadas para Portugal Continental nos dois cenários futuros considerados foram 

semelhantes às diferenças encontradas nas regiões do norte e do Sul de Espanha. Em Espanha, 

Iglesias (1994) avaliou a produtividade do trigo de sequeiro, em três cenários de alteração climática 

(GISS; GFDL; UKMO), em cinco regiões de Espanha, com o modelo CERES-Wheat do DSSAT v2.1. Em 

sequeiro, as maiores diminuições nas regiões mais quentes vs. os aumentos verificados nas regiões 

menos quentes foram relacionadas com o stress causado pelas temperaturas elevadas. Os 

acréscimos nas regiões menos quentes deveram-se, provavelmente, à diminuição das perdas 

causadas pelas baixas temperaturas durante a Primavera. Nestas regiões, os efeitos directos da 

concentração de CO2 - na fotossíntese e no uso da água - foram responsáveis pelos aumentos de 

produtividade. Comparativamente à cultura de regadio, as respostas da cultura em condições de 

sequeiro foram mais positivas, uma vez que o CO2 tem um efeito relativo superior na melhoria da 

WUE (Iglesias, 1994). O estudo de Iglesias e Mínguez (1997), semelhante ao de Iglesias (1994), 

contrariamente ao verificado em Portugal Continental com o cenário A2c (Figura 5.4d) mas 

analogamente à tendência geral com os dados do cenário B2a (Figura 5.5d), aponta que, de um 

modo geral, as produtividades do trigo aumentaram, com os cenários climáticos admitidos, em 

todas as zonas. Os resultados deste trabalho, no qual se utilizaram dados meteorológicos gerados 

pelas simulações de equilíbrio dos GCMs UKHI, UKLO, e pelas simulações transientes do UKTR667570 

e GFDL5564, assemelharam-se aos do estudo já referido de Iglesias (1994). 

A tendência de decréscimo verificada em Portugal Continental com os dados do cenário A2c (Figura 

5.4d) afastou-se dos resultados observados na Bulgária (Alexandrov e Hoogenboom, 2000), em 

contrapartida, apesar das diferenças de clima com Portugal Continental, a tendência global de 

acréscimo verificada com os dados do cenário B2a (Figura 5.5d) foi semelhante à observada na 

Bulgária. As simulações efectuadas por Alexandrov e Hoogenboom (2000) com o CERES-Wheat do 

DSSAT v3.5 simularam nos cenários futuros, quando se incluiu o efeito directo do aumento da 

concentração de CO2, aumentos de produtividades da cultura do trigo. Os cenários climáticos 

transientes futuros foram definidos pelos modelos climáticos globais (GCMs) ECHAM4, HadCM2, 

CGCM1, CSIRO-Mk2b 71  e GFDL-R15. As décadas analisadas foram as de 2020 a 2030, com 

447 ppmv CO2; de 2050 a 2060, com 554 ppmv CO2; de 2080 a 2090, com 697 ppmv CO2. 

As projecções médias estimadas para Elvas, com os dados meteorológicos dos dois cenários 

considerados, e para o Continente em geral, com os dados do cenário A2c, opuseram-se aos 

resultados obtidos na Austrália (Luo et al., 2003), tal como se verificou em Espanha (Iglesias e 

Mínguez, 1997). Na Austrália simularam-se para quase todas as regiões em análise melhorias na 

                                                   
70 UKHI - United Kingdom Meteorological Office high resolution model. 
UKLO - United Kingdom Meteorological Office low resolution model. 
UKTR6675 – United Kingdom Meteorological Office Transient model. 

71 ECHAM4 – Max-Planck Institute for Meteorology. 
CGCM1 - Canadian Center for Climate Modeling and Analysis. 
CSIRO-Mk2b – Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. 
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produtividade da cultura do trigo. A zona escolhida foi o Sul da Austrália, uma zona de clima 

Mediterrânico. Utilizou-se o modelo CERES-Wheat incluído no DSSAT v3.5 e dados diários gerados 

pelo gerador climático LARS-WG, considerando quatro cenários SRES do IPCC (A1, A2, B1 e B2). 

Neste estudo estimaram-se aumentos de produtividade em quase todos os cenários, embora os 

aumentos tenham sido maiores quando se considerou apenas o aumento da concentração de CO2 do 

que quando se admitiu o aumento da concentração de CO2 e a alteração climática, decréscimo da 

precipitação e aumento da temperatura. Comparando as diferentes regiões em análise, quando se 

considerou a alteração climática e o aumento da concentração de CO2, as zonas mais húmidas foram 

aquelas onde se obtiveram os resultados menos favoráveis de produtividade ao contrário do que se 

estimou com o aumento da concentração de CO2. Destes resultados os autores concluíram que, 

comparativamente ao aumento de concentração de CO2, as produtividades nas zonas húmidas são 

mais susceptíveis à alteração climática. 

No caso da cultura do milho, no Continente, determinou-se uma redução global nas produtividades 

futuras, sendo estas mais acentuadas no cenário A2c do que no cenário B2a. Ambas as células, Braga 

e Santarém, estão em consonância com as estimativas para a restante parte do território (Figura 

5.6c; Figura 5.6d; Figura 5.7c; Figura 5.7d). Em média, em Braga as perdas foram mais evidentes 

em ambos os cenários, -23% e -12%, comparativamente a Santarém, onde as perdas foram menos 

intensas e semelhantes nos dois cenários (-8%) (Figura 5.6c; Figura 5.7c; Tabela 5.1). É interessante 

constatar que no cenário futuro, as produtividades das duas células consideradas, nos dois cenários, 

se aproximaram, havendo maiores discrepâncias no período de controlo. A célula de Braga 

apresentou, em quase todas as situações, produtividades mais elevadas, sendo o cenário futuro A2c 

a única excepção (Figura 5.6b). Os dados do cenário futuro B2a asseguraram maiores produtividades 

face aos dados do A2c (Figura 5.6b; Figura 5.7b; Tabela 5.1). 

Os decréscimos futuros das produtividades da cultura do milho estão relacionados com o aumento 

projectado de temperatura, ou do número de dias-grau de crescimento (2.5 e 5.1) - 22% para Braga 

e 13% para Santarém - responsável pela redução da duração do ciclo da cultura (Tabela 5.2). Na 

situação de controlo a duração do ciclo vegetativo foi idêntica para as duas simulações do modelo 

HadRM3, porque a data de colheita foi fixada no dia 31 de Outubro (Tabela 5.2 e capítulo 4.4.4). A 

diminuição esperada da precipitação não teve qualquer efeito, uma vez que se optou por regar a 

cultura sempre que fosse necessário (4.4.4). O desvio padrão mostra que em Santarém os valores 

obtidos nos dois períodos considerados afastaram-se menos do valor médio calculado do que em 

Braga. 

A tendência do decréscimo generalizado estimado para Portugal Continental, e para as zonas 

particulares de Braga e de Santarém, aconteceu igualmente noutros estudos em países de clima 

Mediterrânico, como França, Espanha e Grécia, e noutros trabalhos em zonas com clima distinto do 

de Portugal Continental. 

Os resultados observados em Braga e Santarém apresentaram uma tendência idêntica à estimada 

por Delécolle et al. (1995) em Avignon. Os resultados simulados com o CERES-Maize por estes 

autores, nos cenários futuros, incluindo o efeito da concentração de CO2, mostraram um decréscimo 
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entre 10% e 30% das produtividades da cultura do milho de regadio. A duração da estação de 

crescimento reduziu cerca de 25 dias. Todavia, em Versailles verificaram-se aumentos de 

produtividade de 15% a 20%. 

As observações em Portugal Continental corroboram os resultados obtidos no estudo de Iglesias e 

Mínguez (1995) realizado em Espanha, país de clima Mediterrânico (Iglesias e Mínguez, 1997). Em 

Espanha, em cinco regiões, as produtividades do milho de regadio, simuladas pelo CERES-Maize do 

DSSAT v2.1, decresceram em todas as situações, apesar dos resultados dependerem da localização e 

do cenário climático (GISS; GFDL; UKMO). As diferenças de produtividade foram calculadas entre a 

situação de controlo, 330 µmol mol-1 CO2, e os cenários futuros com aumento da concentração de 

CO2, 555 µmol mol-1 CO2. O efeito do aumento da concentração de CO2 não foi suficiente para 

compensar as quebras derivadas da alteração climática. As menores perdas de produtividade 

ocorreram em Sevilla, no Sul de Espanha. Nesta zona, actualmente, a cultura é semeada antes do 

que ocorre no resto do país (15 de Março), o que permite que a estação de crescimento decorra 

num período em que o aumento da temperatura futura seja menor. Os decréscimos de 

produtividade estão relacionados com a redução da duração dos estádios de crescimento da cultura, 

consequência do aumento da temperatura. De acordo com o referido no capítulo 3.1.1.1.3, a 

produtividade é função da taxa e da duração do período de enchimento do grão. Nos cenários 

futuros, a data de maturação antecipou-se entre 10 e 38 dias (Iglesias e Mínguez, 1995). Iglesias e 

Mínguez (1997), com outros GCMs, obtiveram analogamente uma diminuição generalizada das 

produtividades. Todavia, as autoras verificaram perdas de menor volume em Zamora, onde as 

temperaturas são mais baixas. Segundo Iglesias e Mínguez (1997) estas reduções de produtividade 

ocorreram por causa do aumento da temperatura, que acelerou especialmente a duração da fase de 

enchimento do grão, e por a planta de milho ser uma planta C4 (3.1.1.1.1). Estas foram também as 

razões apresentadas por Alexandrov e Hoogenboom (2000) para os decréscimos estimados na 

produtividade da cultura do milho na Bulgária com os cenários de alteração climática, sem e com o 

efeito directo da concentração de CO2. Os decréscimos simulados de produtividade com os cenários 

de alteração climática sem o efeito directo da concentração de CO2 foram mais acentuados para a 

cultura do milho do que para a cultura do trigo. 

Tal como aconteceu com os decréscimos observados para Portugal Continental, também Rosenzweig 

e Iglesias (1998), avaliando os efeitos da alteração climática nas culturas do trigo, do arroz, da soja 

e do milho, recorrendo aos modelos do IBSNAT (DSSAT v2.1), constataram que a cultura do milho, 

entre as culturas consideradas pelos autores, foi a cultura cuja produtividade foi mais prejudicada; 

isto sucedeu por se tratar de uma planta C4, uma vez que a sua resposta à concentração de CO2 é 

menor relativamente ao que acontece nas plantas C3 (3.1.1.1.1). Em média, os autores verificaram 

que, com os cenários de alteração climática sem o efeito da concentração de CO2, as produtividades 

das culturas estudadas diminuíram, enquanto que com o efeito da concentração de CO2 os 

decréscimos foram atenuados nas zonas localizadas nas altas e médias latitudes. Com o efeito da 

concentração do CO2, as alterações potenciais das produtividades variaram com os cenários 

climáticos utilizados. Nas latitudes elevadas as diferenças de produtividade foram menos 
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acentuadas do que nas baixas latitudes, acontecendo por vezes situações de diferenças positivas nas 

latitudes médias e elevadas. 

A tendência de decréscimo de produtividade da cultura do milho verificada em Braga e em 

Santarém foi análoga à verificada num estudo em três localidades localizadas no centro e norte da 

Grécia (Kapetanaki e Rosenzweig, 1997), país com clima Mediterrânico, no qual se avaliaram 

diminuições de produtividade. O CERES-Maize, incluído no DSSAT v3.0, foi o modelo utilizado no 

referido trabalho, e os dados meteorológicos foram os das simulações de equilíbrio dos modelos de 

circulação geral (GCMs) GISS, GFDL e UKMO, e de uma simulação transiente do GISS. As condições 

de controlo foram definidas pelos dados meteorológicos observados. Com base nas produtividades 

da situação de controlo, os decréscimos observados para os diferentes cenários climáticos foram até 

20%. 

O presente estudo confirma também a análise dos efeitos das alterações climáticas na fenologia e 

na produtividade da cultura do milho em três regiões da Venezuela (Maytín et al., 1995). Maytín et 

al. (1995) determinaram uma redução da duração das fases fenológicas em duas cultivares, apesar 

das diferenças climáticas entre os dois países. Os autores utilizaram o modelo CERES-Maize 

disponibilizado pelo DSSAT v2.1, e dados do modelo de circulação geral (GCM) UKMO. A menor 

duração de todas as fases fenológicas, excluindo a fase entre a germinação e a emergência, foi 

explicada pelo aumento da temperatura. Segundo Maytín et al. (1995), o modelo CERES-Maize 

simulou estas mudanças, uma vez que a duração das fases fenológicas calculada pelo modelo é 

função da acumulação dos dias-grau (Tabela 3.7). 

Os resultados obtidos em Portugal Continental apontaram uma tendência semelhante aos de um 

estudo sobre as consequências das futuras alterações climáticas na cultura do milho semeada no 

midwestern dos EUA (Southworth et al., 2000), no qual os resultados mostraram que as 

produtividades das cultivares de ciclo médio decresceram em toda a região, desde -15,1% a -40%. Os 

decréscimos de produtividade na zona Sul da região analisada foram atribuídos aos aumentos da 

temperatura máxima diária. Os aumentos da temperatura foram responsáveis pela antecipação da 

data de floração e pela redução do período de enchimento do grão. Segundo Hoogenboom et al. 

(1995), no modelo CERES-Maize, para temperaturas inferiores a 8ºC não existe desenvolvimento, e o 

desenvolvimento decresce para temperaturas entre os 34ºC e os 44ºC; acima dos 44ºC há cessação 

do desenvolvimento (Tabela 3.7 e Figura 3.11). O modelo de culturas utilizado por Southworth et al. 

(2000) foi o CERES-Maize do DSSAT v3.5. Os dados meteorológicos usados para a situação de 

controlo foram os do conjunto de dados VEMAP, mas os dos cenários futuros provieram do HadCM2. 

Quanto aos dados do HadCM2 existiram duas versões, uma que utilizou um forçamento combinado 

de GEE, com uma concentração de CO2 equivalente (HadCM2-GHG), e a outra versão considerou a 

concentração de CO2 equivalente e o forçamento negativo dos aerossóis de sulfato (HadCM2-SUL). 

No estudo de Southworth et al. (2000), os coeficientes das cultivares de ciclo médio semeadas na 

zona Sul foram semelhantes aos calibrados no capítulo 4.3.2. 

A tendência de decréscimo de produtividade simulada para Portugal Continental foi também igual à 

observada num estudo numa zona do Estado Americano da Carolina do Norte (Dhakhwa et al., 1997), 
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com o modelo CERES-Maize, quando se admitiu apenas a alteração climática, e quando se 

considerou o efeito combinado da alteração climática e da concentração de CO2. As diminuições de 

produtividade são justificadas, essencialmente, pela redução da duração do ciclo da cultura, devido 

ao aumento das temperaturas. As produtividades decresceram provavelmente por causa da menor 

duração do período de enchimento do grão, e também pelos aumentos do stress hídrico, térmico e 

nutritivo durante esse mesmo período. No caso de só se considerar o efeito da concentração de CO2 

simulou-se um aumento das produtividades e na biomassa de 18% e de 14%, respectivamente, o que 

segundo os autores está de acordo com a bibliografia consultada. O modelo CERES-Maize foi 

modificado pelos autores para ser capaz de simular os efeitos fisiológicos do aumento da 

concentração de CO2 no crescimento e na transpiração da cultura. Os modelos de circulação geral 

(GCMs) utilizados foram o GFDL e o UKMO. 

Tal como se explicou nos capítulos 3.1.1.1.1, 3.1.1.1.2 e 3.1.1.1.3, enquanto que o aumento da 

concentração de CO2 terá um efeito positivo na produtividade das culturas, nomeadamente na 

cultura do trigo, a elevação da temperatura conduzirá a uma diminuição da produtividade. Como os 

cenários futuros projectam uma alteração climática, que inclui um acréscimo de temperatura e um 

aumento da concentração de CO2, a resposta das culturas integrará estas duas componentes. Em 

Portugal Continental, particularmente nas zonas em estudo, as produtividades médias ponderadas 

de ambas as culturas decresceram. Os resultados da cultura do trigo foram opostos aos obtidos em 

alguns estudos, noutras regiões do mundo, que seguiram uma metodologia semelhante, este 

comportamento deve-se provavelmente à diminuição dos efeitos negativos das baixas temperaturas 

de Inverno. Todavia, as diferenças negativas estimadas para as produtividades do milho em Portugal 

Continental, entre os cenários futuros e as situações de controlo, foram idênticas, não em valor 

mais em tendência, às obtidas em trabalhos que também utilizaram o modelo CERES-Maize. A 

maioria dos autores apontaram a redução da duração da estação de crescimento da cultura, 

nomeadamente do estádio de enchimento do grão, como a principal causa dos decréscimos 

simulados de produtividade. 

Os trabalhos europeus referidos no capítulo 3.1.4, ACACIA e CLIVARA (Downing et al., 2000; Parry, 

2000), e ainda o capítulo da agricultura do IPCC (Kundzewicz et al., 2001) e os estudos referidos por 

Rosenzweig e Hillel (1998) mencionam que os maiores problemas virão a acontecer no Sul da Europa. 

Também Iglesias (1994), a partir dos resultados estimados da alteração climática nas culturas do 

trigo e do milho em Espanha, concluiu que as consequências em Espanha poderão ser mais graves do 

que as sofridas no resto dos países da União Europeia. Contudo é preciso ter em atenção que o IPCC 

e o ACACIA referem um estudo sobre a variação da produtividade do trigo (Harrison et al., 2000), 

em que esta decresceu entre 0 t ha-1 e 3 t ha-1. É importante verificar que as produtividades das 

situações de controlo da Tabela 5.1 são inferiores a 3 t ha-1. Tal como no presente trabalho e 

noutros trabalhos já referidos, o projecto CLIVARA considerou que as plantas C3 aumentaram as suas 

produtividades devido aos efeitos positivos do aumento da concentração de CO2 na fotossíntese, que 

contraria os efeitos da redução da duração das culturas causada pelo aumento da temperatura 

(Downing et al., 2000). 
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5.4 Necessidades de rega e eficiência do uso de água 

As variações das necessidades de rega nos cenários futuros são consequência das mudanças na 

evapotranspiração (ET) das culturas, e da precipitação projectada para os períodos de Primavera e 

de Verão (Iglesias, 1994; Iglesias e Mínguez, 1995; Kapetanaki e Rosenzweig, 1997). 

A Figura 5.8 e Figura 5.9 ilustram as necessidades de rega nas situações de controlo e nos cenários 

futuros, e as variações entre os cenários futuros e as situações actuais. As Tabela 5.3 e Tabela 5.4 

mostram, respectivamente, as necessidades de rega e de ET (média ponderada e desvio padrão) da 

cultura do milho, e a variação percentual da rega e de ET entre o cenário futuro e a situação de 

controlo, por célula e simulação do HadRM3. 

Na situação de controlo dos dois cenários, a nível continental, verificou-se um gradiente de Norte 

para Sul e de Litoral para Interior das necessidades de rega da cultura do milho (IRCM) (Figura 5.8a; 

Figura 5.9a). Este gradiente está em consonância com a distribuição da precipitação e da 

temperatura no território (5.1). Nos cenários futuros, as exigências calculadas foram em geral 

maiores (variações positivas), todavia algumas zonas mostraram uma redução ou manutenção dessas 

mesmas exigências. Este facto foi mais notório com dados do cenário A2c (Figura 5.8c; Figura 5.9c; 

Figura 5.8d; Figura 5.9d). Tal comportamento pode ser explicado pelo aumento da concentração de 

CO2 que conduz a uma diminuição da condutância estomática, e por isso a uma diminuição da 

transpiração, e ainda pelo aumento da temperatura, dias-grau de crescimento, para a estação em 

causa. O acréscimo de dias-grau implica, como já se referiu, uma diminuição na duração da estação 

de crescimento da cultura (capítulos 3.1.1.1.2; 4.3.2; 5.1 e Figura 2.12). 

 

Tabela 5.3 - Necessidades de rega (média ponderada e desvio padrão) da cultura do milho e 

variação percentual das necessidades de rega entre a situação futura e a de controlo, por célula e 

por simulação do HadRM3 

Cultura Célula  Necessidades de rega (mm) 
celVP  (%) 

   Simulação A2c Simulação B2a   
   Controlo 2071 Controlo 2071 A2c B2a 

12 
celx  262 415 264 379 59 44 

(Braga) 
celσ  65 90 71 79   

Milho 

46 
celx  426 445 427 448 4 5 

 (Santarém) 
celσ  61 63 60 64   
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Tabela 5.4 - ET (média ponderada e desvio padrão) da cultura do milho e variação percentual da ET 

entre a situação futura e a de controlo, por célula e por simulação do HadRM3 

Cultura Célula  ET (mm) 
celVP  (%) 

   Simulação A2c Simulação B2a   
   Controlo 2071 Controlo 2071 A2c B2a 

12 
celx  681 660 682 636 -3 -7 

(Braga) 
celσ  36 50 34 44   

Milho 

46 
celx  729 609 728 620 -16 -15 

 (Santarém) 
celσ  23 23 27 23   
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Figura 5.8 - Necessidades de rega estimadas para a cultura do milho com dados da simulação A2c do 

modelo HadRM3. 

a) controlo; b) cenário A2c; c) variações das necessidades de rega; d) histogramas da distribuição da 

área por classes de diferença das necessidades de rega. 
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Figura 5.9 – Necessidades de rega estimadas para a cultura do milho com dados da simulação B2a do 

modelo HadRM3. 

a) controlo; b) cenário B2a; c) variações das necessidades de rega; d) histogramas da distribuição da 

área por classes de diferença das necessidades de rega. 

 

Enquanto que a célula de Santarém com aumentos médios de 4% e de 5%, respectivamente nos 

cenários A2c e B2a, reflectiu a tendência continental, os aumentos elevados verificados em Braga, 

59% para o cenário A2c e 44% para o cenário B2a, afastaram-se dos do resto do Continente (Tabela 

5.3; Figura 5.8d; Figura 5.9d). 

Na situação de controlo, para os dois cenários, Braga apresentou baixos valores de rega consumida, 

262 mm no cenário A2c, e 264 mm no cenário B2a (Tabela 5.3). Contudo, nos cenários futuros os 

consumos aproximaram-se dos de Santarém. Isto explica por que é que os acréscimos médios em 

Braga foram de 59% e de 44% nos cenários A2c e B2a, respectivamente, enquanto que em Santarém 

as variações médias foram de apenas 4% e de 5% (Tabela 5.3). Este comportamento resultou da 

conjugação dos efeitos da redução da precipitação, do aumento dos dias-grau de crescimento, e da 

concentração de CO2 estimados nos cenários futuros. No período de Primavera-Verão, apesar das 

diferenças da precipitação acumulada entre a situação futura e a de controlo serem semelhantes 

para Braga e Santarém, -28% em Braga e -31% em Santarém com dados do cenário B2a, as diferenças 

nos dias-grau de crescimento foram de 22% em Braga, e de 13% em Santarém (5.1). Esta 

discrepância entre as duas regiões pode explicar os resultados alcançados das necessidades de rega, 
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e das maiores variações negativas das produtividades do milho em Braga, nos dois cenários (Tabela 

5.3 e capítulo 5.3). 

Se apenas se tivesse considerado as variações negativas de produtividade e as positivas da rega, 

entre os cenários futuros e as situações de controlo, ter-se-ia obtido uma diminuição da eficiência 

do uso de água fornecida pela rega, nas duas regiões e nos dois cenários considerados. Todavia, a 

WUE (eficiência do uso de água) considera o total de água evapotranspirada72. 

Nos cenários futuros, a água evapotranspirada foi inferior à da situação de controlo, sendo de 

realçar que em Braga as reduções médias foram maiores, -7%, no cenário B2a do que no A2c, -3%, 

mas o contrário aconteceu para Santarém (Tabela 5.4). Em Braga, os valores mais elevados da ET no 

cenário A2c relativamente aos do B2a são explicados pelo maior aumento das temperaturas 

projectado, que exerceu um efeito mais preponderante face aos do aumento da concentração de 

CO2 (3.1.1.2 e 2.5). Quando a temperatura se eleva, os estomas abrem e a transpiração aumenta 

(3.1.1.2). 

Em Santarém, o maior aumento da concentração de CO2 no cenário A2, comparativamente aos 

aumentos de concentração de CO2 no cenário B2, foi mais determinante nos resultados de ET 

alcançados do que a temperatura. Nesta região, os menores decréscimos de produtividade nos dois 

cenários podem indiciar que as plantas não foram sujeitas a um stress térmico adicional, logo, ao 

contrário de Braga, poderá não ter havido uma abertura extra dos estomas. Por outro lado, por as 

concentrações de CO2 no cenário A2 serem superiores relativamente às do B2 (Figura 2.12), no 

cenário A2c a transpiração pode ter sido mais afectada pelo fecho dos estomas, apesar do aumento 

de temperatura conduzir a um aumento da transpiração (3.1.1.2). 

A dispersão dos valores foi mais acentuada em Braga relativamente a Santarém (Tabela 5.4). 

Em Braga, por causa dos decréscimos das produtividades (Tabela 5.1), mesmo com os decréscimos 

da ET, as WUEs calculadas nos cenários futuros (A2c e B2a) são inferiores às da simulação de 

controlo, -21% e -6%. Por outro lado, em Santarém, mesmo com decréscimos de produtividade, a 

WUE aumentou nos dois cenários, 10% e 8% (Tabela 5.5). Comparando Braga com Santarém, em 

Santarém os decréscimos das produtividades nos dois cenários foram menores, mas os de ET foram 

superiores aos de Braga, em média -16% para Santarém e -5% para Braga (Tabela 5.1 e Tabela 5.4). 

 

Tabela 5.5 - WUE média ponderada da cultura do milho, por célula e por simulação do HadRM3 

Cultura Célula  WUE (kg m-3) 
   Simulação A2c Simulação B2a 
   Controlo 2071 Controlo 2071 

Milho 12 
(Braga) celx  1,65 1,31 1,63 1,54 

 46 
(Santarém) celx  1,31 1,44 1,36 1,47 

 

                                                   
72 A água evapotranspirada inclui a água perdida pela transpiração das plantas e pela evaporação do solo (Allen 
et al., 1998). 
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No presente estudo e nos trabalhos consultados que seguiram uma metodologia semelhante, os 

resultados de ET nos cenários futuros foram consistentes, mostrando uma tendência de diminuição, 

todavia as tendências observadas nas necessidades de rega e da WUE nem sempre foram 

coincidentes. As variações de ET explicam-se pela redução da estação de crescimento e pelo efeito 

que a concentração de CO2 tem nos estomas, as necessidades de rega são função do balanço entre a 

precipitação e a ET, e, por último, a WUE depende das produtividades e da correspondente ET. 

Assim sendo, os resultados observados em Braga e Santarém, apoiam os resultados do trabalhos de 

Delécolle et al. (1995), referido no capítulo 5.3, em França, que mostraram que a ET na cultura do 

milho de regadio foi menor com os dados das simulações de equilíbrio com o efeito da concentração 

de CO2 do que na situação de controlo. No norte de França (Versailles) as variações foram 

entre - 25% e -30%, e no Sudeste do país (Avignon) as diferenças foram entre -20% e -25%. 

Em Braga e Santarém houve aumentos da rega aplicada nos cenários climáticos futuros tal como 

observado no estudo de Iglesias e Mínguez (1995), sem o efeito da concentração de CO2, em todas as 

regiões, à excepção de Sevilla. Todavia, neste estudo em Espanha, quando se considerou o 

acréscimo de concentração de CO2 houve um decréscimo de 10% a 20% nas necessidades de rega do 

cenário futuro sem CO2. A magnitude das respostas face aos consumos na situação de controlo 

variou entre os cenários. Quanto à ET, o comportamento verificado em Braga e Santarém foi 

contrário ao observado em Espanha quando se admitiu apenas a alteração climática, ou seja, 

calcularam-se aumentos de ET, sendo as únicas excepções Zamora e Sevilla, as regiões mais quente 

e mais fria, respectivamente. Com a inclusão do efeito da concentração de CO2 as variações nas 

cinco regiões cifraram-se entre -17% e +18% (Iglesias e Mínguez, 1995), justificando-se os 

decréscimos de ET pela redução da duração de crescimento da cultura que acontece num clima 

mais quente, embora a ET diária tenha aumentado na maior parte do ciclo da cultura (Iglesias, 

1994). 

O decréscimo da WUE em Braga assemelhou-se ao do trabalho de Iglesias e Mínguez (1995), em que 

a WUE decresceu em todas as situações, para os cenários de alteração climática sem efeito da 

concentração de CO2. Quando se considerou a concentração de CO2, as quebras mantiveram-se, 

embora em Sevilla e em Zamora a WUE se tenha mantido igual à da situação de controlo (Iglesias e 

Mínguez, 1995). Tal como em Braga, também no estudo de Iglesias e Mínguez (1997), no total das 

cinco regiões em estudo, a WUE sofreu um decréscimo. As menores reduções ocorreram em Zamora, 

Sevilla e Badajoz. A tendência de decréscimos de ET e da duração da cultura simulada em Braga, e 

em Santarém foi idêntica à obtida por Guereña et al. (2001). Estes autores estudaram uma bacia 

localizada no Sul de Espanha, em que os dados meteorológicos de um modelo de circulação global 

(HadCM2) e de um modelo regional (PROMES) foram os dados de entrada do modelo CERES-Maize 

incluído no DSSAT v3.1. Para além dos decréscimos referidos, Guereña et al. (2001) obtiveram ainda 

decréscimos nas necessidades de rega. Apesar dos decréscimos estimados, as mudanças na 

produtividade e na biomassa, entre cenários do mesmo modelo, não foram significativas. Iglesias e 

Mínguez (1997) concluíram que a diminuição global da ET total aconteceu por causa da redução da 

estação de crescimento, e do efeito fisiológico da concentração de CO2 ao nível da WUE. A redução 
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da duração da cultura foi acompanhada, em algumas situações, por um decréscimo na produtividade 

(Iglesias e Mínguez, 1997 e capítulo 3.1.1.1.2). Quanto às necessidades de rega, o comportamento 

registado em Braga e Santarém foi oposto ao decréscimo verificado em quase todas as situações 

consideradas por Iglesias e Mínguez (1997), tendo sido excepção as simulações com os dados do 

modelo UKHI. Em alguns casos, as reduções observadas estão relacionadas, com os decréscimos da 

ET (Iglesias e Mínguez, 1997). 

Os resultados obtidos em Braga e Santarém contrariaram os de Kapetanaki e Rosenzweig (1997), em 

três localidades da Grécia. Os autores observaram que as necessidades de rega decresceram 

significativamente nos cenários futuros considerados. O decréscimo simulado resultou da redução da 

estação de crescimento da cultura e do próprio crescimento da cultura, e ainda pelo aumento do 

total de precipitação durante o período em que a cultura está instalada. Por outro lado, à 

semelhança de Braga e Santarém, a ET mostrou igualmente uma tendência de decréscimo devido ao 

encurtamento da estação de crescimento e ao efeito da concentração de CO2 no fecho dos estomas. 

Tal como aconteceu em Santarém, a WUE aumentou em todas as situações consideradas, 

localidades e cenários (Kapetanaki e Rosenzweig, 1997). Também no Corn Belt americano, a 

eficiência do uso de água da cultura do milho, definida pelo quociente de biomassa acima do solo e 

a evapotranspiração, aumentou para condições de aumento da concentração de CO2, de 350 ppmv 

para 625 ppmv. Os aumentos estimados pelo modelo EPIC (Erosion Productivity Impact Calculator) 

foram maiores, 35%, nas situações em que a precipitação futura foi inferior à da situação de 

controlo, e menores, 19%, quando a precipitação futura foi superior à de controlo. Os aumentos 

foram atribuídos, essencialmente, aos acréscimos de produtividade como consequência dos 

aumentos da concentração de CO2 (Phillips et al., 1996). 

Os resultados de aumento da WUE observados em Santarém, e nos trabalhos desenvolvidos na 

Grécia e no Corn Belt americano (Phillips et al., 1996; Kapetanaki e Rosenzweig, 1997) foram 

igualmente estimados no estudo de Dhakhma et al. (1997), no Estado da Carolina do Norte. O 

aumento da concentração de CO2 foi responsável pelo acréscimo de 29% da WUE. Este aumento nas 

plantas C4 foi explicado, sobretudo, pelo decréscimo da transpiração por unidade de área foliar. 

Esta redução acontece devido ao fecho dos estomas, estimulado pelas maiores concentrações de 

CO2. 

 

5.5 Necessidades de azoto e eficiência do uso de azoto 

Comparativamente à situação de controlo, nos dois cenários futuros (A2c e B2a), o total 

determinado de N aplicado (NICM) foi menor em quase todo o Continente. As únicas excepções 

aconteceram em algumas zonas no norte do território, e os maiores decréscimos ocorreram no 

Alentejo e no Algarve (Figura 5.10c e Figura 5.11c). 

Em ambos os cenários futuros, nem Braga nem Santarém apresentaram um comportamento idêntico 

ao do Continente. Todavia, Santarém situou-se mais perto desse mesmo comportamento (Figura 
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5.10d e Figura 5.11d). Em Braga, comparativamente a Santarém, as quantidades de N aplicadas 

foram inferiores, na situação de controlo e nos cenários futuros. Nas duas regiões, os decréscimos 

foram maiores no cenário A2c, -24% em Braga e -45% em Santarém, do que no B2a, -13% em Braga 

e -42% em Santarém. As diferenças dos valores de N aplicado no futuro, entre Braga e Santarém, 

foram pouco expressivas, aproximadamente 31 kg ha-1 (Tabela 5.6). 

Tal como se referiu no capítulo 3.1.1.3, uma das justificações possíveis para os menores consumos 

de N poderá ser o favorecimento da mineralização do N orgânico pelo aumento da temperatura do 

solo. Outra hipótese, segundo Bindi e Olesen (2000), também já mencionada, para o decréscimo de 

N aplicado poderá ser a menor necessidade de N correspondente aos menores níveis de 

produtividade alcançada. Em Braga, nos dois cenários, os decréscimos de N acompanharam os da 

produtividade. Porém, em Santarém, as reduções foram diferentes, ou seja, os decréscimos de 

produtividade foram menores que os de N aplicado (Tabela 5.1 e Tabela 5.6). As temperaturas mais 

elevadas no cenário A2 (2.5), que são responsáveis pela aceleração da mineralização da matéria 

orgânica, e as maiores reduções de produtividade (5.3) podem ser a razão dos maiores decréscimos 

nas aplicações de N neste cenário face aos registados em B2. 

 

Tabela 5.6 - Necessidades de N (média ponderada e desvio padrão) da cultura do milho e variação 

percentual das necessidades de N entre a situação futura e a de controlo, por célula e por 

simulação do HadRM3 

Cultura Célula  Necessidades de N (kg ha-1) 
celVP  (%) 

   Simulação A2c Simulação B2a   
   Controlo 2071 Controlo 2071 A2c B2a 

12 
celx  192 146 185 161 -24 -13 

(Braga) 
celσ  35 24 30 23   

Milho 

46 
celx  328 179 328 189 -45 -42 

 (Santarém) 
celσ  41 14 43 14   
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Figura 5.10 - Necessidades de N estimadas para a cultura do milho com dados da simulação A2c do 

modelo HadRM3. 

a) controlo; b) cenário A2c; c) variações das necessidades de N; d) histogramas da distribuição da 
área por classes de diferença das necessidades de N. 
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Figura 5.11 - Necessidades de N estimadas para a cultura do milho com dados da simulação B2a do 

modelo HadRM3. 

a) controlo; b) cenário B2a; c) variações das necessidades de N; d) histogramas da distribuição da 
área por classes de diferença das necessidades de N. 
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No futuro, a eficiência do uso de azoto (NU) aumentou em todas as situações consideradas, cenários 

e regiões. Os maiores aumentos registados foram em Santarém. Tanto na situação de controlo como 

nos cenários futuros, Braga foi a região onde as NUs foram mais elevadas. No controlo, as diferenças 

entre Braga e Santarém foram mais nítidas do que nos cenários futuros (A2c e B2a). As diferenças 

não foram expressivas entre os dois cenários futuros (Tabela 5.7). 

 

Tabela 5.7 - NU média ponderada da cultura do milho, por célula e por simulação do HadRM3 

Cultura Célula  NU - grão (kg ha-1) por N aplicado (kg ha-1) 
   Simulação A2c Simulação B2a 
   Controlo 2071 Controlo 2071 

Milho 12 
celx  58 59 60 61 

 46 
celx  29 49 30 48 

 

Em Braga, o aumento médio futuro de 2% da NU nos dois cenários aconteceu porque as diferenças 

negativas entre futuro e controlo das produtividades e das necessidades de N foram da mesma 

ordem de grandeza (Tabela 5.1 e Tabela 5.6). Quanto a Santarém, os aumentos médios da NU, de 

69% e de 60%, estiveram relacionados com os decréscimos de N aplicado nos cenários futuros 

(Tabela 5.6), estes foram superiores, em valor absoluto, aos decréscimos de produtividade (Tabela 

5.1). 

 

5.6 Adaptação 

Os resultados obtidos com a mudança da data de sementeira, medida de adaptação considerada 

(4.6.1), encontram-se na Tabela 5.8 e na Figura 5.12, Figura 5.13, e Figura 5.14. A Tabela 5.8 

resume os resultados de produtividade alcançados nas diferentes situações (controlo, e futuro com 

e sem adaptação), e a variação percentual da produção entre a situação futura com e sem 

adaptação e a de controlo. A Figura 5.12, Figura 5.13, e Figura 5.14 mostram as datas de 

sementeira propostas, a variação de produtividade entre os cenários futuros com e sem adaptação, 

e entre os cenários futuros adaptados e as situações de controlo. Para a cultura do milho, a Figura 

5.13 e Figura 5.14 ilustram ainda as diferenças de rega e de N aplicado nos cenários futuros com e 

sem alteração das datas de sementeira. 

5.6.1 Produtividade 

No caso da cultura do trigo, no cenário A2c, alterando a data de sementeira conseguiu-se reduzir 

em 6% a diferença negativa entre o cenário futuro e a situação de controlo (Tabela 5.8; Figura 

5.12c). No cenário B2a, a adaptação não surtiu qualquer efeito (Tabela 5.8 e Figura 5.12f). Em 

ambos os cenários, a adaptação não interferiu na duração da estação de crescimento (Tabela 5.9). 
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Tabela 5.8 - Produtividade média ponderada e variação percentual da produção entre a situação 

futura, com e sem adaptação, e a de controlo, por cultura, por célula, por simulação do HadRM3, e 

com e sem adaptação nos cenários futuros 

Cultura Célula  Produtividade (kg ha-1) a
celVP  

   Simulação A2c Simulação B2a % 
2071  Controlo 2071 A2c  B2a     Controlo 

não 
adapt.b 

adapt.  não 
adapt. 

adapt. não 
adapt. 

adapt. não 
adapt. 

adapt. 

Trigo 61 
(Elvas) celx  2.963 2.361 2.540 2.619 2.528 2.528 -20 -14 -3 -3 

12 
(Braga) celx  11.233 8.649 8.766 11.109 9.778 9.788 -23 -22 -12 -12 

Milho 

46 
(Santarém) celx  9.545 8.740 9.465 9.899 9.131 9.361 -8 -1 -8 -5 

a Equação 4.7, calculada entre a situação futura, com e sem adaptação, e a situação de controlo. 
b adapt. é a abreviatura de adaptado. 

 

Tabela 5.9 - Duração das culturas do trigo e do milho (média ponderada), por célula, por simulação 

do HadRM3, e com e sem adaptação nos cenários futuros 

Cultura Célula  Duração (d) 
   Simulação A2c Simulação B2a 

2071  Controlo 2071    Controlo 
não 

adapt. 
adapt.  não 

adapt. 
adapt. 

Trigo 61 
(Elvas) celx  196 167 169 192 175 175 

Milho 12 
(Braga) celx  186 115 131 186 123 123 

 46 
(Santarém) celx  186 113 178 186 120 133 
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a) b) c) 

      
d) e) f) 
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Figura 5.12 - Alterações no desempenho da cultura do trigo, em Elvas, por mudança da data de 

sementeira. 

Painel superior: simulações com dados da simulação A2c do modelo HadRM3. Painel inferior: 

simulações com dados da simulação B2a do modelo HadRM3. Mapas: (a,d) datas de sementeira; (b, 

e) variação de produtividade com mudança da data de sementeira, em relação ao cenário futuro 

sem adaptação; (c,f) variação de produtividade com mudança da data de sementeira, em relação à 

situação de controlo. 
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No cenário A2c, a antecipação da data de sementeira de dia 21 de Novembro para os dias 22 de 

Outubro e 11 de Novembro permitiu que resultados mais favoráveis fossem alcançados. Em grande 

parte da região de Elvas, observaram-se aumentos entre 20% e 25% entre o cenário futuro com e 

sem adaptação (Figura 5.12b). A adaptação proporcionou um aumento de 6% entre o cenário futuro 

e a situação de controlo (Tabela 5.8). A antecipação da cultura permitiu que as plantas recebessem 

uma quantidade de precipitação no futuro semelhante à da situação de controlo. Em Elvas, a 

precipitação acumulada projectada para o período de Outono-Inverno (Setembro a Junho) é menor 

no cenário futuro B2a do que na situação de controlo (-15%). Por isso, se as plantas puderem dispor 

da água acumulada de Outubro a Junho, em vez de Novembro a Junho, a diferença do total entre o 

cenário futuro e a situação de controlo é de apenas 5% (4.4.4; 4.6.1.1; 5.1). 

No cenário B2a, somente em dois73 tratamentos houve melhoria da diferença entre futuro com e 

sem adaptação, com a mudança da data de sementeira num dos tratamentos para dia 11 de 

Novembro e no outro para dia 22 de Outubro. A produtividade média no futuro com adaptação 

continuou a ser igual à produtividade obtida sem adaptação. Comparando as produtividades 

conseguidas sem adaptação, nos cenários futuros A2c e B2a, com as da situação de controlo, 

verificou-se que no cenário B2a os decréscimos foram em média menores, -3%, do que com dados do 

cenário A2c, -20% (Tabela 5.8). Esta pode ser a justificação da mudança da data de sementeira não 

ser suficiente para reduzir a diferença entre as produtividades conseguidas no cenário futuro B2a 

sem adaptação e na situação de controlo. Para os dois cenários, as diferenças entre futuro adaptado 

e futuro sem adaptação foram para todos os tratamentos não significativas (α=0,05) (4.6.1 e 

4.6.1.1). 

Tanto no caso de Elvas (cenário B2a) como no estudo já referido de Delécolle et al. (1995), sobre 

trigo de regadio em duas regiões de França, a medida de adaptação seguida, a alteração da data de 

sementeira, não foi suficiente para melhorar as produtividade estimadas nos cenários futuros (2050, 

em França) com a data admitida no período actual (1 de Novembro). Delécolle et al. (1995) 

consideraram as datas de dia 1 de Setembro, 1 de Outubro e 1 de Dezembro. Em Versailles, a 

comparação dos resultados obtidos com os dados dos cenários climáticos e os alcançados nas 

condições actuais revelou que a mudança da data de sementeira não foi suficiente para contrariar o 

efeito da redução da duração da estação na situação mais pessimista, ano de 2050. Em Avignon, a 

antecipação da data de sementeira permitiu melhorar os resultados de produtividade para os 

cenários de 2010 e de 2030. Para 2050 os resultados foram aproximadamente iguais aos obtidos com 

a sementeira no dia 1 de Novembro. Para se ultrapassar situações em que o solo esteja seco nas 

primeiras fases da cultura, os autores referiram a necessidade de rega. 

Em Elvas, onde a antecipação da data de sementeira da cultura do trigo proporcionou uma 

diminuição do decréscimo de produtividade com dados do cenário A2c relativamente ao estimado 

quando se admitiu a data de sementeira actual, observou-se um comportamento oposto ao 

                                                   
73 Na Figura 5.12d devido à escala considerada apenas se observa um tratamento cuja data de sementeira foi 
alterada. 



 5 Resultados e discussão 

 167 

verificado na Austrália, em cenários de alteração climática e de aumento de concentração de CO2 

(Luo et al., 2003). Os autores obtiveram com a data de sementeira de 30 de Junho maiores 

aumentos de produtividade, 10,33% a 68,03%, relativamente à data de sementeira de 30 de 

Maio, -1,03% a 39,38%. Assim se concluiu que o atraso da sementeira beneficiou o crescimento e o 

desenvolvimento da cultura. A cultivar considerada matura cedo. 

Em Braga, os efeitos da adaptação da cultura do milho nos cenários A2c e B2a foram praticamente 

nulos. Assim, no cenário A2c com adaptação, a diferença entre a produtividade futura e a de 

controlo melhorou em média 1%, enquanto que no cenário B2a não houve qualquer melhoria. As 

variações médias, entre futuro adaptado e controlo, são mais acentuadas no cenário A2c, -22%, do 

que no cenário B2a, -12% (Tabela 5.8). Com os dados do cenário A2c, as datas foram adiantadas 

para 19 de Março, 29 de Março, 8 de Abril e 18 de Abril, e, com os dados do cenário B2a, a data de 

sementeira da maioria das manchas (tratamentos) continuou a ser dia 28 de Abril (capítulo 4.4.4; 

Figura 5.13a; Figura 5.13e; Figura 5.13f; Figura 5.13j). Em ambos os cenários, a diferença global 

entre as produtividades futuras, com e sem adaptação, foi entre 0% e 5%. Os maiores aumentos, 

entre 20% e 25%, foram observados na mancha mais a litoral (Figura 5.13b e Figura 5.13g). 

Em Santarém, a mudança da data de sementeira assegurou uma redução dos prejuízos alcançados 

na situação futura. Em ambos os cenários, a diferença entre os cenários futuros sem adaptação e a 

situação de controlo foi de -8%. Tal como na cultura do trigo, a adaptação teve efeitos mais 

positivos no cenário A2c comparativamente ao cenário B2a. Com dados do A2c a medida de 

adaptação reduziu a diferença média entre o cenário futuro e a situação de controlo em cerca de 

7%, enquanto que no B2a o incremento médio foi de apenas 3% (Tabela 5.8; Figura 5.14e; Figura 

5.14j). No futuro, as diferenças das produtividades com e sem adaptação foram de 5% a 15% no 

cenário A2c, e entre 0 e 10% no cenário B2a (Figura 5.14b e Figura 5.14g). No cenário A2c, 8 de 

Janeiro e 18 de Janeiro foram as datas de sementeira adaptadas, e, no cenário B2a, a data de 

sementeira foi mudada para os dias 8 de Abril e 8 Janeiro (Figura 5.14a e Figura 5.14f). 

A duração da cultura aumentou em quase todas as situações estudadas. Só não houve alteração em 

Braga, cenário B2a, porque como a adaptação não conduziu a melhorias nos resultados da 

produtividade manteve-se a data inicial (28 de Abril) (Tabela 5.8; Tabela 5.9 e Figura 5.13f). Em 

Santarém, no cenário futuro B2a, estimou-se um aumento de 13% nos dias-grau de crescimento (5.1). 

A antecipação da data de sementeira moderou a aceleração da cultura provocado pelo aumento das 

temperaturas. Isto porque, mudando a data de sementeira, a cultura desenvolve-se em meses com 

temperaturas mais próximas das temperaturas da situação de controlo (5.1), tendo havido uma 

aproximação da duração da cultura no cenário futuro adaptado à da situação de controlo (Tabela 

5.9). 

No cenário A2c, a produtividade futura com adaptação melhorou, em relação à futura sem 

adaptação, significativamente em 35% do total de tratamentos de Braga e de Santarém. No cenário 

B2a, apenas em dois tratamentos se observou um acréscimo significativamente positivo (α=0,05) 

(4.6.1 e 4.6.1.1). 
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Figura 5.13 - Alterações no desempenho da cultura do milho, em Braga, por mudança da data de 

sementeira. 

Painel superior: simulações com dados da simulação A2c do modelo HadRM3. Painel inferior: 

simulações com dados da simulação B2a do modelo HadRM3. Mapas: (a,f) datas de sementeira; (b, 

g) variação de produtividade com mudança da data de sementeira, em relação ao cenário futuro 

sem adaptação; (c,h) variação da rega com mudança da data de sementeira, em relação ao cenário 

futuro sem adaptação; (d,i) variação de N com mudança da data de sementeira, em relação ao 

cenário futuro sem adaptação; (e,j) variação de produtividade com mudança da data de sementeira, 

em relação à situação de controlo. 
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Figura 5.14 - Alterações no desempenho da cultura do milho, em Santarém, por mudança da data de 

sementeira. 

Painel superior: simulações com dados da simulação A2c do modelo HadRM3. Painel inferior: 

simulações com dados da simulação B2a do modelo HadRM3. Mapas: (a,f) datas de sementeira; (b, 

g) variação de produtividade com mudança da data de sementeira, em relação ao cenário futuro 

sem adaptação; (c,h) variação da rega com mudança da data de sementeira, em relação ao cenário 

futuro sem adaptação; (d,i) variação de N com mudança da data de sementeira, em relação ao 

cenário futuro sem adaptação; (e,j) variação de produtividade com mudança da data de sementeira, 

em relação à situação de controlo. 

 

Os resultados obtidos para Braga e Santarém contrariaram os observados em França, no já referido 

estudo de Delécolle et al. (1995), em que especificamente em Versailles e em Avignon, com dados 

de dois cenários climáticos, a antecipação da data de sementeira não foi suficiente para alterar a 

produtividade obtida com a data da situação de controlo. Todavia, em Avignon num dos cenários 

considerados (2050) a antecipação permitiu a obtenção de valores de produtividade mais elevados 

face aos valores alcançados com a data da situação de controlo. Por outro lado, o atraso da data de 

sementeira permitiu compensar as consequências negativas da mudança climática nos cenários de 

2010 e 2030. Os autores avaliaram o efeito de adiantar ou atrasar em 15 dias a data actual de 
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sementeira (1 de Maio). No norte da Europa é preciso dar uma atenção particular a esta medida de 

adaptação, uma vez que as culturas de Primavera são limitadas pela temperatura do solo. 

Porém, os resultados nas zonas estudadas em Portugal concordam com os resultados obtidos nas 

regiões espanholas analisadas por Iglesias (1994) e Iglesias e Mínguez (1995), onde a antecipação da 

data de sementeira da cultura do milho de regadio para três cenários futuros assegurou um aumento 

da duração do ciclo da cultura. Os autores verificaram que o aumento se deveu essencialmente ao 

aumento da duração do estádio de enchimento do grão, uma vez que a cultura se desenvolverá num 

período com menores temperaturas. As datas escolhidas foram antecipadas em intervalos de 15 dias, 

até à data em que as temperaturas foram insuficientes, por serem baixas, para o estabelecimento 

da cultura. Para além da duração do ciclo da cultura, a antecipação da data assegurou um aumento 

das produtividades das cultivares actuais nos cenários climáticos futuros. Os autores avaliaram ainda 

a definição de novos híbridos, e a conjugação das datas de sementeira com novos híbridos (Iglesias, 

1994; Iglesias e Mínguez, 1995). 

Os resultados alcançados em Braga e Santarém confirmam, igualmente, o estudo já referido na 

Grécia (Kapetanaki e Rosenzweig, 1997), onde as produtividades da cultura do milho aumentaram 

com a antecipação da data de sementeira para as localidades em análise, comparativamente às 

obtidas nos cenários futuro com a data de sementeira actual. As datas foram antecipadas 10, 20 e 

30 dias em relação à data actual que foi definida no dia 1 de Abril para duas localidades, e em 20 de 

Abril para a terceira localidade. O cenário futuro utilizado foi o definido pelo modelo de circulação 

geral (GCM) UKMO. Apesar dos aumentos registados, estes não foram suficientes para compensar os 

efeitos negativos do cenário UKMO. A definição de novas cultivares, com uma maior duração da fase 

de enchimento do grão, ou seja, com um P5 mais elevado (Tabela 3.5), assegurou que os efeitos 

negativos da alteração climática fossem em parte contrariados. A conjugação de uma nova cultivar 

com a antecipação da data de sementeira permitiu que os resultados negativos, sem medidas de 

adaptação, no cenário climático futuro fossem compensados na localidade do centro da Grécia, o 

que não aconteceu nas duas zonas mais a norte. Assim sendo, nas localidades mais a norte 

experimentou-se o uso de uma cultivar com maiores taxas de enchimento do grão (G3), 

característica da zona central por causa da temperatura, juntamente com o adiantamento da 

sementeira, de 10 a 15 dias. Estas duas medidas foram suficientes para compensar os resultados 

desfavoráveis da alteração climática. 

Também numa localidade no Nordeste da Bulgária, num cenário de alteração climática, Alexandrov 

e Hoogenboom (2000) concluíram que a antecipação da data de sementeira da cultura do milho 

compensou os efeitos negativos do aumento de temperatura. A antecipação sugerida deverá ser de 

pelo menos duas semanas com base na data de sementeira actual, dia 30 de Abril. Outra medida 

testada foi o uso de cultivares de diferente ciclo. As cultivares de ciclo médio apresentaram 

vantagem face às de ciclo curto e muito curto. 

Os resultados obtidos em Braga e Santarém contrariam o estudo de Rosenzweig e Iglesias (1998), 

anteriormente referido, de âmbito mundial e para as culturas do trigo, do arroz, do milho e da soja. 

Neste estudo a adaptação às alterações climáticas conduziu nos países localizados nas altas e 
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médias latitudes a resultados de variação de produtividade positivos, ao contrário do que ocorreu 

nas zonas nas baixas latitudes. As medidas de adaptação seguidas incluíram a alteração da data de 

sementeira, aumentos da rega e da fertilização e uso de cultivares diferentes. Quanto à data de 

sementeira, os participantes do projecto afirmaram que a antecipação em quatros semanas seria 

aceitável. Adiantamentos superiores poderiam, por exemplo, interferir negativamente no teor de 

água do solo na fase de sementeira. Em países como a Argentina, Filipinas e China os testes de 

análise de sensibilidade mostraram vantagem de maiores mudanças da data de sementeira. Na 

Argentina foi mesmo sugerida uma antecipação de quatros meses e um atraso de um mês. 

Resumindo, nos cenários futuros, as temperaturas permitem antecipar a sementeira das culturas de 

Primavera-Verão. Semeando mais cedo, a estação de crescimento é prolongada, e por conseguinte, 

o uso de uma cultivar de ciclo mais longo possibilitará um aumento da produtividade, a água 

actualmente fornecida será suficiente, e ocorrerá uma diminuição do risco dos danos causados pelo 

calor. Quando as plantas forem semeadas mais cedo, também a maturação ocorrerá antes das 

temperaturas extremas de meados do Verão, e por isso as plantas não serão sujeitas aos seus efeitos 

nefastos (Bindi e Olesen, 2000). 

Ao comparar os resultados obtidos com a mudança da data de sementeira da cultura do milho, no 

território nacional, com os alcançados por outros autores, noutras regiões do mundo, concluiu-se 

que a grande vantagem associada a esta medida de adaptação é o aumento consequente da duração 

da estação de crescimento, nomeadamente da fase de enchimento do grão. Tanto na cultura do 

milho como na cultura do trigo, em média os resultados mostram que houve uma redução das 

perdas de produtividade no futuro comparativamente às de controlo. Apesar destas melhorias 

associadas à antecipação da data de sementeira, esta medida foi insuficiente para evitar que as 

produtividades nos cenários de alteração climática fossem, em média, inferiores aos alcançados nas 

situações de controlo. 

5.6.2 Necessidades de rega e de azoto 

A maioria dos tratamentos da região de Braga, quando adaptados, com os dados do cenário futuro 

A2c, comparando as situações com adaptação e sem adaptação, apresentaram um decréscimo da 

rega aplicada (IRCM). A variação cifrou-se entre -10% e 0% (Figura 5.13c). Com os dados do cenário 

A2c os decréscimos médios foram de -3%. Contudo, para o cenário B2a, a diferença média foi nula, 

uma vez que a data de sementeira foi inalterada (Tabela 5.10; Figura 5.13h). Em ambos os cenários, 

para além do resultado médio de menor ou igual aplicação de água referido, na mancha mais a 

litoral estimou-se um acréscimo de rega de 10% a 20%. Nesta mancha previram-se, igualmente, 

aumentos de produtividade (capítulo 5.6.1; Figura 5.13c; Figura 5.13h). 
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Tabela 5.10 - Necessidades médias ponderadas e variação percentual de rega, ET e de N da cultura 

do milho entre a situação futura, com e sem adaptação, e a de controlo, por célula, por simulação 

do HadRM3, e com e sem adaptação nos cenários futuros 

Cultura Célula  Simulação A2c Simulação B2a a
celVP  (%) 

2071  Controlo 2071 A2c  B2a     Controlo 
não 

adapt. 
adapt.  não 

adapt. 
adapt. não 

adapt. 
adapt. não 

adapt. 
adapt. 

   Rega (mm)     
12 

(Braga) celx  262 415 408 264 379 379 59 56 44 44 
Milho 

46 
(Santarém) celx  426 445 381 427 448 442 4 -11 5 3 

   ET (mm)  
12 

(Braga) celx  681 660 676 682 636 637 -3 -1 -7 -7 
Milho 

46 
(Santarém) celx  729 609 632 728 620 638 -16 -13 -15 -12 

   N aplicado (kg ha-1)  
12 

(Braga) celx  192 146 157 185 161 161 -24 -19 -13 -13 
Milho 

46 
(Santarém) celx  328 179 235 328 189 201 -45 -28 -42 -39 

a Equação 4.7, calculada entre a situação futura, com e sem adaptação, e a situação de controlo. 

 

Em Santarém, os decréscimos da rega no cenário A2c foram entre -20% e 0%, e no cenário B2a 

entre -20% e 10% (Figura 5.14c e Figura 5.14h). Os resultados médios da Tabela 5.10 mostram que 

com dados do cenário A2c, a adaptação permitiu um decréscimo médio de 15%, e que com dados do 

cenário B2a a redução foi menor, de apenas 2%. 

Nos cenários futuros, quando se antecipa a data de sementeira, o ciclo da cultura decorre num 

período diferente, que se inicia mais cedo. As menores necessidades de rega são explicadas por as 

plantas terem acesso a um maior volume de água da precipitação, capaz de compensar as reduções 

de precipitação projectadas pelos modelos (2.5 e 5.1), embora as perdas de ET sejam maiores 

(Tabela 5.10). As perdas mais acentuadas de ET são devidas à maior duração do ciclo de 

crescimento da cultura (Tabela 5.9). 

Em Braga, o N aplicado (NICM) na adubação nos cenários futuros (A2c e B2a) com adaptação foi 

globalmente superior ao aplicado nos cenários futuros sem adaptação, entre 0% e 10%, embora seja 

necessário ressalvar que no cenário A2c existem umas pequenas manchas onde os aumentos foram 

entre 10% e 20% (Figura 5.13d; Figura 5.13i). O valor médio calculado cifrou-se em 5% (Tabela 5.10). 

No cenário B2a as diferenças, tal como na rega, foram iguais a zero, porque houve manutenção das 

datas de sementeira. Em ambos os cenários, à semelhança das aplicações de rega, também na 

mancha mais a litoral, as diferenças de N aplicado, entre o cenário futuro adaptado e não adaptado, 

foram as mais elevadas para os dois cenários, entre 30% e 40%, relativamente ao resto da região 

(Figura 5.13d; Figura 5.13i). 
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As variações de N aplicado em Santarém foram superiores às de Braga. Com dados do cenário A2c, 

as alterações da data de sementeira conduziram a aumentos entre 10% e 50%, relativamente aos 

consumos sem adaptação (Figura 5.14d). O valor médio calculado foi de 17% (Tabela 5.10). Estas 

variações foram menos acentuadas com dados do cenário B2a, entre 0% e 30% (Figura 5.14i), 

registando-se um valor médio de 3% (Tabela 5.10). As diferenças do N aplicado, com e sem 

adaptação, acompanharam as variações da produtividade. As variações de produtividade e de N 

aplicado com dados do cenário A2c foram maiores aos obtidos com dados do cenário B2a (Figura 

5.14b; Figura 5.14d; Figura 5.14g; Figura 5.14i). 

Tal como referido anteriormente, ao antecipar a data de sementeira, as plantas dispõem de valores 

de temperaturas e de precipitação mais próximos da situação de controlo (5.1). Os aumentos de 

produtividade conseguidos pela adaptação, e as perdas por arrastamento das águas (da chuva) 

(Quelhas dos Santos, 1991) podem justificar os aumentos de N aplicado comparativamente às 

aplicações nos cenários futuros sem adaptação. Com a adaptação, o N aplicado nos cenários futuros 

aproximou-se dos valores fornecidos na situação de controlo (Tabela 5.10). 

Em Espanha, no estudo de Iglesias (1994) e de Iglesias e Mínguez (1995), tendo por base os valores 

obtidos nas condições actuais para a maioria das zonas analisadas, a antecipação da data de 

sementeira da cultura do milho promoveu um aumento da WUE, resultante da obtenção de 

produtividades mais elevadas, e por a cultura se desenvolver num período em que a ET foi menor. A 

diminuição da ET assegurou, igualmente, uma redução nas necessidades de rega. Esta tendência das 

necessidades de rega concorda com a observada nas zonas analisadas em Portugal Continental, ao 

contrário da ET. Para outros cenários futuros, Iglesias e Mínguez (1997) concluíram que o 

adiantamento conjugado com o uso de outros híbridos assegurou a manutenção ou aumento da WUE. 

No estudo de Rosenzweig e Iglesias (1998), ao estudar-se a alteração da rega e da fertilização como 

medidas de adaptação para várias culturas, simulou-se nos cenários de alteração climática um 

aumento das necessidades de rega, quer nas culturas de regadio, quer nas de sequeiro. Em relação 

à fertilização azotada da cevada, no Uruguai, adiantando-se a data de sementeira, constatou-se que 

as maiores produtividades obtidas num cenário futuro (UKMO) exigiram 2,6 vezes mais N do que a 

quantidade necessária para se alcançar idêntica produtividade nas condições actuais. Em algumas 

situações, maiores aplicações de fertilizantes compensaram as perdas de produtividade que 

ocorreram nos cenários de alteração climática. Estes resultados estão de acordo com os verificados 

para a cultura do milho em Braga e Santarém uma vez que, nos cenários futuros, a antecipação da 

data de sementeira conduziu a aumentos das necessidades de N face às necessidades observadas 

quando não se considerou a alteração da data de sementeira. 

Em Braga e Santarém, com a antecipação da data de sementeira da cultura do milho, as 

necessidades de rega foram inferiores às calculadas quando não se alterou a data de sementeira. 

Por outro lado, as necessidades de N foram superiores. Os quatro trabalhos referidos estão, em 

certa medida, em consonância com os resultados obtidos em Portugal Continental. As possíveis 

causas, já mencionadas, para os resultados alcançados com a adaptação no presente estudo 

consistem nas menores necessidades de rega relacionadas com as maiores disponibilidades hídricas, 
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provenientes da precipitação, e os maiores consumos de N resultaram dos aumentos de 

produtividade verificados com a adaptação (Tabela 5.10). 
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6 Conclusões e perspectivas futuras 

A bibliografia consultada evidenciou o uso generalizado dos modelos incluídos no DSSAT em estudos 

de avaliação de impactos e de sugestão de medidas de adaptação, tanto a nível local como regional, 

e até mundial (3.2.2.5). Estes modelos são capazes de simular os efeitos das alterações climáticas 

projectadas nos cenários futuros (ex. aumentos de temperatura e da concentração de CO2) nas 

produtividades das culturas, e no seu uso de água e de N. 

A descontinuidade dos polígonos climáticos definidos não é realista. Por conseguinte será 

importante definir uma metodologia capaz de aumentar o número dos polígonos e de reduzir o seu 

tamanho, para que se consiga obter uma maior continuidade entre os diferentes pontos da grelha do 

modelo climático, embora seja sempre necessário garantir que haja possibilidade de definir 

tratamentos, combinação de dados meteorológicos e dados edáficos, para as simulações dos 

modelos de culturas (4.4.1 e 4.4.4). 

A metodologia seguida para a recolha de dados edáficos disponíveis e cálculo das propriedades 

hidráulicas em falta, com recurso às PTFs, permitiu estabelecer uma carta de solos de escala 

1:1.000.000 para Portugal Continental, tendo sido atribuído um perfil com características físico-

-químicas a cada mancha de solo. A carta estabelecida tem limitações inerentes à metodologia 

utilizada e ao pormenor associado a uma carta de pequena escala (4.4.2 e 5.2). 

A avaliação dos dados meteorológicos projectados pelo modelo HadRM3 para o cenário futuro B2a e 

para a situação de controlo, em cinco regiões do Continente português, mostrou um decréscimo da 

precipitação projectada para o cenário futuro, em relação às condições actuais, nos períodos de 

Outono-Inverno e de Primavera-Verão. Em ambos os períodos as células de Braga e de Elvas foram a 

mais e a menos chuvosa, respectivamente (5.1). 

No período de Outono-Inverno é de realçar um acréscimo na temperatura de 2ºC a 3ºC, em todas as 

células consideradas, verificando-se um gradiente da temperatura média no sentido Norte-Sul. 

Também durante a Primavera-Verão se projectou um aumento na acumulação de dias-grau de 

crescimento. As projecções de temperatura e de dias-grau de crescimento evidenciam uma 

tendência para se anteciparem no cenário futuro relativamente aos meses em que ocorrem na 

situação de controlo (5.1). As tendências observadas para além de justificarem os resultados de 

produtividade, consumo de rega e de N nos cenários futuros, permitiram inferir sobre a medida de 

adaptação a propor. 

Apesar das produtividades estimadas pelos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize, 

para as culturas do trigo e do milho, terem sido diferentes nos dois cenários considerados, A2c e B2a, 

e nas situações de controlo, nos cenários futuros manifestou-se uma tendência geral de perda de 

produtividade. A excepção a esta tendência aconteceu, para a cultura do trigo, em algumas zonas 

do Norte e Centro do país, e, para a cultura do milho, apenas em algumas áreas no Nordeste. Nas 

células de Elvas, Braga e Santarém as perdas médias cifraram-se entre -23% e -3% (5.3). 
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O decréscimo de produtividade estimado resultou, essencialmente, das projecções da concentração 

de CO2 e de temperatura para os cenários futuros, ou seja, dos efeitos positivos derivados do 

aumento da concentração de CO2 e dos efeitos negativos do aumento de temperatura. A redução da 

estação de crescimento das culturas, nomeadamente do período de enchimento do grão constituiu, 

provavelmente, a principal causa da quebra de produtividade (5.3). 

Nos cenários futuros, comparativamente às necessidades actuais, calcularam-se aumentos das 

necessidades de rega da cultura do milho em quase todo o território, embora estas variações não 

tenham sido de igual valor. Em Braga e em Santarém, o acréscimo de rega aplicada à cultura 

simulado, de 4% a 59%, nos cenários futuros explicou-se, essencialmente, por ter havido uma 

redução da precipitação, apesar da diminuição observada da ET. A diminuição da ET ocorreu porque 

o aumento da concentração de CO2 é responsável pela redução da condutância estomática, e porque 

se verificou uma redução na duração da estação de crescimento. Em Braga, a WUE decresceu em 

média -21% e -6% nos cenários futuros, mas em Santarém registaram-se aumentos médios de 8% e de 

10%. Estes resultados dependeram da magnitude de redução da produtividade e da ET (5.4). 

No Continente, as exigências da cultura do milho de N aplicado foram menores nos cenários futuros 

do que nas situações de controlo. Estas foram percentualmente mais afectadas no Sul do que no 

Norte do território. Em Braga as variações médias das necessidades de N aplicado foram de -24% e 

de -13%, e em Santarém de -45% e de -42%. Os decréscimos das necessidades de N aplicado 

relacionaram-se, provavelmente, com o aumento da taxa de mineralização do N orgânico que ocorre 

quando há aumentos de temperatura, e, ainda, com as reduções de produtividade. A NU calculada 

aumentou nas duas regiões em estudo. Enquanto que em Braga, nos dois cenários, apenas se 

registou um aumento de 2%, em Santarém os acréscimos foram mais acentuados, 69% e 60%. Os 

maiores aumentos em Santarém explicam-se porque para esta região se simularam maiores 

decréscimos de N comparativamente aos de produtividade (5.5). 

Os resultados obtidos com a antecipação da data de sementeira mostraram que esta poderá vir a ser 

uma das possíveis medidas de adaptação a adoptar no futuro. Isto porque a antecipação da data de 

sementeira das culturas do trigo e do milho permitiu reduzir, entre 1% e 7%, as diferenças médias 

negativas calculadas entre os cenários futuros e as situações presentes. Todavia, com dados do 

cenário B2a, os decréscimos não foram atenuados, em Elvas e Braga, para a cultura do trigo e para 

a cultura do milho, respectivamente (5.6.1). 

Semeando mais cedo, a grande vantagem para a cultura do trigo de sequeiro foi poder dispor de um 

volume de precipitação semelhante ao da situação de controlo, já que a duração da estação de 

crescimento não foi alterada. Na cultura do milho houve um aumento da duração da cultura em 

quase todas as situações, porque se conseguiu evitar a aceleração da cultura causado pelo aumento 

da temperatura (5.6.1). 

Nos casos em que a adaptação testada foi eficaz, em média as necessidades hídricas da cultura do 

milho diminuíram entre -15% e -2%, mas as de ET e as de N aplicado aumentaram. A ET sofreu um 

acréscimo médio de 2% ou de 3%, e as necessidades de N aplicado entre 3% e 17%. As reduções da 
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rega aconteceram devido à maior disponibilidade de água de precipitação. Os aumentos das 

necessidades de N aplicado acompanharam as variações da produtividade (5.6.2). 

A medida de adaptação testada, mudança da data de sementeira, deverá ser complementada por 

outras. Assim, por exemplo, na cultura do milho, poder-se-á considerar o uso de cultivares mais 

tolerantes ao calor, cultivares de ciclo diferente e substituir esta cultura por plantas C3 (Alexandrov 

e Hoogenboom, 2000; Southworth et al., 2000). Outra medida importante seria minimizar o stress 

hídrico. O stress hídrico poderá ser reduzido recorrendo a sistemas de rega mais eficientes, e 

definindo um calendário de rega (Iglesias e Mínguez, 1995). No presente estudo apenas se avaliaram 

as necessidades de rega, não se tendo estabelecido nenhuma hipótese de calendário (4.6.1.1 e 

5.6.2). Relativamente aos aumentos de rega, outros aspectos deverão ser ponderados como a 

disponibilidade de recursos hídricos, os custos envolvidos e os problemas ambientais da salinização 

dos solos e de poluição das águas (Rosenzweig e Iglesias, 1998). 

Os resultados simulados pelos modelos incluídos no DSSAT não são previsões, configurando cenários 

sobre os quais não é possível inferir probabilidades de ocorrência. Contudo, podem ser vistos como 

tendências de comportamento que poderão vir a acontecer. Num estudo desta natureza interessa 

conhecer o sentido da variação esperada, para assim se poder, com antecedência, actuar em 

conformidade, evitando os impactos negativos e, se for caso disso, potenciar os positivos. 

A calibração dos modelos deverá ser estendida a outras zonas do território para além da de Elvas 

(4.3; 4.3.1; 4.3.2). 

No futuro, os modelos de simulação CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize poderão ser 

melhorados no sentido de incluírem os efeitos das infestantes, doenças, pragas e variações das 

tecnologias entre a situação actual e a futura, e assim evitar-se-á a sobrestimação das 

produtividades (3.2.2.6 e 4.4.4). 

Os resultados obtidos pelos dois modelos da família CERES utilizados deverão ser comparados com os 

alcançados por outros modelos. Num estudo que considere aumentos de concentração de CO2, 

incluindo ou não alteração climática, Tubiello e Ewert (2002) sugerem que haja uma maior 

intensificação da avaliação dos modelos em condições de campo e para elevadas concentrações de 

CO2, e que haja uma comparação entre modelos, incluindo estudos de sensibilidade a várias 

concentrações de CO2 e diferentes cenários de alteração climática. 

O estudo dos impactos nas culturas das pastagens permanentes e da vinha deverá ser adicionado à 

avaliação das culturas do trigo e do milho em Portugal Continental, devido às suas áreas de 

ocupação, e, no caso particular da vinha, pela sua importância económica na produção vegetal (4.2). 

O olival deverá ser igualmente incluído em futuros estudos de alteração climática em Portugal 

Continental, uma vez que, para além da sua área de ocupação actual já ser expressiva, prevê-se 

que esta venha a aumentar no futuro próximo. 

A análise biofísica efectuada no presente estudo deverá ser complementada por uma análise 

económica. Vários autores, como Parry et al. (1998) e Rosenzweig e Hillel (1998), referem a 

importância de se realizar uma análise económica em estudos de avaliação de impactos da 
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alteração climática. A análise das implicações da mudança calculada das produtividades ao nível 

económico e social envolve, por exemplo, a avaliação do rendimento da exploração, o emprego 

agrícola, e as contribuições do sector para o rendimento nacional (Parry et al., 1998). Um estudo 

económico estima o possível efeito nos preços das entradas e das saídas do sistema, e na 

capacidade dos agentes individuais em minimizarem as perdas ou em maximizarem os ganhos. As 

alterações climáticas por afectarem os custos de produção alterarão, consequentemente, o preço e 

a qualidade dos produtos (Parry et al., 1998; Rosenzweig e Hillel, 1998). 

A componente económica da ferramenta de análise sazonal do DSSAt v4.0, Varan, poderá ser útil 

neste tipo de estudo (Wilkens, 2004b). Outra alternativa será introduzir os resultados dos modelos 

baseados em processos em análises económicas, tal como referiram Brown e Rosenberg (1999). 
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ANEXO 1 – Denominação dos principais ficheiros de entrada, de algumas 
variáveis calculadas/utilizadas pelos modelos CERES, e das 
variáveis listadas nos ficheiros do DSSAT 

Denominação dos principais ficheiros de entrada dos modelos incluídos no DSSAT 
FILEA Ficheiro dos valores médios observados por tratamento 
FILEC Ficheiro das características da cultivar 
FILED Ficheiro de dados observados das repetições de cada tratamento, por data de medição 
FILEE Ficheiro das características do ecótipo 
FILEG Ficheiro das características da espécie 
FILEL Ficheiro da lista das experiências 
FILEP Ficheiro de dados observados das repetições de cada tratamento, em talhões 
FILES Ficheiro de dados edáficos 
FILET Ficheiro dos valores médios observados por data de medição 
FILEW Ficheiro de dados meteorológicos 
FILEX Ficheiro da experiência 

(adaptada de Jones et al., 1994 e de Hunt e Boote, 1998) 

Algumas variáveis calculadas/utilizadas pelos modelos CERES 
CARBO Taxa de crescimento diário da cultura 
PRFCT Taxa de crescimento da cultura 
RGFIL Taxa de enchimento do grão 
SHF Factor do peso das raízes 
SOM Matéria orgânica do solo 

 

Nome da variável Cabeçalho do ficheiro Descrição Unidades 
Variáveis do ficheiro de dados meteorológicos (FILEW) 
XLAT LAT Latitude graus (decimal) 
XLONG LONG Longitude graus (decimal) 
ELEV ELEV Altitude m 
TAV TAV Temperatura média ºC 
TAMP AMP Amplitude térmica ºC 
REFTH TMHT Altura de medição da 

temperatura 
m 

WNDHT WMHT Altura de medição do vento m 
YRDOYW DATE 

 
Ano + dia juliano, desde dia 1 de 
Janeiro 

 

SRAD SRAD Radiação solar diária MJ m-2 d-1 
TMAX TMAX Temperatura máxima diária ºC 
TMIN TMIN Temperatura mínima diária ºC 
RAIN RAIN Precipitação mm 
Variáveis do ficheiro de dados edáficos (FILES) 
SCOM SCOM Cor no estado húmido, sistema de 

cores de Munsell 
 

SALB SALB Albedo (fracção)  
U SLU1 Limite de evaporação cm 
SWCON SLDR Taxa de drenagem (percentagem 

diária da diferença entre a SSAT 
e a SDUL) 

d-1 

CN2 SLRO Número da curva de escoamento 
(Soil Conservation Service) 

 

SLNF SLNF Factor de mineralização 0 a 1 
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Variáveis do ficheiro de dados edáficos (FILES) 
SLPF SLPF Factor de fotossíntese 0 a 1 
SMHB SMHB Método de determinação do pH 

numa solução tampão 
 

SMPX SMPX Código de determinação do 
fósforo assimilável 

 

SMKE SMKE Método de determinação do 
potássio 

 

ZLYR SLB Profundidade, base do horizonte mm 
MH SLMH Horizonte  
LL SLLL Coeficiente de emurchecimento cm3 cm-3 
DUL SDUL Capacidade de campo cm3 cm-3 
SAT SSAT Capacidade máxima para a água cm3 cm-3 
SHF SRGF Factor de crescimento das raízes 

(entre 0 e 1, calculado a partir da 
profundidade (z). 
SRGF = exp(-0,02 x z)) (Ritchie et 
al., 1989) 

0 a 1 

SWCN SSKS Condutividade hidraúlica 
saturada 

cm h-1 

BD SBDM Densidade aparente g cm-3 
OC SLOC Carbono orgânico % 
CLAY SLCL Percentagem de argila % 
SILT SLSI Percentagem de limo % 
STONES SLCF Percentagem de elementos 

grosseiros 
% 

TOTN SLNI Total de azoto % 
PH SLHW pH em água  
PHKCL SLHB pH em KCl, numa solução tampão  
CEC SCEC Capacidade de troca catiónica cmol kg-1 
Variáveis do ficheiro da experiência (FILEX)a 
TRTNO TN Número do tratamento  
ROTNO R Componente da rotação: número 1 (por defeito) 
ROTOPT O Opção da componente da rotação  
CRPNO C Número da componente da 

cultura 
0 (por defeito 

TITLET TNAME Nome do tratamento  
LNCU CU Nível da cultivar  
LNFLD FL Nível do field  
LNSA SA Nível da análise de solos  
LNIC IC Nível das condições iniciais  
LNPLT MP Nível da sementeira  
LNIR MI Nível da rega  
LNFER MF Nível da fertilização  
LNRES MR Nível dos resíduos  
LNCHE MC Nível das aplicações químicas  
LNTIL MT Nível das mobilizações e rotações  
LNENV ME Nível das modificações 

ambientais 
 

LNHAR MH Nível da colheita  
LNSIM SM Nível dos controlos de simulação  
CG CR Código da cultura  
VARNO INGENO Identficador da cultivar  
CNAME CNAME Nome da cultivar  
FLDNAM ID_FIELD Identificador do field  
WSTA WSTA Código da estação  
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Variáveis do ficheiro da experiência (FILEX)a 
SLNO ID_SOIL Identificador do solo  
SADAT SADAT Data de análise  
IDAYIC ICDAT Data de determinação das 

condições iniciais 
ano + dia juliano 

EFINOC ICRN Número do rhizobium 1 (por defeito) 
EFNFIX ICRE Eficácia do rhizobium 1 (por defeito) 
DLAYRI ICBL Profundidade, base do horizonte cm 
SWINIT SH20 Água cm3 cm-3 x 100 
INH4 SNH4 Azoto amoniacal g N mg-1 solo 
INO3 SNO3 Azoto nítrico g N mg-1 solo 
YRPLT PDATE Data de sementeira ano + dia juliano 
IEMRG EDATE Data de emeergência  
PLANTS PPOP Densidade de sementeira plantas m-2 
PLTPOP PPOE Plantas emergidas plantas m-2 
PLME PLME Método de sementeira  
PLDS PLDS Distribuição das sementes  
ROWSPC PLRS Distância entrelinhas  
SDEPTH PLDP Profundidade de sementeira cm 
FDAY FDATE Data de adubação ano + dia juliano 
IFTYPE FMCD Código do adubo  
FERCOD FACD Código da forma de aplicação do 

adubo 
 

DFERT FDEP Profundidade de aplicação cm 
ANFER FAMN N aplicado kg ha-1 
APFER FAMP P aplicado kg ha-1 
AKFER FAMK K aplicado kg ha-1 
WMDATE ODATE Data de modificação ano + dia juliano 
CO2FAC E Código de ajustamento do CO2  
CO2ADJ CO2 Ajustamento do CO2 ppmv 
TITCOM GENERAL Identificador  
NYRS NYERS Anos das corridas  
NREPSQ NREPS Repetições das corridas  
ISIMI START Código do início da simulação  
YRSIM SDATE Data ano + dia juliano 
RSEED RSEED Número de sementes ao acaso  
TITSIM SNAME Título  
TITOPT OPTIONS Identificador  
ISWWAT WATER Água  
ISWNIT NITRO Azoto  
ISWSYM SYMBI Simbiose  
ISWPHO PHOSP Fósforo  
ISWPOT POTAS Potássio  
ISWDIS DISES Doenças e pragas  
TITMET METHODS Identificador  
MEWTH WTHER Dados meteorológicos  
MESIC INCOM Condições iniciais do solo  
MELI LIGHT Intercepção da luz  
MEEVP EVAPO Evaporação  
MEINF INFIL Infiltração  
MEPHO PHOTO Fotossíntese  
 HYDRO Balanço hídrico  
 MESOM Matéria orgânica do solo  
TITMAT MANAGEMENT Identificador  
IPLTI PLANT Sementeira  
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Variáveis do ficheiro da experiência (FILEX)a 
IIRRI IRRIG Rega  
IFERI FERTI Adubação  
IRESI RESID Aplicação de resíduos  
IHARI HARVS Colheita  
TITOUT OUTPUTS Identificador  
IOX FNAME Experiência  
IDETO OVVEW Overview  
IDETS SUMRY Summary  
FROP FROPT Frequência das saídas d 
IDETG GROUT Crescimento  
IDETC CAOUT Carbono  
IDETW WAOUT Água  
IDETN NIOUT Azoto  
IDETP MIOUT Fósforo  
IDETD DIOUT Doenças e pragas  
IDETL LONG Vasto (Y) ou saídas diárias em 80 

colunas (N) 
 

 CHOUT Fitofármacos  
 OPOUT Operações  
TITIRR IRRIGATION Identificador  
DSOIL IMDEP Profundidade de rega cm 
THETAC ITHRL Limiar, % do máximo disponível  
IEPT ITHRU Final da aplicação, % do máximo 

disponível 
 

IOFF IROFF Final da aplicação, estádio de 
crescimento 

 

IAME IMETH Método (código)  
AIRAMT IRAMT Quantidade por aplicação mm 
EFFIRR IREFF Eficiência do método de rega  
TITNIT NITROGEN Identificador  
DSOILN NMDEP Profundidade da aplicação cm 
SOILNC NMTHR Limiar, factor de stress de N % 
SOILNX NAMNT Quantidade por aplicação kg N ha-1 
NCODE NCODE Material (método)  
NEND NAOFF Final da aplicação, estádio de 

crescimento 
 

Variáveis do ficheiro SUMMARY de saída (algumas são comuns às do ficheiro FILEA) 
YRNR1 ADAT Data de antese ano + dia juliano 
YRNR7 MDAT Datas de maturação ano + dia juliano 
SDWT HWAM Produtividade à maturação kg ha-1 
HWUM HWUM Peso seco unitário do grão à 

colheita 
g 

SEEDNO H#AM Número de grãos por unidade de 
área à maturação 

# m-2 

TOTIR IRCM Rega aplicada, acumulativa mm 
CRAIN PRCM Pecipitação, acumulativa mm 
CET ETCM Evapotranspiração na estação, 

acumulativa 
mm 

AMTNIT NICM N aplicado, acumulativo kg ha-1 
a Das variáveis da análise de solos apenas se referem aquelas que são exclusivas deste ficheiro. 

(adaptada de Jones et al., 1994) 
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ANEXO 2 - Coeficientes do ficheiro de espécies (FILEG) da cultura do milho 

Nome Valor por defeito Definição Unidades 
FSLFW 0,05 Fracção diária de área foliar senescente, em 

condições de 100% de stress hídrico 
d-1 

FSLFN 0,05 Fracção diária de área foliar senescente, em 
condições de 100% de stress de N 

d-1 

SDSZ 0,275 Tamanho máximo potencial das sementes mg semente-1 
RSGR 0,1 Taxa de crescimento relativo das sementes, 

abaixo do qual as plantas podem maturar 
antecipadamente devido ao stress hídrico ou de 
N, ou às baixas temperaturas 

- 

RSGRT 5 Número de dias consecutivos, em que que a 
taxa de crescimento relativo é inferior a RSGR, 
antes que a maturação seja antecipada 

d 

CARBOT 7 Número de dias consecutivos em que a taxa de 
crescimento diário da planta seja inferior a 
0,001g planta-1, antes que o crescimento 
termine devido ao stress 

d 

DSGT 21 Máximo número de dias desde a sementeira à 
germinação, antes que as sementes morram 

d 

DGET 150 Dias-grau de crescimento entre a germinação e 
a emergência, depois dos quais a semente 
morre devido à seca 

GDD (ºC d) 

SWCG 0,02 Menor quantidade de água disponível para a 
germinação da semente 

cm3 cm-3 

STMWTE 0,2 Peso do caule à emergência g planta-1 
RTWTE 0,2 Peso da raiz à emergência g planta-1 
LFWTE 0,2 Peso da folha à emergência g planta-1 
SEEDRVE 0,2 Reserva de hidratos de carbono na semente à 

emergência 
g planta-1 

LEAFNOE 1 Número de folhas à emergência # planta-1 
PLAE 1 Área foliar à emergência cm2 planta-1 
TMNC 0,0045 Concentração mínima de N das folhas da planta g N g-1 M.S.a 
TANCE 0,044 Teor de N na biomassa da parte aérea à 

emergência 
g N g-1 M.S. 

RCNP 0,0106 Concentração crítica de N da raiz g N g-1 M.S. 
RANCE 0,022 Teor de N da raiz à emergência g N g-1 raiz 
PORM 0,05 Volume mínimo exigido de oxigénio para 

fornecer às raízes, para que estas tenham um 
crescimento óptimo 

- 

RWMX 0,03 Absorção máxima de água pelas raízes por 
unidade de comprimento das raízes 

cm3 água cm-1 raiz 

RLWR 0,98 Razão entre o comprimento da raiz e o seu 
peso 

cm g-1 

RWUEP1 1,5 Limiar do teor de água do solo para a redução 
da expansão foliar 

- 

a Matéria seca (M.S.). 

(adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 
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ANEXO 3 - Parâmetros do ficheiro de ecótipo (FILEE) da cultura do milho 

Parâmetro Descrição 
TBASE Temperatura base, temperatura abaixo da qual não existe desenvolvimento (ºC) 
TOPT Temperatura óptima, durante os estádios vegetativos é a temperatura para a qual ocorre a 

taxa máxima de desenvolvimento (ºC) 
ROPT Temperatura, durante os estádios reprodutivos, para a qual ocorre a taxa máxima de 

desenvolvimento (ºC) 
P2O Durações do dia inferiores a este valor não afectam a taxa de desenvolvimento (horas)  
DJTI Menor número de dias desde o fim da fase vegetativa à iniciação floral masculina, no caso da 

cultivar não ser sensível ao fotoperíodo (dias) 
GDDE Dias-grau de crescimento por profundidade da semente exigidos para a emergência (ºC d cm-1) 
DSGFT Dias-grau de crescimento desde a floração feminina ao período de enchimento do grão (ºC) 
RUE Eficiência do uso de radiação (g M.S. MJ-1 PAR) 
KCAN Coeficiente de extinção da luz da parte aérea da planta para a PAR diária 

(adaptada de Hoogenboom et al., 2003b) 
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ANEXO 4 – Variáveis de interface, de entrada e de saída, dos módulos do 
DSSAT-CSM 

As variáveis de interface, de entrada e de saída, dos módulos do DSSAT-CSM (ANEXO 4) 

encontram-se no CD anexo. 
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ANEXO 5 – Métodos de cálculo do DSSAT v4.0 

Métodos de cálculo Nome da variável Cabeçalho FILEX Valores Caracterizaçãoa 
M Dados medidos (ficheiros *.WTH) 
G Dados simulados, armazenados como 

ficheiros *.WTG 
S Dados simulados com o modelo 

SIMMETEO 

Meteorologia MEWTH WTHER 

W Dados simulados com um gerador de 
tempo meteorológico WGEN 

M Como definido Condições iniciais 
do solo 

MESIC INCON 
S Utilizar saídas simuladas a partir da 

corrida do modelo anterior 
(simulação contínua). O DSSAT-CSM 
controla esta opção internamente 

Intercepção da luz MELI LIGHT E Exponencial com o LAI 
R Priestley-Taylor (modificado por 

Ritchie) 
F FAO-56 evapotranspiração 
P FAO-24 Penman evapotranspiração 

Evapotranspiração MEEVP EVAPO 

D Penman-Monteith dinâmico 
Infiltração MEINF INFIL R Método de escoamento de SCS 

C Curva de resposta da fotossíntese da 
parte aérea 

Fotossíntese MEPHO PHOTO 

L Curva de resposta da fotossíntese da 
folha 

Hidrologia MEHYD HYDRO R Método de Ritchie (tipping bucket 
approach) 

G Método de Godwin (CERES-based) Matéria orgânica 
do solo 

MESOM SOM 
P Método de Parton (CENTURY-based) 

a Os valores escolhidos por defeito estão assinalados a azul, e as novas opções do DSSAT 4.0 face às versões anteriores estão 
assinaladas a verde. 

(adaptada de Porter et al., 2003) 
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ANEXO 6 - Estádios de desenvolvimento da cultura do trigo, da cevada, do 
milho, do sorgo e de Pennisetum 

Número do estádio Designação do estádio 
a) Trigo e cevada 
7 Data de sementeira 
8 Germinação 
9 Emergência 
1 Fim da fase vegetativa 
2 Iniciação da espiga 
3 Fim do crescimento da folha 
4 Fim do crescimento da espiga 
5 Fim do enchimento do grão (maturação fisiológica) 
6 Maturação da colheita ou colheita 
b) Milho, sorgo e Pennisetum 
7 Data de sementeira 
8 Sementeira à germinação 
9 Germinação à emergência 
1 Emergência ao fim da fase vegetativa 
2 Fim da fase vegetativa à iniciação da floração masculina 
3 Iniciação da floração masculina ao fim do crescimento das folhas e da floração 

feminina 
4 Floração feminina até ao início do EGFa 
5 EGF 
6 Fim do EGF até à maturação fisiológica 
a Período efectivo de enchimento do grão. 

(adaptada de Ritchie et al., 1998 e de comunicação pessoal W.D. Batchelor, 2002) 
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ANEXO 7 - Listagem de trabalhos publicados em que o DSSAT ou, 
especificamente, os modelos CERES e CROPGRO, foram utilizados 
para avaliar os efeitos da variabilidade e das alterações 
climáticas nas culturas agrícolas 

ANO AUTORES TÍTULO REFERÊNCIA 
1994 A. Iglesias Simulación de impactos de cambio climático y 

estrategias de manejo en dos cultivos de 
referencia, trigo e maíz. Análisis de 
alternativas. 

Iglesias, 1994 

1995 R. Delécolle 
F. Ruget 
G. Gosse  
D. Ripoche 

Possible Effects of Climate Change on Wheat 
and Maize Crops in France. 

Delécolle et al., 1995 

1995 A. Iglesias 
M.I. Minguez 

Prospects for maize production in Spain under 
climate change. 

Iglesias e Mínguez, 1995 

1995 C. E. Maytín 
M. F. Acevedo 
R. Jaimez 
R. Andressen 
M. A. Harwell 
A. Robock 
A. Azócar 

Potential effects of global climatic change on 
the phenology and yield of maize in Venezuela. 

Maytín et al., 1995 

1995 F.N. Tubiello 
C. Rosenzweig  
T. Volk 

Interactions of CO2, temperature and 
management practices: simulations with a 
modified version of CERES-Wheat. 

Tubiello et al., 1995 

1996 C. Rosenzweig 
F.N. Tubiello 

Effects of changes in minimum and maximum 
temperature on wheat yields in the central US -
- a simulation study. 

Rosenzweig e Tubiello, 1996 

1997 G.B. Dhakhwa 
C.L. Campbell 
S.K. LeDuc 
E.J. Cooter 

Maize growth: assessing the effects of global 
warming and CO2 fertilization with crop models. 

Dhakhwa et al., 1997 

1997 A. Iglesias 
M.I. Mínguez 

Modelling crop-climate interactions in Spain: 
vulnerability and adaptation of different 
agricultural systems to climate change. 

Iglesias e Mínguez, 1997 

1997 G. Kapetanaki 
C. Rosenzweig 

Impact of climate change on maize yield in 
Central and Northern Greece: a simulation 
study with CERES-Maize. 

Kapetanaki e Rosenzweig, 
1997 

1997 Y. Luo 
P.S. Teng 
N.G. Fabellar 
D.O. TeBeest 

A rice-leaf blast combined model for simulation 
of epidemics and yield loss. 

Luo et al., 1997 

1998 M. Lal 
K.K. Singh 
L.S. Rathore 
G. Srinivasan 
S.A. Saseendran 

Vulnerability of rice and wheat yields in NW 
India to future changes in climate. 

Lal et al., 1998 

1998 Y. Luo 
P.S. Teng 
N.G. Fabellar 
D.O. TeBeest 

The effects of global temperature change on 
rice leaf blast epidemics: a simulation study in 
three agroecological zones. 

Luo et al., 1998 

1998 C. Rosenzweig 
A. Iglesias 

The use of crop models for international 
climate change impact assessment. 

Rosenzweig e Iglesias, 1998 
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ANO AUTORES TÍTULO REFERÊNCIA 
1999 M. Lal 

K.K. Singh 
G. Srinivasan 
L.S. Rathore 
D. Naidu 
C.N. Tripathi 

Growth and yield responses of soybean in 
Madhya Pradesh, India to climate variability and 
change. 

Lal et al., 1999 

1999 M. Parry 
C. Rosenzweig 
A. Iglesias 
G. Fisher 
M. Livermore 

Climate change and world food security: a new 
assessment. 

Parry et al., 1999 

1999 F.N. Tubiello 
C. Rosenzweig 
B.A. Kimball 
P.J. Pinter Jr. 
G.W. Wall 
D.J. Hunsaker 
R.L. LaMorte 
R.L. Garcia 

Testing CERES-Wheat with free-air carbon 
dioxide enrichment (FACE) experiment data: 
CO2 and water interactions. 

Tubiello et al., 1999 

2000 V.A. Alexandrov 
G. Hoogenboom 

The impact of climate variability and change on 
crop yield in Bulgaria. 

Alexandrov e Hoogenboom, 
2000 

2000 T.R. Carter 
R.A.Saarikko 
S.K.H. Joukainen 

16. Modelling climate change impacts on wheat 
and potato in Finland. 

Carter et al., 2000 

2000 A. Iglesias 
D. Pereira 

18. Modelling climate change impacts on wheat 
and soya bean in Spain. 

Iglesias e Pereira, 2000 

2000 J. Southworth 
J.C. Randolph 
M. Habeck 
O.C. Doering 
R.A. Pfeifer 
D.G. Rao 
J.J. Johnston 

Consequences of future climate change and 
changing climate variability on maize yields in 
the midwestern United States. 

Southworth et al., 2000 

2001 A. Guereña 
M. Ruiz-Ramos 
C.H. Díaz-Ambrona 
J.R. Conde 
M.I. Mínguez 

Assessment of climate change and agriculture in 
Spain using climate models. 

Guereña et al., 2001 

2002 C. Rosenzweig 
F.N. Tubiello 
R. Goldberg 
E. Mills 
J. Bloomfield 

Increased crop damage in the US from excess 
precipitation under climate change. 

Rosenzweig et al., 2002 

2003 J. Eitzinger 
M. Stastná 
Z. Zalud 
M. Dubrovský 

A simulation study of the effect of soil water 
balance and water stress on winter wheat 
production under different climate change 
scenarios. 

Eitzinger et al., 2003 

2003 Q. Luo 
M.A.J. Williams 
W.Bellotti 
B. Bryan 

Quantitative and visual assessments of climate 
change impacts on South Australian wheat 
production. 

Luo et al., 2003 
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ANO AUTORES TÍTULO REFERÊNCIA 
2004 R.K. Mall 

M. Lal 
V.S. Bhatia 
L.S. Rathore 
R. Singh 

Mitigation climate change impact on soybean 
productivity in India: a simulation study. 

Mall et al., 2004 
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ANEXO 8 – Ficheiros utilizados na calibração dos modelos CSM-CROPSIM-
-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize 

Os ficheiros utilizados na calibração dos modelos CSM-CROPSIM-CERES-Wheat e CSM-CERES-Maize 
(ANEXO 8) encontram-se no CD anexo. 
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ANEXO 9 – Procedimentos utilizados e tabela com informação necessária para a formatação dos ficheiros meteorológicos 
(FILEW) 

Procedimento Exportar_texto para os ficheiros do cenário A2c controlo. Os procedimentos utilizados para os outros cenários foram idênticos, sendo apenas 

necessário alterar os nomes dos ficheiros. 

 

Sub Exportar_texto() 

    Dim nome As String 

    Workbooks.Add 

    Windows(2).Activate 

    nome = ActiveWorkbook.ActiveSheet.Name & ".txt"  

    ActiveWorkbook.ActiveSheet.Copy Before:=Workboo ks(2).Sheets(1) 

    Windows(1).Activate 

    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="F:\hadrm3\A2c_ control\A2c_control_tratado_txt\" & nome, FileForma t:=xlText, CreateBackup:=False 

    ActiveWindow.Close False 

End Sub 
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Procedimento ELEV_TAV_AMP 

 

Public Sub actualizacao() 

    Dim rst1 As Recordset 

    Dim linha As String, linha2 As String, alt As S tring, tav As String, amp As String 

     

    Set rst1 = CurrentDb.OpenRecordset("select * fr om lista") 

    While Not rst1.EOF 

        f1 = rst1!c1 

        f2 = rst1!c2 

         

        Open f1 For Input As #1 '#1 - canal 1: leit ura 

        Open f2 For Output As #2 '#2 - canal 2: esc rita 

         

        Input #1, linha 

        Input #1, linha2 

        Print #2, linha & ", " & linha2 

         

        Input #1, linha 

        Print #2, linha 

         

        Input #1, linha 

        Print #2, linha 

         

        Input #1, linha 

        linha2 = Mid(linha, 1, 22) 

         

        alt = Str(rst1!altitude) 

        While (Left(alt, 1) = " ") 

            alt = Right(alt, Len(alt) - 1) 

        Wend 

         

        tav = Str(rst1!tav) 

    If rst1!tav = Int(rst1!tav) Then tav = tav + ". 0" 

        While (Left(tav, 1) = " ") 

            tav = Right(tav, Len(tav) - 1) 

        Wend 

         

        amp = Str(rst1!amp) 

    If rst1!amp = Int(rst1!amp) Then amp = amp + ". 0" 

        While (Left(amp, 1) = " ") 

            amp = Right(amp, Len(amp) - 1) 

        Wend 

         

        Print #2, "  " + linha2 + Left("        ", 6 - Len(alt)) + alt + Left("        ", 6 
- Len(tav)) + tav + Left("        ", 6 - Len(amp)) + amp + "   1.5  10.0" 

         

        While Not EOF(1) 

            Input #1, linha 

            Print #2, linha 

        Wend 

         

        Close 1 

        Close 2 

        rst1.MoveNext 

    Wend 

 

End Sub 
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Tabela da latitude, longitude e códigos atribuídos aos pontos da grelha do HadRM3 

Ponto Latitude Longitude Altitude (m) Código final 
baseline A2c 

Código final 
futuro A2c 

Código final 
baseline B2a 

Código final 
futuro B2a 

6 42,117ºN 8,452ºW 492 BAAF FAAF BBAF FBAF 
7 42,225ºN 7,883ºW 614 BAAG FAAG BBAG FBAG 
12 41,691ºN 8,304ºW 651 BAAL FAAL BBAL FBAL 
13 41,798ºN 7,739ºW 841 BAAM FAAM BBAM FBAM 
14 41,902ºN 7,172ºW 908 BAAN FAAN BBAN FBAN 
15 42,003ºN 6,603ºW 1028 BAAO FAAO BBAO FBAO 
18 41,155ºN 8,716ºW 91 BAAR FAAR BBAR FBAR 
19 41,265ºN 8,158ºW 548 BAAS FAAS BBAS FBAS 
20 41,371ºN 7,597ºW 741 BAAT FAAT BBAT FBAT 
21 41,474ºN 7,034ºW 677 BAAU FAAU BBAU FBAU 
22 41,574ºN 6,469ºW 570 BAAV FAAV BBAV FBAV 
25 40,729ºN 8,568ºW 144 BAAY FAAY BBAY FBAY 
26 40,838ºN 8,013ºW 431 BAAZ FAAZ BBAZ FBAZ 
27 40,944ºN 7,456ºW 620 BABA FABA BBBA FBBA 
28 41,046ºN 6,897ºW 624 BABB FABB BBBB FBBB 
29 41,145ºN 6,337ºW 654 BABC FABC BBBC FBBC 
32 40,304ºN 8,421ºW 195 BABF FABF BBBF FBBF 
33 40,412ºN 7,870ºW 540 BABG FABG BBBG FBBG 
34 40,517ºN 7,317ºW 581 BABH FABH BBBH FBBH 
35 40,618ºN 6,763ºW 663 BABI FABI BBBI FBBI 
38 39,768ºN 8,821ºW 177 BABL FABL BBBL FBBL 
39 39,878ºN 8,276ºW 373 BABM FABM BBBM FBBM 
40 39,985ºN 7,729ºW 484 BABN FABN BBBN FBBN 
41 40,089ºN 7,180ºW 504 BABO FABO BBBO FBBO 
42 40,190ºN 6,630ºW 597 BABP FABP BBBP FBBP 
45 39,230ºN 9,213ºW 168 BABS FABS BBBS FBBS 
46 39,343ºN 8,674ºW 204 BABT FABT BBBT FBBT 
47 39,452ºN 8,133ºW 210 BABU FABU BBBU FBBU 
48 39,558ºN 7,590ºW 327 BABV FABV BBBV FBBV 
49 39,662ºN 7,045ºW 319 BABW FABW BBBW FBBW 
52 38,806ºN 9,064ºW 102 BABZ FABZ BBBZ FBBZ 
53 38,917ºN 8,529ºW 119 BACA FACA BBCA FBCA 
54 39,026ºN 7,992ºW 154 BACB FACB BBCB FBCB 
55 39,131ºN 7,452ºW 333 BACC FACC BBCC FBCC 
56 39,234ºN 6,912ºW 303 BACD FACD BBCD FBCD 
58 38,381ºN 8,917ºW 69 BACF FACF BBCF FBCF 
59 38,492ºN 8,385ºW 152 BACG FACG BBCG FBCG 
60 38,600ºN 7,852ºW 215 BACH FACH BBCH FBCH 
61 38,704ºN 7,317ºW 240 BACI FACI BBCI FBCI 
62 38,806ºN 6,780ºW 222 BACJ FACJ BBCJ FBCJ 
64 37,956ºN 8,771ºW 92 BACL FACL BBCL FBCL 
65 38,066ºN 8,243ºW 156 BACM FACM BBCM FBCM 
66 38,173ºN 7,714ºW 188 BACN FACN BBCN FBCN 
67 38,277ºN 7,182ºW 273 BACO FACO BBCO FBCO 
71 37,531ºN 8,627ºW 259 BACS FACS BBCS FBCS 
72 37,640ºN 8,103ºW 183 BACT FACT BBCT FBCT 
73 37,746ºN 7,577ºW 186 BACU FACU BBCU FBCU 
74 37,850ºN 7,050ºW 306 BACV FACV BBCV FBCV 
78 37,106ºN 8,485ºW 165 BACZ FACZ BBCZ FBCZ 
79 37,214ºN 7,965ºW 253 BADA FADA BBDA FBDA 
80 37,320ºN 7,442ºW 142 BADB FADB BBDB FBDB 
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ANEXO 10 – Considerações efectuadas e procedimento utilizado para a formatação do ficheiro de dados edáficos (FILES) 

O conteúdo do ficheiro FILES criado e a sua organização obedece ao descrito no capítulo 3.2.2.2. Admitiu-se que a informação da segunda e da terceira 

linhas de cada solo, aquela que não varia com a profundidade, era idêntica para todos solos, e que as linhas seguintes, as características que variam com a 

profundidade, correspondiam aos dados coligidos (4.4.2.3). As PTFs utilizadas para o cálculo da SAT, DUL e LL foram as que permitem calcular a 

percentagem do volume de água em relação ao volume total (ANEXO 14). A informação da primeira linha resume-se à identificação do solo (ISA0000***), 

uma vez que se omitiram todas as outras características genéricas. Em relação aos dados da segunda linha, apenas se considerou que o país era Portugal, e 

o resto das variáveis ou eram desconhecidas (-99) ou genéricas. Na tabela seguinte encontram-se as características da terceira linha consideradas 

constantes para todos os solos. Estas propriedades foram admitidas constantes pois não havia forma de as estimar, e por o seu impacto, à excepção do 

SLDR e SLRO, no comportamento das culturas ser desprezável (comunicação pessoal R. Braga, 2005). 

Valor/código atribuído às variáveis da terceira linha referente à informação de cada solo do FILES 

Variável Valor/código 
SCOM - cor no estado húmido, sistema de cores de Munsell -99 
SALB - albedo (fracção) 0,20 
SLU1 - limite de evaporação (cm) 6,0a 
SLDR - taxa de drenagem (fracção por dia) 0,30 
SLRO - número da curva de escoamento (Soil Conservation Service) 85,0 
SLNF - factor de mineralização (0 a 1) 1,00 a 
SLPF– factor de fotossíntese (0 a 1) 1,00 a 
SMHB– método de determinação de pH Em água (IB001)a 
SMPX – código de determinação do fósforo assimilável Olsen (IB001)a 
SMKE - método de determinação do potássio Sem especificação (IB001)a 
a Valores que o SBuild admite por defeito. SBuild é uma ferramenta do DSSAT para editar ficheiros de dados 
edáficos (Uryasev et al., 2004a). 
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Procedimento m_DSSATv3 

 
Public Sub Dot_sol() 

 

Dim perfis As Recordset 

Dim hor As Recordset 

Dim Codigo As String, Autor As String, cod As Strin g 

Dim i As Integer 

 

ficheiro = InputBox("New file:") 

Set fs2 = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" ) 

Set f2 = fs2.createtextfile("C:\Correio\" & ficheir o, True) 

 

Set perfis = CurrentDb.OpenRecordset("SOL_Perfis_GI S") 

i = 1 

While Not perfis.EOF 

    Autor = perfis!Autor 

    Codigo = perfis!Codigo 

    cod = "*" & perfis!Cod_DSSAT 

     

    f2.writeline (cod) 

    f2.writeline ("@SITE        COUNTRY          LA T     LONG SCS FAMILY") 

    f2.writeline (" Generic     Portugal         -9 9      -99 Generic") 

    f2.writeline ("@ SCOM  SALB  SLU1  SLDR  SLRO  SLNF  SLPF  SMHB  SMPX  SMKE") 

    f2.writeline ("   -99  0.20   6.0  0.30  85.0  1.00  1.00 IB001 IB001 IB001") 

    f2.writeline ("@  SLB  SLMH  SLLL  SDUL  SSAT  SRGF  SSKS  SBDM  SLOC  SLCL  SLSI  SLCF  SLNI  SLH W  SLHB  SCEC") 

     

    Set hor = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT t_DSS AT.Autor, t_DSSAT.Codigo, t_DSSAT.SLB, t_DSSAT.SLMH , t_DSSAT.SLLL, t_DSSAT.SDUL, t_DSSAT.SSAT, t_DSSAT .SRGF, 
t_DSSAT.SSKS, t_DSSAT.SBDM, t_DSSAT.SLOC, t_DSSAT.S LCL, t_DSSAT.SLSI, t_DSSAT.SLCF, t_DSSAT.SLNI, t_DS SAT.SLHW, t_DSSAT.SLHB, t_DSSAT.SCEC FROM t_DSSAT W HERE 
(((t_DSSAT.Autor)='" & Autor & "') AND ((t_DSSAT.Co digo)='" & Codigo & "'));") 

    While Not hor.EOF 

            f2.writeline (Format(hor!slb, "@@@@@@")  & Format(hor!slmh, "@@@@@@") & Format(hor!slll, " 0.000;   -00;;   -99") & Format(hor!sdul, " 0.000;   -00;;   -
99") & Format(hor!ssat, " 0.000;   -00;;   -99") & Format(hor!srgf, "  0.00;   -00;;   -99") & Format( hor!ssks, " 000.0;   -00;;   -99") & Format(hor!sbd m, " 00.00;   
-00;;   -99") & Format(hor!sloc, " 00.00;   -00;;   -99") & Format(hor!slcl, " 000.0;   -00;;   -99") & Format(hor!slsi, " 000.0;   -00;;   -99") & Forma t(hor!slcf, " 
000.0;   -00;;   -99") & Format(hor!slni, " 00.00;   -00;;   -99") & Format(hor!slhw, " 000.0;   -00;;    -99") & Format(hor!slhb, " 000.0;   -00;;   -99" ) & 
Format(hor!scec, " 000.0;   -00;;   -99")) 

            hor.MoveNext 

    Wend 

    hor.Close 

     

    f2.writeline ("") 

    i = i + 1 

    perfis.MoveNext 

Wend 



 ANEXOS 

 

 211 

perfis.Close 

f2.Close 

Set fs2 = Nothing 

 

End Sub 
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ANEXO 11 – Ficheiros da experiência para a cultura do trigo e do milho 
(FILEX) 

Os ficheiros da experiência para a cultura do trigo e do milho (FILEX) (ANEXO 11) encontram-se 

no CD anexo. 
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ANEXO 12 – Procedimento utilizado para a importação dos dados do ficheiro SUMMARY.OUT do DSSAT v4.0 para a base de 
dados 

 

Procedimento importar 

Public Sub Importar() 

 

    Dim linha As String  

     

    DoCmd.RunSQL ("delete * from output")  

 

    Dim rst As Recordset  

    Dim res As Recordset  

    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("ficheiros") 

    Set res = CurrentDb.OpenRecordset("output") 

     

    While Not rst.EOF  

        cen = rst!cen 

        CUL = rst!CUL 

        ficheiro = rst!ficheiro 

         

        If Dir(ficheiro) <> "" Then  

            Open ficheiro For Input As #1 

            sair = False 

            While Not EOF(1) And Not sair 

                Input #1, linha 

                If Left(linha, 1) = "@" Then sair =  True 

            Wend 

            While Not EOF(1) 

                Input #1, linha 

                linha = Right(linha, 272) 

                res.AddNew  

                res!cen = cen 

                res!CUL = CUL 

                s = Mid(linha, 19, 20) 

                i = InStr(1, s, " ") 
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                s = Right(s, Len(s) - i) 

                res!trat = Val(s) 

                res!tras = Mid(linha, 3, 3) 

                res!ano = Mid(linha, 48, 4) 

                res!pdat = Mid(linha, 60, 3) 

                res!adat = Mid(linha, 68, 3) 

                res!mdat = Mid(linha, 76, 3) 

                res!hdat = Mid(linha, 84, 3) 

                res!cwam = Mid(linha, 94, 6) 

                res!hwam = Mid(linha, 99, 6) 

                res!hwum = Mid(linha, 120, 6) 

                res!hnam = Mid(linha, 126, 6) 

                res!ircm = Mid(linha, 146, 6) 

                res!prcm = Mid(linha, 152, 6) 

                res!etcm = Mid(linha, 158, 6) 

                res!nicm = Mid(linha, 188, 6) 

                 

                res.Update 

            Wend 

            Close #1  

        End If 

        rst.MoveNext  

    Wend 

    rst.Close 

    res.Close 

     

    DoCmd.RunSQL ("delete * from resumo") 

    DoCmd.RunSQL ("INSERT INTO Resumo ( CHAVE, CEN,  CUL, TRAS, TRAT, PDAT, MDAT, HDAT, NICM, ETCM,IRCM , CWAM, HWAM, Media_duracao_ciclo,CHAVE0 ) 
SELECT Resumo_MT1.CHAVE, Resumo_MT1.CEN, Resumo_MT1 .CUL, Resumo_MT1.TRAS, Resumo_MT1.TRAT, Int([PDAT1] +0.5) AS PDAT, Int([MDAT1]+0.5)AS MDAT, 
Int([HDAT1]+0.5)AS HDAT, Int([NICM1]+0.5)AS NICM,In t([ETCM1]+0.5)AS ETCM, Int([IRCM1]+0.5)AS IRCM, Int ([CWAM1]+0.5) AS CWAM, Int([HWAM1]+0.5) AS 
HWAM, Int([Media_duracao_ciclo1]+0.5) AS Media_dura cao_ciclo,Resumo_MT1.CHAVE0 FROM Resumo_MT1") 

         

End Sub 
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ANEXO 13 – Exemplo de um FILEX utilizado para a adaptação das datas de 
sementeira 

Um exemplo de um FILEX utilizado para a adaptação das datas de sementeira (ANEXO 13) 

encontra-se no CD anexo. 
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ANEXO 14 – PTFs construídas, por classe e por variável dependente 

PTFs construídas, por classe e por variável dependente. Indicação do correspondente coeficiente de determinação (R2) e dimensão da amostra. CM, CC e 

CE expressos como percentagem do peso de água em relação ao peso do solo seco na estufa a 105ºC. 

Classe Variável 
dependente 

PTF R2 e n 

1 CM -1.130,4575 - 0,0386 x PRF** + 11,7285 x AGR + 11,5284 x AFN + 11,9167 x LIM + 11,7208 x ARG - 15,4009 x GPD - 0,6585 x GSD** R2 = 0,5236 
n = 278 

 CC -1.605,4440* - 0,0403 x PRF** + 16,5032 x AGR* + 16,2983 x AFN* + 16,6630 x LIM* + 16,3525 x ARG* - 50,8350 x GPD*** - 0,5837 x GSD* R2 = 0,4106 
n = 401 

 CE -571,8766 - 0,0042 x PRF + 5,8770 x AGR + 5,7474 x AFN + 5,8754 x LIM + 6,0900 x ARG - 18,6849 x GPD*** - 0,2981 x GSD** R2 = 0,7318 
n = 401 

 COND -7,6536 + 0,0351 x PRF - 0,3152 x AGR - 0,0665 x AFN + 0,1432 x LIM + 0,2408 x ARG + 143,5659 x GPD*** + 0,4130 x GSD R2 = 0,4094 
n = 176 

2 CM -1.152,6152* + 0,0233 x PRF + 11,9357 x AGR* + 11,7308 x AFN* + 11,9153 x LIM* + 11,9834 x ARG* - 17,7847 x GPD - 0,9197 x GSD*** + 4,9939 x MO*** R2 = 0,6191 
n = 278 

 CC -1.408,6546* + 0,0299 x PRF* + 14,3556 x AGR * +14,2463 x AFN* + 14,5359 x LIM* + 14,3866 x ARG* - 30,5117 x GPD*** - 0,4990 x GSD** + 3,1425 x MO*** R2 = 0,6849 
n = 398 

 CE -524,0297 + 0,0121 x PRF* + 5,3599 x AGR + 5,2502 x AFN + 5,3603 x LIM + 5,6126 x ARG - 14,4733 x GPD** - 0,2844 x GSD** + 0,7189 x MO*** R2 = 0,7698 
n = 398 

 COND -11,3973 + 0,0489 x PRF - 0,3103 x AGR - 0,0504 x AFN + 0,1669 x LIM + 0,2687 x ARG + 146,8483 x GPD*** + 0,4625 x GSD + 0,5568 x MO R2 = 0,4123 
n = 175 

3 CM -1.084,0306 - 0,0292 x PRF* + 11,3150 x AGR + 11,1603 x AFN + 11,5122 x LIM + 11,4323 x ARG - 9,5496 x GPD - 0,5875 x GSD* - 1,6125 x PH*** R2 = 0,5441 
n = 278 

 CC -1.435,1628* - 0,0094 x PRF + 14,8757 x AGR* + 14,7863 x AFN* + 15,0935 x LIM* + 15,0680 x ARG* - 29,7365 x GPD** - 0,3731 x GSD - 3,8444 x PH*** R2 = 0,5129 
n = 400 

 CE -539,4854 + 0,0015 x PRF + 5,5678 x AGR + 5,4574 x AFN + 5,5749 x LIM + 5,8405 x ARG - 15,0943 x GPD** - 0,2646 x GSD** - 0,6808 x PH*** R2 = 0,7400 
n = 400 

 COND -7,9190 + 0,0308 x PRF - 0,3636 x AGR - 0,1436 x AFN + 0,0792 x LIM + 0,0893 x ARG + 138,0268 x GPD*** + 0,2402 x GSD + 1,7182 x PH R2 = 0,4166 
n = 176 

4 CM -297,5518 - 0,0168 x PRF** + 3,9582 x AGR + 3,8781 x AFN + 3,9752 x LIM + 3,9747 x ARG - 6,7364 x GPD - 0,2614 x GSD** - 42,3616 x DAP*** R2 = 0,9253 
n = 278 
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Classe Variável 
dependente 

PTF R2 e n 

4 CC -691,1864 - 0,0031 x PRF + 7,6904 x AGR + 7,6634 x AFN + 7,8214 x LIM + 7,7473 x ARG - 20,5676 x GPD** - 0,0883 x GSD - 37,2701 x DAP*** R2 = 0,8162 
n = 401 

 CE -358,8213 + 0,0045 x PRF + 3,8233 x AGR + 3,7351 x AFN + 3,8150 x LIM + 4,0847 x ARG - 11,6315 x GPD** - 0,1826 x GSD* - 8,6853 x DAP*** R2 = 0,7921 
n = 401 

 COND -9,1661 + 0,0330 x PRF - 0,3112 x AGR - 0,0655 x AFN + 0,1462 x LIM + 0,2426 x ARG + 142,8223 x GPD*** + 0,3984 x GSD + 1,1173 x DAP R2 = 0,4096 
n = 176 

5 CM -1.121,0655* + 0,0263 x PRF + 11,6541 x AGR* + 11,4793 x AFN* + 11,6504 x LIM* + 11,7810 x ARG* - 13,8293 x GPD - 0,8599 x GSD*** + 4,7394 x MO*** - 1,0566 x PH* R2 = 0,6277 
n = 278 

 CC -1.333,4280* + 0,0396 x PRF*** + 13,6680 x AGR* + 13,6110 x AFN* + 13,8751 x LIM* + 13,8694 x ARG* - 21,8844 x GPD* - 0,3957 x GSD* + 2,8124 x MO*** - 2,1536 x PH*** R2 = 0,7143 
n = 398 

 CE -514,1242 + 0,0134 x PRF* + 5,2694 x AGR + 5,1665 x AFN + 5,2733 x LIM + 5,5445 x ARG - 13,3373 x GPD** - 0,2708 x GSD** + 0,6755 x MO*** - 0,2836 x PH R2 = 0,7712 
n = 398 

 COND -16,5318 + 0,0473 x PRF - 0,3252 x AGR - 0,0960 x AFN + 0,1379 x LIM + 0,1419 x ARG + 141,4573 x GPD*** + 0,2781 x GSD + 0,7438 x MO + 1,9485 x PH R2 = 0,4210 
n = 175 

6 CM -284,2866 - 0,0123 x PRF* + 3,8446 x AGR + 3,7864 x AFN + 3,8684 x LIM + 3,9253 x ARG - 3,8245 x GPD - 0,2298 x GSD* - 0,8332 x PH*** - 41,8162 x DAP*** R2 = 0,9307 
n = 278 

 CC -687,7125 + 0,0037 x PRF + 7,6623 x AGR + 7,6527 x AFN + 7,8052 x LIM + 7,7947 x ARG - 17,0469 x GPD* - 0,0696 x GSD - 0,9989 x PH*** - 35,3547 x DAP*** R2 = 0,8222 
n = 400 

 CE -354,7398 + 0,0048 x PRF + 3,7849 x AGR + 3,6942 x AFN + 3,7735 x LIM + 4,0428 x ARG - 11,9579 x GPD** - 0,1896 x GSD* + 0,0225 x PH - 8,7385 x DAP*** R2 = 0,7917 
n = 400 

 COND -5,1179 + 0,0342 x PRF - 0,3757 x AGR - 0,1528 x AFN + 0,0676 x LIM + 0,0717 x ARG + 138,8935 x GPD*** + 0,2512 x GSD + 1,8804 x PH - 2,0878 x DAP R2 = 0,4171 
n = 176 

7 CM -311,3807 - 0,0131 x PRF* + 4,0872 x AGR + 4,0050 x AFN + 4,0930 x LIM + 4,1070 x ARG - 7,0221 x GPD - 0,2845 x GSD** + 0,3290 x MO - 41,7325 x DAP*** R2 = 0,9256 
n = 278 

 CC -796,3568* + 0,0190 x PRF* + 8,6023 x AGR* + 8,5733 x AFN* + 8,7421 x LIM* + 8,6874 x ARG* - 19,2749 x GPD** - 0,1704 x GSD + 1,3158 x MO*** - 29,3747 x DAP*** R2 = 0,8451 
n = 398 

 CE -378,1809 + 0,0095 x PRF + 3,9895 x AGR + 3,8989 x AFN + 3,9802 x LIM + 4,2551 x ARG - 11,7967 x GPD** - 0,2061 x GSD* + 0,2838 x MO** - 6,9970 x DAP*** R2 = 0,7945 
n = 398 

 COND -20,6009 + 0,0467 x PRF - 0,3084 x AGR - 0,0587 x AFN + 0,1755 x LIM + 0,2736 x ARG + 144,9328 x GPD*** + 0,4116 x GSD + 1,0141 x MO + 6,6255 x DAP R2 = 0,4154 
n = 175 
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Classe Variável 
dependente 

PTF R2 e n 

8 CM -290,9634 - 0,0106 x PRF + 3,9067 x AGR + 3,8472 x AFN + 3,9252 x LIM + 3,9880 x ARG - 4,0028 x GPD - 0,2411 x GSD** + 0,1540 x MO - 0,8205 x PH*** -
- 41,5300  x DAP*** 

R2 = 0,9308 
n = 278 

 CC -795,0721* + 0,0232 x PRF** + 8,5977 x AGR* + 8,5854 x AFN* + 8,7497 x LIM* + 8,7464 x ARG* - 16,4396 x GPD* - 0,1453 x GSD + 1,2710 x MO*** - 0,8356 x PH** -
- 28,0360  x DAP*** 

R2 = 0,8492 
n = 398 

 CE -378,2564 + 0,0093 x PRF + 3,9898 x AGR + 3,8982 x AFN + 3,9797 x LIM + 4,2516 x ARG - 11,9632 x GPD** - 0,2076 x GSD* + 0,2865 x MO** + 0,0491 x PH -
- 7,0756 x  DAP*** 

R2 = 0,7946 
n = 398 

 COND -20,7125 + 0,0463 x PRF - 0,3228 x AGR - 0,0959 x AFN + 0,1450 x LIM + 0,1566 x ARG + 141,0017 x GPD*** + 0,2699 x GSD + 0,9580 x MO + 1,7616 x PH + 3,3641 x DAP R2 = 0,4217 
n = 175 

* 0,010<p<0,050; ** 0,001<p<0,010; *** 0,000<p<0,001, em que p-level é um indicador da relação entre a variável dependente e a independente. 

 

PTFs construídas, por classe e por variável dependente. Indicação do correspondente coeficiente de determinação (R2) e dimensão da amostra. CM, CC e 

CE expressos como percentagem do volume de água em relação ao volume total75. 

Classe Variável 
dependente 

PTF R2 e n 

1 CM  - 588,5145 - 0,0385 x PRF*** + 6,3865 x AGR + 6,2574 x AFN + 6,5487 x LIM + 6,4377 x ARG - 10,2562 x GPD - 0,5195 x GSD** R2 = 0,5437 
n = 278 

 CC  - 992,8679 - 0,0223 x PRF + 10,4315 x AGR + 10,2600 x AFN + 10,5519 x LIM + 10,3811 x ARG - 56,2582 x GPD*** - 0,5714 x GSD** R2 = 0.5719 
n = 401 

 CE  - 131,7278 + 0,0110 x PRF + 1,4524 x AGR + 1,3518 x AFN + 1,4533 x LIM + 1,8018 x ARG - 16,6417 x GPD** - 0,1390 x GSD R2 = 0,7853 
n = 401 

                                                   
75 Os dados nas cartas dos solos a Sul do Tejo, de Entre-Douro e Minho e do Nordeste (Cardoso, 1965; Agroconsultores e COBA, 1991; Agroconsultores e GEOMETRAL, 1995) 
referem-se ao teor de água em relação ao peso do solo seco na estufa a 105ºC (θw). A seguinte equação permite converter o θw em volume de água por unidade de volume 
total (θ): 

w
SBDM

água

θ
ρ

θ ×= ; em que 
totalVolume

águaVolume

_
_=θ  e 

sólidosMassa

águaMassa
w _

_=θ  (Warrick, 2003) 

SBDM – densidade aparente (g cm-3); ρágua – massa específica da água (g cm-3). 
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Classe Variável 
dependente 

PTF R2 e n 

2 CM  - 603,1264 + 0,0023 x PRF + 6,5231 x AGR + 6,3908 x AFN + 6,5478 x LIM + 6,6109 x ARG + 3,2932 x MO*** - 11,8282 x GPD - 0,6917 x GSD*** R2 = 0,6072 
n = 278 

 CC  - 873,8342 + 0,0193 x PRF + 9,1369 x AGR + 9,0202 x AFN + 9,2678 x LIM + 9,1922 x ARG + 1,8451 x MO*** - 44,2945 x GPD*** - 0,5254 x GSD** R2 = 0,6775 
n = 398 

 CE  - 114,9364 + 0,0157 x PRF* + 1,2767 x AGR + 1,1794 x AFN + 1,2754 x LIM + 1,6348 x ARG + 0,1874 x MO - 15,8431 x GPD** - 0,1411 x GSD R2 = 0,7851 
n = 398 

3 CM  - 539,6284 - 0,0287 x PRF** + 5,9511 x AGR + 5,8698 x AFN + 6,1228 x LIM + 6,1339 x ARG - 1,6979 x PH*** - 4,0949 x GPD - 0,4447 x GSD* R2 = 0,5783 
n = 278 

 CC  - 870,5946 - 0,0004 x PRF + 9,2635 x AGR + 9,1706 x AFN + 9,4218 x LIM + 9,4506 x ARG - 2,6806 x PH*** - 41,7778 x GPD*** - 0,4305 x GSD* R2 = 0,6305 
n = 400 

 CE  - 126,1945 + 0,0116 x PRF + 1,4004 x AGR + 1,2981 x AFN + 1,3983 x LIM + 1,7498 x ARG - 0,0237 x PH - 16,8040 x GPD** - 0,1454 x GSD R2 = 0,7847 
n = 400 

4 CM  - 47,6133 - 0,0244 x PRF*** + 1,3403 x AGR + 1,2892 x AFN + 1,3913 x LIM + 1,4072 x ARG - 27,5102 x DAP*** - 4,6293 x GPD - 0,2616 x GSD* R2 = 0,8027 
n = 278 

 CC  - 493,4354 - 0,0020 x PRF + 5,6173 x AGR + 5,5429 x AFN + 5,7220 x LIM + 5,6803 x ARG - 20,3596 x DAP*** - 39,7240 x GPD*** - 0,3007 x GSD R2= 0,7164 
n = 401 

 CE  - 126,2751 + 0,0112 x PRF + 1,3998 x AGR + 1,3003 x AFN + 1,4006 x LIM + 1,7505 x ARG - 0,2223 x DAP - 16,4612 x GPD** - 0,1361 x GSD R2 = 0,7853 
n = 401 

5 CM  - 562,8222 + 0,0061 x PRF + 6,1635 x AGR + 6,0696 x AFN + 6,2093 x LIM + 6,3523 x ARG + 2,9682 x MO*** - 1,3498 x PH*** - 6,7751 x GPD - 0,6153 x GSD*** R2 = 0,6285 
n = 278 

 CC  - 813,1824 + 0,0271 x PRF* + 8,5825 x AGR + 8,5079 x AFN + 8,7350 x LIM + 8,7751 x ARG + 1,5793 x MO*** - 1,7355 x PH*** - 37,3419 x GPD*** - 0,4423 x GSD** R2 = 0,7006 
n = 398 

 CE  - 117,8398 + 0,0153 x PRF* + 1,3032 x AGR + 1,2040 x AFN + 1,3009 x LIM + 1,6547 x ARG + 0,2001 x MO + 0,0831 x PH - 16,1760 x GPD** - 0,1450 x GSD R2 = 0,7852 
n = 398 

6 CM  - 28,5105 - 0,0178 x PRF** + 1,1767 x AGR + 1,1571 x AFN + 1,2376 x LIM + 1,3362 x ARG - 1,1999 x PH*** - 26,7248 x DAP*** - 0,4360 x GPD - 0,2161 x GSD R2 = 0,8198 
n = 278 

 CC  - 490,1754 + 0,0062 x PRF + 5,5922 x AGR + 5,5399 x AFN + 5,7123 x LIM + 5,7488 x ARG - 1,2324 x PH*** - 17,9940 x DAP*** - 35,3194 x GPD*** - 0,2761 x GSD R2 = 0,7264 
n = 400 

 CE  - 121,4853 + 0,0117 x PRF + 1,3549 x AGR + 1,2531 x AFN + 1,3524 x LIM + 1,7040 x ARG - 0,0058 x PH - 0,2227 x DAP - 16,7240 x GPD** - 0,1435 x GSD R2 = 0,7848 
n = 400 
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Classe Variável 
dependente 

PTF R2 e n 

7 CM  - 59,2735 - 0,0212 x PRF* + 1,4492 x AGR + 1,3962 x AFN + 1,4907 x LIM + 1,5188 x ARG + 0,2774 x MO - 26,9798 x DAP*** - 4,8702 x GPD - 0,2810 x GSD* R2 = 0,8031 
n = 278 

 CC  - 564,9051 + 0,0138 x PRF + 6,2341 x AGR + 6,1579 x AFN + 6,3445 x LIM + 6,3167 x ARG + 0,9240 x MO*** - 14,8176 x DAP*** - 38,6300 x GPD*** - 0,3600 x GSD* R2 = 0,7270 
n = 398 

 CE  - 144,2807 + 0,0162 x PRF* + 1,5524 x AGR + 1,4513 x AFN + 1,5531 x LIM + 1,9079 x ARG + 0,2749 x MO* + 1,4075 x DAP - 16,3812 x GPD** - 0,1568 x GSD R2 = 0,7858 
n = 398 

8 CM  - 29,4600 - 0,0176 x PRF* + 1,1856 x AGR + 1,1658 x AFN + 1,2457 x LIM + 1,3451 x ARG + 0,0219 x MO - 1,1981 x PH*** - 26,6841 x DAP*** - 0,4613 x GPD -
- 0,2177 x GSD 

R2 = 0,8198 
n = 278 

 CC  - 563,1941 + 0,0195 x PRF + 6,2280 x AGR + 6,1742 x AFN + 6,3549 x LIM + 6,3962 x ARG + 0,8640 x MO*** - 1,1231 x PH*** - 13,0171 x DAP*** - 34,8191 x GPD*** -
- 0,3263 x GSD* 

R2 = 0,7359 
n = 398 

 CE  - 144,3084 + 0,0161 x PRF* + 1,5525 x AGR + 1,4510 x AFN + 1,5529 x LIM + 1,9066 x ARG + 0,2759 x MO* + 0,0182 x PH + 1,3782 x DAP - 16,4431 x GPD** -
- 0,1573 x GSD 

R2 = 0,7858 
n = 398 

* 0,010<p<0,050; ** 0,001<p<0,010; *** 0,000<p<0,001, em que p-level é um indicador da relação entre a variável dependente e a independente 
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ANEXO 15 - Ficheiro de dados edáficos (FILES) 

O ficheiro de dados edáficos (FILES) (ANEXO 15) encontra-se no CD anexo. 

 


