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O FENÔMENO SECA E A PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA DO ESTADO DE 

GOIÁS 

RESUMO 

Grande parte das perdas na produtividade agrícola deve-se as variações das condições 

do clima durante a estação do cultivo. As condições climáticas não influenciam 

exclusivamente, o crescimento e o desenvolvimento dos vegetais, como também 

determinam amplamente a produtividade da cultura. Ao mesmo tempo, as condições 

climáticas extremas constituem graves riscos para a agricultura, assim sendo, a maior 

atenção se destina ao risco climático, da seca. A definição de seca continua a ser um 

obstáculo para se conseguir efetuar uma monitoração correta e análise deste fenômeno. 

Assim, pode-se verificar a importância do entendimento deste fenômeno na 

produtividade de soja e milho para o Estado de Goiás. Para isso foram utilizados os 

índices SDI, Z de Palmer adap e ISNA adap, adaptados as características climáticas do 

Estado, com isso objetivou analisar espacialmente os índices de seca, buscando verificar 

as possíveis diferenças dos índices (SDI, Z de Palmer) entre as localidades, 

posteriormente correlacioná-los entre si e com a produtividade agrícola, para isso 

partimos do pressuposto que a produtividade agrícola é decorrente dos avanços 

tecnológicos da produtividade de soja e milho para o Estado de Goiás entre os anos de 

1990 a 2009. No que se refere à produtividade, foi possível observar que, houve ganhos 

significativos no decorrer dos 19 anos analisados, que o aumento teve como causa 

principal às inovações tecnológicas. Observa-se que o maior ganho tecnológico, da 

cultura de milho, é da Mesorregião Sul de Goiás, a qual tem se destacado no cenário 

produtivo goiano, justificando-se pelo fato de possuírem os maiores produtores de 

milho safrinha do Estado de Goiás. Acultura de soja no Estado, apresentam baixos 

ganhos tecnológico isso se deve ao fato de que a mesma necessita de altos 

investimentos, para que se possa alcançar uma boa produtividade, nesta perspectiva a 

Mesorregião Centro, se destaca seguido pela Mesorregião Norte, a qual tem investido 

alto de forma a manter um bom rendimento. Verifica-se ainda que o comportamento dos 

três Índices de seca e a produtividade de soja e milho apresentou queda na 

produtividade, para os mesmos períodos de ocorrências de seca, para todas as 

Mesorregiões analisadas. Embora exista correlação a regressão entre os índices de seca 

com a produção nos mostra resultados contrários aos esperados onde não existe 

significância ao nível de 5%, para a maioria dos anos analisados com destaque apenas 

para o índice ISNA que nos anos de 1993 para a soja e 2004 para o milho, mostrou 

efeito sobre a produtividade, os demais anos não mostraram efeitos sobre a 

produtividade assim como os índices Z e SPI. 

Palavras-chave: anomalia de umidade, análise de regressão, produtividade de 

grãos



 

ABSTRACT 

Much of the losses in agricultural productivity are due to variations in weather 

conditions during the growing season. Weather conditions not only influence the growth 

and development of plants, but also largely determine crop productivity. At the same 

time, extreme weather conditions are major risks to agriculture, therefore, we devoted 

more attention to climate risk, drought. The definition of drought remains an obstacle to 

be able to make a proper monitoring and analysis of this phenomenon. Thus, we can see 

the importance of understanding this phenomenon in corn and soybean yield for the 

State of Goiás For this we used the SDI indices, the Palmer Z ISNA adapt and adapt, 

adapted to the climatic characteristics of the state, with this objective spatially analyze 

the contents of dry, to check the possible differences of the indexes (SDI, Palmer Z) 

between locations, then correlate them with each other and agricultural productivity, for 

it is assumed that agricultural productivity is a result of advances technology, soil and 

climatic condition relating to the technological aspects of soy products and corn for the 

State of Goiás in the years 1990 to 2009. With regard to productivity, it was observed 

that there were significant gains over the 19 years studied; the increase was caused by 

major technological innovations. It is observed that the greatest technological gain, the 

maize crop, is the South of Goiás Greater Region, which has stood on the stage 

production of Goiás, justified by the fact that they have the largest producers of winter 

maize in the State of Goiás acculturating soy in the state have low technological gains 

that is due to the fact that it requires large investments, so you can achieve a good yield, 

this perspective, the central region, followed by Greater Region stand out North, which 

has invested high to maintain a good income. Noting further that the behavior of three 

indexes of drought and productivity of soybeans and corn, decreased productivity for 

the same periods of drought occurrences for all Mesoregions analyzed, although there is 

correlation between the regression of drought indices with the production shows results 

contrary to those expected where there is no significance at 5% for most years studied 

only for highlighting the ISNA that in the years 1993 to 2004 for soybeans and corn, 

showed a significant effect on productivity, other years showed no effects on 

productivity as well as Z and SPI indices. 

Keywords: drought index, regression analysis, productivity.



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1. Localização do Estado de Goiás. .................................................................... 34 

Figura 2. Pedologia do Estado de Goiás. ........................................................................ 39 

Figura 3. Variação média anual da precipitação do Estado de Goiás............................. 41 

Figura 4. Variação anual da evapotranspiração do Estado de Goiás .............................. 42 

Figura 5. Uso da terra do Estado de Goiás. .................................................................... 44 

Figura 6. Área plantada de Milho e Soja (ha) e respectivos rendimentos no Estado de 

Goiás entre os anos de 1990 a 2009. .............................................................................. 49 

Figura 7. Área e rendimento de Milho e Soja por Mesorregião do Estado de Goiás. .... 51 

Figura 8. Capacidade de armazenamento de água nos solos nas Mesorregiões do Estado 

de Goiás. ......................................................................................................................... 52 

Figura 9. Ganho tecnológico de Soja e Milho em função da capacidade de 

armazenamento de água nos solos por Mesorregião do Estado de Goiás. ..................... 55 

Figura 10. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento da soja entre os meses de OUT a JAN (safra) no 

período de 1990 a 2009. ................................................................................................. 66 

Figura 11. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1998, 1999, 2000 e 

2001, referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás. ................... 67 

Figura 12. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI) e Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no 

período de1990 a 2009 para a mesorregião Centro Goiano ........................................... 69 

Figura 13. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1998 e 2000, 

referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás. .......................... 70 

Figura 14.  Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento do milho, e rendimento da cultura de soja entre os 

meses de OUT a JAN (safra) no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Leste de 

Goiás. .............................................................................................................................. 72 

Figura 15. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1991, 1992 e 1996 e 

1997 referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás ..................... 73 

Figura 16. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no 

período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Leste do Estado de Goiás. ........................ 75 

Figura 17. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1996 e 2009, 

referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás. .......................... 76 

Figura 18. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de OUT a JAN (safra) no 

período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Noroeste do Estado de Goiás ................... 78 



5 

 

 

 

Figura 19. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1992, 1993, 2001 e 

2002, referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás .................... 79 

Figura 20. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento do milho entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no 

período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Noroeste do Estado de Goiás. .................. 81 

Figura 21. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1994 e 2006, 

referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás ........................... 82 

Figura 22. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e flutuação anual do rendimento da soja, entre os meses de OUT a JAN (safra) no 

período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Sul do Estado. .......................................... 84 

Figura 23. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1994, 1995, 2003 e 

2004, referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás. ................... 85 

Figura 24. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice 

padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de água (ISNA) 

e da flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de JAN a ABR (safrinha) 

no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Sul do Estado de Goiás. ...................... 87 

Figura 25. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1990 e 2007, 

referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás ........................... 88 

Figura 26. Correlação entre os índices Z e SPI; Z e ISNA. ............................................ 89 

Figura 27. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Centro e Leste do Estado de 

Goiás ............................................................................................................................... 90 

Figura 28. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Centro e Noroeste do Estado de 

Goiás. .............................................................................................................................. 91 

Figura 29. Correlação variação do índice Z entre a Mesorregião Centro e Sul do Estado 

de Goiás. ......................................................................................................................... 91 

Figura 30. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Leste e Noroeste do Estado de 

Goiás ............................................................................................................................... 92 

Figura 31. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Leste e Sul do Estado de Goiás

 ........................................................................................................................................ 92 

Figura 32. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Noroeste e Sul do Estado de 

Goiás ............................................................................................................................... 93 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Ganho tecnológico do Estado de Goiás entre 1990 a 2009 ............................ 54 

Tabela 2. Distribuição termo pluviométrica das Mesorregiões do Estado de Goiás ...... 56 

Tabela 3. Classificação do Índice Z Adap. ..................................................................... 64 

Tabela 4.Resultado da regressão entre os índices de severidade de seca, no período 

crítico, e o rendimento médio anual das culturas de Soja e Milho para o Estado de 

Goiás. .............................................................................................................................. 94 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

SPI  Índice Padronizado de Precipitação 

ISNA Índice de Satisfação das Necessidades de água 

Z Índice de Anomalia de Umidade 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

SIEG Sistema Estadual de Estatística e Informações Geográficas de Goiás 

SEPLAM Secretária de gestão e Planejamento de Goiás 

SEPIM Superintendência de Estatística, Pesquisa e informações socioeconômicas 

de Goiás 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

PR Recarga potencial de água no solo 

PL Perda potencial de água no solo 

PRO Escoamento superficial potencial 

CAD Capacidade de água disponível no solo 

ETo Evapotranspiração de referência 

R Recarga de água no solo 

L Perda de água no solo 

RO Escoamento superficial 

α Coeficiente de evapotranspiração 

β Coeficiente de recarga 

γ Coeficiente de escoamento 

δ Coeficiente de Perda 

d’ Anomalia hídrica 

D Média mensal dos valores absolutos de d’ 

K Fator de ponderação 

ETR       Evapotranspiração real média 

ETP      Evapotranspiração Potencial média 

PL     Perda potencial média mensal 

R  Recarga média mensal 

PR     Recarga potencial média mensal 

RO     Escoamento superficial médio 

PRO       Escoamento superficial potencial médio mensal 

L  Perda média mensal 

K Coeficiente de ponderação 

P Precipitação 

Tn Temperatura mínima 

Tm Temperatura média 

Tx Temperatura máxima 

UR Umidade Relativa 

N Insolação 

i Indicador do corrente mês 



8 

 

 

 

Ṗ Precipitação média 

Sp Desvio da precipitação mensal 

PDSI Índice de severidade de seca de Palmer 

Di Média mensal dos valores absolutos de d 

K’ Média do coeficiente de Ponderação 

Ti Coeficiente de demanda de suprimento de água  

ETr/ETR Evapotranspiração real 

ETM Evapotranspiração máxima 

Kc Coeficiente da cultura 

DNPM Departamento Nacional de produção Mineral 

CPRM Serviço Geológico do Brasil 

IG/UNB Instituto de geociências da Universidade de Brasília 

Conab Companhia nacional de Abastecimento 

𝑌  Produtividade local esperada anual 

Yo Produtividade local do ano  

b Produtividade tecnológica média anual 

X Ano em questão 

Yr Produtividade Real 

Y Produtividade local esperada 

bx Produtividade tecnológica média anual 

µ Média aritmética de ISNA 

δ Desvio padrão 

AWC Capacidade de água disponível 

R
2
 Coeficiente de determinação 

B Coeficiente de ajuste da regressão linear 

 

 



 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................... 20 

CAPITULO I .................................................................................................................. 22 

REVISÃO DE LITERATURA .................................................................................. 22 

1.1 CLIMA E A AGRICULTURA ............................................................................ 22 

1.2 ÍNDICES DE QUANTIFICAÇÃO DE SECA ..................................................... 24 

1.2.1 Índice de Severidade de Seca ........................................................................ 26 

1.2.2. Índice de Anomalia de Umidade .................................................................. 28 

1.2.3. Índice Padronizado de Precipitação .............................................................. 29 

1.2.4. Índice de Satisfação das Necessidades de Água ........................................... 31 

1.3. CARACTERÍSTICA DAS CULTURAS ............................................................ 32 

1.3.1. Milho (Zea mays) ......................................................................................... 32 

1.3.2. Soja (Glycine max) ....................................................................................... 33 

2. CARACTERIZAÇÃO EDAFOCLIMÁTICA DA ÁREA DE ESTUDO ............. 34 

2.1. Localização geográfica .................................................................................... 34 

2.2. Aspecto geológico ........................................................................................... 35 

2.3. Aspecto geomorfológico.................................................................................. 35 

2.4. Aspecto pedológico ......................................................................................... 37 

2.5. Aspecto climático ............................................................................................ 40 

1.6. Uso da Terra .................................................................................................... 43 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 45 

ASPECTOS EDAFOCLIMÁTICOS E TECNOLÓGICOS DA PRODUTIDADE DE 

SOJA E MILHO NO ESTADO DE GOIÁS .................................................................. 45 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 45 

MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................................ 48 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 49 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 57 



10 

 

 

 

CAPITULO III ............................................................................................................... 58 

O EFEITO DA SECA SOBRE A PRODUTIVIDADE DE GRÃOS, NO ESTADO DE 

GOIÁS, AVALIADO ATRAVÉS DE TRÊS INDICES ............................................... 58 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 58 

METODOLOGIA ....................................................................................................... 61 

RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 65 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 95 

CONCLUSÃO ................................................................................................................ 96 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 97 

 

 



20 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A Geografia é por definição uma ciência que reproduz a relação entre os meios 

físicos e humanos, possuindo função integradora dos diversos setores de atividade, 

sobre diversos aspectos. O presente trabalho foi estruturado em três capítulos, 

discutindo temas relevantes para a avaliação do fenômeno seca e a produtividade de 

soja e milho do Estado de Goiás. 

O primeiro capítulo trata-se, de uma revisão geral da caracterização 

edafoclimática do Estado de Goiás, abordando ainda o clima e a agricultura. Pois as 

sociedades estabelecem abordagens transversais e territoriais, do fenômeno Seca. 

Onde encontram se grandes similaridades nas definições deste fenômeno aqui 

estudado, geralmente os estudos centram se exclusivamente em análises dos 

componentes do Ciclo Hidrológico, ou nos impactos sobre alguns setores definidos, 

explicando-se assim o predomínio científico deste tema nos campos da Climatologia, da 

Hidrologia, da Agronomia e da Meteorologia. Embora a Geografia tenha um papel 

privilegiado na procura de respostas eficazes à sua ocorrência. 

Um fato relevante na análise deste fenômeno é a determinação de seu 

significado. Não existe um conceito válido para essa anomalia. Entretanto, as 

bibliografias apresentam definições de diferentes “tipos de seca” relacionados à 

atividade em estudo entre esses, a seca meteorológica, a agrícola, a hidrológica e a 

socioeconômica são as mais citadas. 

O capítulo II retrata o aspecto produtivo de soja e milho no Estado de Goiás, o 

que permite observar que, as mudanças estão ocorrendo no mundo dos negócios, 

atingindo todo tipo de segmento de mercado agrícola. Micros, médios e grandes 

produtores, ou seja, a redução de custos, elevação da qualidade, aumento da 

produtividade e agilidade de suas atividades para fazerem frente a esta competitividade 

acirrada, onde os participantes ou se adaptam ao novo cenário ou correm risco sob pena 

de verem seus lucros consumidos pela ineficácia de sua gerência. 

O capitulo III, versa a discussão do efeito do fenômeno seca sobre a 

produtividade de milho e soja avaliada através de três índices de severidade de seca 

(SPI, ISNA e Z de Palmer). Em que a maioria dos estudos relacionados ao fenômeno 

seca, é a situação de déficit na precipitação pluvial, elevada evapotranspiração ou a 

ocorrência combinada destes parâmetros. Este estudo levou em conta o tempo requerido 
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de ocorrência de tal deficiência, sendo esta classificação a que separa os diferentes 

conceitos desse fenômeno climático. 

Vários indicadores têm sido utilizados para quantificar, padronizar e comparar a 

seca em base espacial e temporal; entre esses os mais conhecidos são o Índice 

Padronizado de Precipitação (SPI), Índice de anomalia de umidade (Z) e Índice de 

satisfação da necessidade de água (ISNA). O presente trabalho avaliou e adaptou a 

metodologia do Z, SPI e do ISNA às condições climáticas do Estado de Goiás e 

comparou seus valores com a produtividade de soja e milho do Estado. De maneira 

geral, essa comparação foi realizada entre os quantificadores e o desvio que os 

parâmetros de um determinado período, apresentavam em relação aos valores 

climatologicamente esperados dos mesmos, para o intervalo de tempo em questão. 
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CAPITULO I 

REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo tem como caráter principal, a abordagem dos principais 

aspectos edafoclimáticos do Estado de Goiás, a relação clima - planta - solo os quais 

envolve a analise dos índices de seca e a produtividade agrícola de soja e milho do 

Estado de Goiás entre os anos de 1990 e 2009. Para tal análise foram estabelecidos os 

índices de seca SPI, ISNA e Z de Palmer, (Z adap adaptado as condições climáticas do 

Estado), os quais fazem parte dos índices mais utilizados e reconhecidos mundialmente 

para avaliação deste fenômeno. Quanto às culturas de soja e milho, as mesmas foram 

escolhidas devido ao fato de integrarem o agronegócio e por serem reconhecidas como 

commodities no mercado agrícola brasileiro. 

1.1 Clima e a agricultura 

Grande parte das perdas de produtividade agrícola deve-se as variações das 

condições do clima durante a estação do cultivo. A variabilidade climática tem sido, e 

continua a ser, a principal fonte de flutuações na produção mundial de alimentos. 

Grande parte das perdas na produtividade agrícola deve-se as variações das condições 

do clima durante a estação do cultivo (SANTOS, 2008). 

Conforme Ayoade (2010), o clima caracteriza-se como a variável mais 

significativa na produção agrícola, desempenhando suas influências sobre todos os 

estágios da cadeia de produção. Os principais elementos climáticos que influenciam a 

vegetação natural, são os mesmos que comprometem a produção agrícola, entre eles 

inclui-se a radiação solar, a temperatura e a umidade, sendo eles alguns dos principais 

parâmetros que caracterizam a distribuição global da agricultura e da pecuária em todo 

o espaço geográfico. 

A radiação solar determina as características térmicas do ambiente, 

principalmente as temperaturas do ar, e do solo, a duração do dia ou fotoperíodo. A 

intensidade da radiação é também um fator importante, pois se não houver radiação 

suficiente o sistema radicular da planta não se desenvolve completamente, a folhagem 

fica amarela e surge a tendência do caule crescer à custa da folhagem (AYOADE, 

2010). 
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A temperatura do ar e do solo afeta todos os processos de desenvolvimento das 

plantas. Todos os cultivos possuem limites térmicos mínimos, ótimos e máximos para 

cada estágio da de crescimento fenológico. Ayoade (2010, p. 264) afirma ainda que: 

geralmente as altas temperaturas não são tão destrutivas para as 

plantas quanto às baixas temperaturas, desde que o suprimento 

da umidade seja suficiente para evitar o murchamento e que a 

planta esteja adaptada à referida região climática. O calor 

excessivo pode destruir o protoplasma vegetal. Ele tem um 

efeito ressecante sobre as plantas e as rápidas taxas de 

transpiração podem levar ao murchamento. 

É sabido que a água desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da 

vida vegetal e animal, ela propicia a interação entre os agentes químicos e os nutrientes 

através das plantas. É também o principal constituinte do tecido fisiológico vegetal e um 

importante reagente na fotossíntese.  

O suprimento de água no solo pode variar desde o ponto de murchamento, até a 

capacidade de campo, quando o solo fica totalmente saturado de umidade, todos os seus 

poros são completamente preenchidos de água, predominando o encharcamento, que 

pode formar substancias tóxicas para as raízes das plantas. No outro extremo está à 

condição de seca, ocorre quando a quantidade de água exigida pela evapotranspiração 

excede a quantidade de água disponível no solo, acarretando no déficit hídrico, que se 

não for abastecido pela precipitação ou irrigação, provocará o murchamento, podendo 

ocasionar a morte da planta (AYOADE, 2010). 

As condições climáticas não influenciam exclusivamente, o crescimento e o 

desenvolvimento dos vegetais, como também determinam a produtividade da cultura. 

Ao mesmo tempo, as condições climáticas extremas constituem graves riscos para a 

agricultura, assim sendo, destinamos maior atenção aos riscos ou azares climáticos, 

como as geadas, secas e granizos (AYOADE, 2010). 

A seca apresenta-se como um dos graves riscos na produção agrícola mundial, 

tanto em regiões temperadas quanto nas regiões tropicais. Apesar de haver varias 

definições para o fenômeno “seca”, Ayoade, concorda que a seca pode ocorrer sempre 

que o suprimento de umidade seja insuficiente para atender a demanda hídrica das 

plantas. Ayoade (2010.) apresenta quatro tipos de seca, sendo a seca permanente, a seca 

sazonal, seca contingente e a seca invisível. 

as regiões áridas ocorre à seca permanente, onde nenhuma 

estação de precipitação é suficiente para satisfazer as 

necessidades hídricas das plantas. Em tais áreas a agricultura é 
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impossível sem a irrigação por toda a estação de plantio e 

crescimento. A seca sazonal ocorre em áreas com estações seca 

e úmida bem definida, como na maior parte dos trópicos, todos 

os anos a seca pode ser esperada, pois esta se deve às variações 

sazonais nos padrões de circulação atmosférica. A agricultura é 

praticada com maior êxito durante a estação chuvosa ou com o 

uso de irrigação durante a estação seca. A seca contingente, e a 

invisível, resultam da irregularidade e da variabilidade da 

precipitação. A seca contingente é característica de áreas 

subúmidas e úmidas e ocorre quando a chuva deixa de cair num 

dado período de tempo. A seca contingente constitui um serio 

risco para a agricultura devido a sua imprevisibilidade. A seca 

invisível é diferente dos outros tipos de seca são evidenciados 

pelo murchamento dos cultivos ou pela falta de maior 

crescimento vegetativo. A seca invisível ocorre sempre que o 

suprimento do solo ou das precipitações deixe de ser igual às 

necessidades hídricas diárias das plantas. Disso resulta uma 

lenta secagem do solo, deixando de as plantações de crescer em 

índice ótimo. [...], A necessidade de irrigação para combater a 

seca invisível é difícil de ser estabelecida, pois os cultivos não 

murcham. Eles não crescem em seu nível ótimo, que é 

parcialmente determinado pela qualidade da semente e dos 

nutrientes do solo (AYOADE, 2010 p. 272-273). 

Segundo Santos (2000) devido às variações dos elementos climáticos, o 

desenvolvimento agrícola necessita do conhecimento do comportamento climático, 

onde as variações podem ser adequadas às necessidades do cultivo ou podem estar fora 

das normalidades habituais, provocando adversidades agroclimáticas e conseqüentes 

oscilações nas safras. 

Para isso o efeito da seca no rendimento da cultura foi intensamente estudado 

por vários autores, mas devido a sua complexidade as atribuições dos seus efeitos ainda 

não são bem entendidas. 

1.2 Índices de quantificação de seca 

A definição de seca pode parecer simples, mas consultando dicionários e 

enciclopédias, foram encontrados um grande número de definições, onde ambas partem 

de um mesmo principio “a seca é a deficiência de precipitação durante um determinado 

período de tempo relativamente prolongado”. A definição de seca continua a ser um 

obstáculo para se conseguir efetuar uma monitoração correta e análise deste fenômeno, 

vez que o mesmo é caracterizado como pontual, sofrendo variações de região para 

região. Wilhite e Glantz (1987) formularam várias definições de seca para determinar as 

características consideradas mais importantes para caracterizar este fenômeno. Em 
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geral, distingue-se entre seca meteorológica, seca agrícola, seca hidrológica e seca 

socioeconômica citadas anteriormente. 

No entanto, todas as definições parecem estar de acordo que a seca é uma 

condição de insuficiência de água no solo, causado por déficit de precipitação durante 

um período de tempo. A dificuldade reside na definição da duração desse período de 

tempo (que origina déficits acumulados diferentes, durante períodos diferentes) e nos 

impactos que essa duração terá em vários setores que necessitam de água. 

Segundo McKee et al. (1995), não existe nenhuma definição válida para 

qualquer região, em qualquer época e ainda adequada a toda e qualquer atividade. 

Sansigolo (2004), citando Dracup et al. (1980) e Olapido (1985) exemplifica quatro 

definições de seca, a saber: seca meteorológica, refere-se a precipitação abaixo das 

normais esperadas; secas hidrológicas e agrícolas, referem-se respectivamente, a níveis 

de rios e reservatórios abaixo do normal e a umidade do solo insuficiente para suprir a 

demanda das plantas; e a seca econômica, a qual ocorre quando o déficit de água induz 

a falta de bens ou serviços (energia elétrica, alimentos, etc) devido ao volume 

inadequado, a má distribuição das chuvas, ao aumento no consumo, ou ainda ao mau 

gerenciamento dos recursos hídricos. 

Comum a todos os tipos de seca é o fato delas se originarem de um déficit de 

precipitação que resulta em uma baixa disponibilidade hídrica, para a atividade que a 

requer (WILHITE et al., 1987). 

Para Domingos (2006) a seca é ainda uma característica inevitável de certos 

climas, associada essencialmente à falta de precipitação, contudo a maioria dos países 

não está preparada para lidar com as suas conseqüências. Vários países da Europa têm 

sido afetados por situações de seca ao longo do século XX. Como é o caso da Europa 

onde episódios recentes de secas graves e prolongadas têm focado a vulnerabilidade 

deste continente, a esta catástrofe natural, e tem alertado a população e os governos para 

muitos dos problemas socioeconômicos resultantes da falta de água e para a necessidade 

de se tomarem medidas para a mitigação da seca (HUGHES et al., 2002). 

Fernandes et al. (2009. p. 48): revisaram alguns dos índices mais conhecidos e 

utilizados, atualmente para a quantificação de seca: 

a compreensão mais eficaz para investigar a seca e seus impactos, 

incluindo seu começo e o seu fim, está na utilização de índices criados 

por vários pesquisadores para medir a severidade da seca Os índices 

de seca assimilam vários anos de variáveis meteorológicas como: 

precipitação, temperatura do ar, evapotranspiração, escoamento 

superficial (runoff), umidade do solo, entre outras variáveis, e assim 



26 

 

 

 

as combinam, a fim de identificar o início de um período de seca. (...). 

Nenhum índice é perfeito para todas as situações. (...) 

1.2.1 Índice de Severidade de Seca 

Um dos índices mais utilizados e mundialmente reconhecidos para quantificação 

da seca é o Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) PALMER (1965) que 

considera o total de precipitação requerida para manter uma área em um determinado 

período sob condições de economia estável, é dependente da média dos elementos 

meteorológicos das condições meteorológicas dos meses precedentes e do mês atual 

para a área em questão. 

O método para a estimativa da precipitação climaticamente esperada (PCE) 

baseia-se nas médias históricas de evapotranspiração, recarga de água no solo, runoff e 

perda de umidade do solo. A diferença (d) entre a precipitação ocorrida (P) e a esperada 

(PCE) representa uma medida razoavelmente direta da diferença hídrica entre o mês em 

questão e a normal climatológica. Quando essa diferença é apropriadamente ponderada 

(K), o valor resultante (Z) pode ser comparado para diferentes locais e épocas. 

𝑃𝐶𝐸 =  𝛼𝐸𝑇𝑃𝑖 +  𝛽𝑃𝑅𝑖 +  𝛾𝑃𝑅𝑂𝑖 − 𝛿𝑃𝐿𝑖   (1) 

Sendo: 

α =
ETR      

ETP      
 (2) 

β =
R 

PR    
  (3) 

γ =
RO    

PRO      
 (4) 

δ =
L 

PL    
  (5) 

𝑑 = 𝑃 − 𝑃𝐶𝐸  (6) 

As Constantes de padronização K. Também são mensalmente definidas, num 

período de calibração por: 

𝐾 = 17,67 ∗
𝐾′

 𝐾′𝐷 𝑖
12
𝑖=1

  (7) 

𝐾′ = 1,5 × log10
(Ti  + 2,8)

D i
+ 0,5  (8) 

Sendo: 
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Ti =  
(ETP       + R  + RO    )

(P  + L )
 (9) 

𝐷 𝑖 = 1

12
  𝑑𝑖 

12
𝑖=1   ( 10 ) 

Com isso tem-se: 

𝑍 = 𝐾′𝑑 ( 11) 

Sucessivos índices Z negativos foram combinados a fim de produzir a equação 

final do PDSI: 

PDSIi =  0,897PDSIi−1 +
Zi

3
  ( 12 ) 

Palmer (1965) considerou ainda 11 categorias de classificação de eventos 

baseadas no resultado da equação acima descrita: 

Quadro 1. Categorias do PDSI segundo PALMER ( 1965) 

PDSI CATEGORIA 

≥ 4,OO Extremamente Úmido 

3,00 a 3,99 Muito Úmido 

2,00 a 2,99 Moderadamente Úmido 

1,00 a 1,99 Úmido 

0,50 a 0,99 Inicialmente Úmido 

0,49 a -0,49 Normal 

-0,50 a -0,99 Inicialmente Seco 

-1,00 a -1,99 Suavemente Seco 

-2,00 a-2,99 Moderadamente Seco 

-3,00 a -3,99 Severamente Seco 

≤ - 4,00 Extremamente Seco 

O PDSI apresenta muitas limitações. Tradicionalmente, os coeficientes 

utilizados nos cálculos do PDSI, são baseados nos períodos anômalos secos de 

determinadas series históricas. Entretanto, a adoção de diferentes serie histórica pode 

causar grandes alterações na magnitude do Índice de Palmer, para uma mesma região 

(KARL, 1986). 

De acordo com Alley (1984), podem-se destacar as seguintes limitações do 

índice PDSI: a distribuição do índice em uma serie histórica longa é bi-modal, o que 

limita a capacidade do índice em estimar a probabilidade de ocorrência em períodos 

anômalos, o modelo assume que a capacidade de solo em duas camadas são 

independentes das mudanças (sazonal e anual) na vegetação de cobertura e 

desenvolvimento das raízes, o balanço hídrico assume que a evapotranspiração real 
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(ETr) de um período é igual a evapotranspiração de referencia (ETo) se a precipitação 

for maior ou igual a ETo. Guttmam (1998), destaca ainda que o PDSI é extremamente 

auto-regressivo, varia espacialmente e a precipitação é o fator limitante. 

Em trabalhos desenvolvidos no Brasil o Índice PDSI, vem sendo bastante 

abordado, este mesmo Índice foi adaptado as condições climáticas do Estado de São 

Paulo por Blain e Brunine (2007. p. 256), onde: 

Índices que quantificam a seca sob o ponto de vista 

meteorológico (SPI e PDSI adap) são restritos a escalas 

temporais maiores ou iguais a mensal. Em pequenos intervalos 

de tempo (10 dias, por exemplo), a grande variabilidade 

temporal da precipitação dificulta o estabelecimento de um 

patamar esperado e consistente, que possa ser usado no calculo 

de uma possível anomalia ou déficit. 

Blain e Brunini (2007) afirmam que o ajuste do PDSI teve como foco principal o 

fator K e a própria equação final do índice. As análises permitiram concluir que, por 

detectar o início de uma seca com pelo menos um mês de antecedência em relação ao 

modelo original, o PDSI adap é uma ferramenta consistente para o monitoramento, 

próximo ao tempo real, da seca meteorológica, na escala mensal. 

Santos (2008) também realizou trabalhos com o mesmo Índice, chegando a 

conclusão de que “apesar do índice de Palmer ser amplamente utilizado, ele não se 

mostrou completamente adequado para a seca agrícola no Estado de Minas Gerais”. 

Segundo ela isso pode ser devido algumas das suas limitações citadas anteriormente por 

Alley (1984). 

1.2.2. Índice de Anomalia de Umidade 

O Índice Z (Índice de anomalia de umidade) representa um termo intermediário 

no calculo do PDSI. Ele é uma medida das anomalias de umidade mensal e reflete os 

desvios das condições de umidade de um determinado mês das condições normais de 

umidade (HEIM JUNIOR, 2002; KEIANTASH, 2002; DRACUP, 2002). 

Conforme Karl (1986), Quiring Papakryiakou (2003), o Índice Z, reflete as 

condições hídricas do mês em questão, sem a influência de meses precedentes, podendo 

indicar um mês úmido em meio a uma seca prolongada. Valores negativos denotam 

períodos secos e valores positivos do Índice Z denotam períodos úmidos. 

O Índice Z também é bastante utilizado, em estudos brasileiro, Santos (2008), 

em seus estudos realizados no Estado de Minas Gerais, concluiu que o Índice de Seca Z 
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de Palmer, não se mostra eficiente para avaliar a variabilidade produtiva se empregado 

sozinho, mostrando que é necessário um estudo mais elaborado, envolvendo outros 

indicadores meteorológicos. 

1.2.3. Índice Padronizado de Precipitação 

 McKee et al. (1993) desenvolveu um índice que quantifica o défict ou o excesso 

de precipitação para diferentes escalas de tempo. Esta versatilidade permite ao 

Standardized Precipitation Index (SPI ou SDI) monitorar o fornecimento de água em 

pequenas escalas (mensal, por exemplo), voltando-se mais ao interesse agrícola assim 

como monitorar tal fornecimento em longas escalas de tempo (bi - anual, por exemplo) 

voltando-se mais ao interesse hidrológico. 

O mesmo é calculado, levando-se em conta a precipitação mensal do corrente 

ano (P), a precipitação média mensal ( P ) e o desvio padrão da precipitação mensal ( Ps ) 

da série pluviométrica climatológica, admitindo-se que o evento chuva tenha 

distribuição normal (VICENTE-SERRANO e CUADRAT-PRATS, 2006): 

i i

P

P P
SDI

s


  

Onde, i é o indicador do corrente mês (i=1 para janeiro e i=12 para dezembro). 

Valores negativos de SPI indicam condições de seca e valores positivos indicam 

condições de umidade. O Índice Padronizado de Precipitação (SPI) tem sua explicação 

na maior variabilidade de condições hídricas que o solo pode-se encontrar em épocas 

secas. Assim, torna-se evidente que um mesmo valor do SPI na escala mensal, não 

indica, necessariamente, as mesmas condições hídricas do solo em uma dada região. 

Segundo McKee et al., (1993 e 1995) o Índice Padronizado de Precipitação SPI 

é baseado em um banco histórico de dados de chuva (30 anos no mínimo) sendo 

ajustado através da distribuição gama a qual é então transformada em uma distribuição 

normal, a qual, pela definição tem o valor zero para sua média e variância unitária. O 

evento seca ocorre quando o valor do SPI é igual ou menor a -1 e tem seu fim quando o 

índice torna-se positivo. Dentro de suas escalas os valores menores ou iguais a -2 

indicam seca extrema e os maiores ou iguais a 2 umidade extrema. Como pode ser 

visualizado na tabela disponibilizada pelo INMET: 
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Quadro 2. Categorias do Índice SPI Segundo INMET (2010). 

Valores SPI Categoria 

> +2 Extremamente Úmido 

+1,50 a +1,99 Severamente Úmido 

+1,00 a +1,49 Moderadamente Úmido 

-0,99 a +0,99 Próximo a Normal 

-1,00 a -1,49 Moderadamente Seco 

-1,50 a -1,99 Severamente Seco 

< -2,00 Extremamente Seco 

Fonte: INMET (2010). 

Cada valor de SPI corresponde a um único valor de chuva para um determinado 

período de uma determinada escala de tempo (MCKEE et al., 1993 e HAYES et al., 

1999). 

Mckee et al., (1995) ao correlacionarem o PDSI com o SPI demonstram que o 

Índice de Palmer possui uma escala de tempo inerente ao local de estudo (10 a 12 

meses, geralmente). Esses autores afirmam ainda ser o PDSI voltado aos interesses 

agrícolas. Tal afirmação não coincide com Karl (1986), quando este demonstra que o 

Índice de Palmer é uma ferramenta meteorológica (como citado anteriormente). O 

próprio Palmer (1965) afirma ser seu estudo voltado à análise climatológica de uma 

região não podendo ser aplicado a atividades agrícolas sem que essa limitação seja 

observada. 

Guttman (1999) afirma que o SPI, para ser um indicador de seca padronizado no 

espaço e no tempo, adotou uma distribuição de freqüência (distribuição gama 

incompleta) padrão para seu cálculo. Apesar de Guttman (1998) afirmar que tal 

distribuição é apropriada para descrever uma longa série histórica de precipitação, 

Guttman (1999) diz ser a distribuição de Pearson tipo III o melhor modelo universal 

para a estimativa de probabilidade de ocorrência de valores precipitação pluvial. 

Hayes et al. (1999) fazem ainda as seguintes considerações sobre o SPI: 

1) Devido às características da distribuição normal, as categorias de seca extrema e 

severa, detectadas pelo SPI, ocorrem com a mesma freqüência para todas as localidades 

do país em questão em um longo período de análise. Portanto, o SPI, não consegue 

identificar regiões mais susceptíveis à seca. 

2) Antes de ser aplicado a uma situação específica, um conhecimento prévio da 

climatologia da região é necessária, pois em pequenas escalas de tempo, (1, 2 ou 3 

meses), o SPI é muito similar à percentagem da representação normal de precipitação, a 
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qual pode ser enganosa em regiões onde baixos totais de precipitação sazonais são 

climatologicamente esperados. 

3) Apesar de ter sido desenvolvido para o Estado de Colorado, EUA, o SPI pode ser 

aplicado a qualquer local que possua uma série histórica de precipitação com pelo 

menos trinta anos de dados mensais. 

Santos e dos Anjos (2001) ao utilizarem o SPI como ferramenta para o 

monitoramento das condições hídricas do Estado de Pernambuco, concluíram que a 

utilização desse índice, além de caracterizar e indicar com certa antecedência situações 

de seca, também é capaz de indicar situações climáticas extremas entre diferentes 

microrregiões. 

Autores como Mckee et al. (1993, 1995), Gutman (1998,1999), Hayes et al. 

(1999) e Keyantash e Dracup (2004) indicam que o SPI é uma ferramenta que irá 

otimizar o “tempo de identificação” de condições emergentes de uma seca, devendo por 

esse fato substituir naturalmente o PDSI como ferramenta de monitoramento. 

Blain e Brunini (2007) avaliaram e adaptaram o SPI, para o Estado de São 

Paulo, onde o mesmo também demonstrou ser uma metodologia apropriada para a 

quantificação do déficit de precipitação, em diversas escalas de tempo, por otimizar o 

tempo de identificação de condição emergentes dessa anomalia climática. 

1.2.4. Índice de Satisfação das Necessidades de Água 

Entre os parâmetros obtidos a partir da simulação do balanço hídrico, destaca-se 

o índice dado pela relação entre a evapotranspiração real e a evapotranspiração máxima 

(ETR/ETM), ou seja, a quantidade de água que a planta consumiu e a que seria 

desejável para garantir plenamente a sua máxima produtividade conhecido como Índice 

de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA) ou índice de penalização (ASSAD et 

al., 1988). 

Segundo Assad et al., (1988) para a simulação do balanço hídrico são 

computados: a precipitação pluviométrica diária, com um mínimo de 15 anos de dados; 

capacidade de armazenamento de água do solo; coeficiente de cultura (Kc), 

evapotranspiração potencial, duração do ciclo e duração das fases fenológicas da 

cultura. O ciclo da planta é dividido em quatro fases fenológicas: germinação-

emergência, vegetativa; floração-enchimento de grãos e maturação. 

O período de enchimento de grãos é considerado o período crítico para as 

culturas, em termos de dependência de água. São então calculados os ISNAS médios 
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dessa fase, para cada ano da série histórica e, em seguida, é realizada uma análise 

freqüêncial para 20, 50 e 80% de ocorrência. Somente a freqüência de20% é 

espacializada, pois sendo a mais conservadora, indica se o índice é maior ou igual a 

certo valor para oito em cada 10 anos, isto é, em 80% dos anos (ASSAD et al., 1988). 

Macedo et al. (2001. p. 584), em trabalho realizado no Rio Grande do Sul 

utilizaram o ISNA referente ao “terceiro subperíodo fenológico (período de enchimento 

de grãos) da cultura de milho (ciclo médio), obtido por meio do balanço hídrico”. 

Onde os mesmos consideraram três classes de ISNA para a cultura do milho 

(ciclo médio): 

• ISNA > a 0,55 a semeadura é favorável naquela data; 

• 0,45 < ISNA < 0,55 risco intermediário para a semeadura 

naquela data; e 

• ISNA < 0,45 alto risco de perdas agrícolas para aquela data, 

sendo, portanto, considerada desfavorável. 

1.3. Característica das Culturas 

1.3.1. Milho (Zea mays) 

Segundo Doorenbos e Kassam (1994) o milho procede da região Andina da 

América Central. Tal cultura é considerada uma das mais importantes tanto para o 

consumo humano como para o consumo animal, sendo cultivado para grãos e forragem. 

A adaptabilidade das variedades em diferentes climas muda muito, “desde a zona 

temperada ate a tropical durante o período em que as temperaturas médias diárias são 

superiores a 15º C e livres de geadas”. Para tanto é necessário o conhecimento de uma 

cultivar, verificando assim as mais adequadas para determinadas áreas. 

Doorenbos e Kassam (1994) consideram ainda que a cultura do milho seja 

neutra ou ainda seja uma planta de dias curtos, sendo o crescimento significativamente 

afetado pela radiação. A cultura se desenvolve bem na maioria dos solos, com pequenas 

exceções como os “solos muito argilosos densos e pesados, e solos muito arenosos”. Os 

solos preferencialmente indicados para esta cultura são solos bem arejados e bem 

drenados, vez que se caracteriza susceptível ao encharcamento, evitando 

particularmente durante os períodos de floração que pode reduzir o rendimento em ate 

50% ou mais e durante a formação da colheita. 

O milho parece ser relativamente tolerante aos déficits hídricos durante o 

período vegetativo e de maturação. O rendimento da cultura pode ser diretamente 

afetado se o déficit ocorrer durante o período de floração, incluindo inflorescência, 
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estigma e polinização, que causa redução no número de grãos na espiga, podendo 

resultar num rendimento baixo ate mesmo nulo conforme a severidade do evento 

durante este período considerado como sendo crítico para a cultura do milho 

(DOORENBOS e KASSAM, 1994). 

1.3.2. Soja (Glycine max) 

Segundo Doorenbos e Kassam (1994), soja é considerada uma das culturas mais 

importantes do mundo, produzida principalmente em condições quentes, nos climas 

tropicais, subtropicais e temperados. A soja é relativamente resistente às variações 

térmicas, porém as taxas de crescimento diminuem com temperaturas acima de 35ºC e 

abaixo de 18ºC. Apenas 25 a 30% das flores produzem vagens, sendo que o número 

final depende do vigor da planta durante o período de floração. As variações térmicas de 

um ano para outro podem conduzir diferenças na floração.  

Doorenbos e Kassam (1994), a soja e basicamente uma planta de dias curtos, 

porém sua resposta à duração do dia difere segundo a variedade e a temperatura, sendo 

que as variedades desenvolvidas estão, freqüentemente, adaptadas apenas a pequenas 

diferenças quanto à latitude. A duração do dia tem certa influencia sobre o ritmo de 

crescimento da cultura; nos tipos de dias curtos, o aumento na duração do dia pode 

resultar no atraso da floração e plantas mais altas com o maior número de entrenós. Os 

dias curtos apressam a floração, especialmente no caso das variedades de maturação 

tardia. 

A cultura da soja mostra-se bastante sensível ao encharcamento, particularmente 

durante o inicio do período vegetativo, as necessidades hídricas para uma boa produção 

variam entre 450 e 700 mm/ isso dependendo do clima e da duração do período de 

crescimento. A aparente resistência da cultura à seca durante o período de floração e o 

inicio da formação da colheita é o resultado do prolongamento do período de floração 

por um mês; déficits hídricos leves durante parte deste período podem ser compensados 

através de uma melhor retenção das flores de formação tardia e um estabelecimento 

bom das vagens (DOORENBOS e KASSAM, 1994). 
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2. Caracterização edafoclimática da área de estudo 

2.1. Localização geográfica 

O Estado de Goiás, Figura 1, é uma das vinte e sete unidades federativas do 

Brasil, localizado na região Centro-Oeste, no Planalto Central brasileiro, entre as 

coordenadas de 12º 20’ e 19º 30’ de latitude Sul; e 49º 50’ e 53º 18’ de longitude Oeste, 

delimitando-se com os estados de Tocantins (Norte), Bahia (Nordeste), Mato Grosso 

(Oeste), Mato Grosso do Sul (Sudoeste), Minas Gerais (Leste e Sul) e pelo Distrito 

Federal (Centro Leste). Com uma extensão territorial de 341.289,5 km², segundo o 

censo 2010 o Estado possui 6.004.045 habitantes, distribuídos em seus 246 municípios. 

(IBGE, 2011) - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

O presente estudo foi realizado com base nas informações meteorológicas de 10 

cidades do Estado de Goiás, sendo Aragarças, Catalão, Formosa, Goiânia, Goiás, 

Ipameri, Jataí, Pirenópolis, Posse e Rio verde, onde encontram estações climatológicas 

do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), com base nos dados entre os anos de 

1990 e 2009, os quais foram escolhidos a partir dos dados de produção do IBGE, 

disponibilizados a partir do ano de 1990, levando em conta ainda o ano de instalação 

das estações climatológicas do INMET, para o Estado. 

 

Figura 1. Localização do Estado de Goiás. 
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2.2. Aspecto geológico  

 Almeida et al (2006), afirma que o conhecimento geológico dos últimos 40 anos 

foi significativo, no Estado. Sendo o Departamento Nacional de produção Mineral 

(DNPM) em convênio com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e o Instituto de 

Geociências da Universidade de Brasília – IG/UNB e o Governo do estado de Goiás, os 

maiores responsáveis por grandes avanços científicos nesta área do conhecimento, 

“citam também trabalhos clássicos desenvolvidos no estado como Derby (1880), King 

(1956), Hasui & Almeida (1970) e Barbosa et al. (1970). que está sintetizado nos 

trabalhos de Côrtes et al. (1987) e Lacerda Filho et al. (1999).” 

 Segundo Almeida et al. (2006. p. 14), a evolução geológica do Estado se 

representa por rochas muito antigas até rochas consideradas mais jovens. 

Entre o conjunto de rochas presentes no estado destacam-se as 

faixas de terrenos tipo Greenstone Belt (grupos Pilar de Goiás, 

Guarinos, Crixás e Goiás), a evolução do rift Paleo-

Mesoproterozóico (grupos Araí e Serra Dourada), diversos 

ambientes responsáveis pela deposição de coberturas 

sedimentares (grupos Bambuí, Araxá e Paranoá), inúmeras 

seqüências vulcano-sedimentares de diferentes idades e 

contextos geológicos (arcos de ilha neoproterozóicos, 

seqüências da borda oeste dos complexos acamadados), a 

presença de complexos máfico-ultramáficos diferenciados 

(Niquelândia, Barro Alto, Cana Brava e Americano do Brasil), a 

evolução fanerozóica (sinéclise paleozóica – Bacia do Paraná), 

além de diversas intrusões de corpos graníticos de diferentes 

ambientes geológicos e idades, o magmatismo alcalino cretáceo 

e a sedimentação cenozóica vinculada aos maiores cursos 

fluviais e à evolução geomorfológica regional. 

Almeida et al. (2006. p.25 ) afirma ainda que além dos grandes episódios 

regionais da geologia do Brasil, “no território goiano ocorreram, também, vários 

eventos particulares como glaciações (neoproterozóica e neopaleozóica), formação de 

domos estruturais (Cristalina, Caldas Novas e Brasília), reativações neotectônicas e 

formação de inúmeros depósitos minerais”. 

2.3. Aspecto geomorfológico 

Segundo Latrubess (2005), estudos ligados a geomorfologia do Estado de Goiás 

ainda são escassos, embora sejam de grande importância às inúmeras pesquisas, pouco 

se encontra sobre este assunto. Sem dúvida, até o presente, as bibliografias mais 

utilizadas são as do Projeto RADAMBRASIL (1983). Os vários estudos realizados 
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sobre este e vários outros com características semelhantes ao Projeto de 1983, seguiram 

a mesma base metodológica (Mamede, 1998).  

Segundo Carvalho, Ferreira e Bayer (2008), “a geomorfologia do Estado de 

Goiás apresenta uma expressiva predominância de formas denudacionais, isto é, com 

elevada perda de solo por processos erosivos, chegando a ocupar 98% de sua 

superfície”. “Por outro lado, os sistemas agradacionais, ou seja, aqueles responsáveis 

pela formação de solos constituem, aproximadamente, 1,7 % da área, sendo 

representados exclusivamente por sistemas de agradação fluvial (Planícies Fluviais - 

PF) e lacustre (LA)”. 

Carvalho, Ferreira e Bayer (2008. p. 18), afirmam ainda que: 

As formas denudacionais têm sido identificadas e classificadas 

nas seguintes categorias: Superfícies Regionais de 

Aplainamento (SRA); Zonas de Erosão Recuante (ZER); Morros 

e Colinas (MC), com ou sem controle estrutural; Hogbacks 

(HB), isto é, superfícies bastante inclinadas geradas por 

processos de dobramentos, formando colinas e morros; 

Braquianticlinais (BQ), isto é, dobramentos associados a corpos 

intrusivos plutônicos; Formas dômicas (DM) geradas por blocos 

falhados; Pseudo-domos (PSD) geradas por estruturas tectônicas 

complexas sobre rochas pré-cambrianas; Relevos tabulares (RT) 

geradas sobre rochas sedimentares horizontais e sub-horizontais, 

geralmente relacionados com a formação de algumas Superfícies 

Regionais de Aplainamento e Relevo cársticos. Para este artigo, 

as formas denudacionais (descritas acima) foram agrupadas em 

oito classes de análise: Superfície Regional de Aplainamento 

(SRA) I (mais antiga), II, III e VI (mais nova), Zona de Erosão 

Recuante (ZER), Morros e Colinas (MC), Estruturais e 

Agradação.  

Segundo Nascimento (1992. p. 42), “baseado na similitude das formas de relevo, 

na altimetria relativa e nas características genéticas, são definidas no Estado de Goiás 

cinco unidades e onze subunidades geomorfológicas”, reconhecendo as várias atuações 

nas fases erosivas, “que resultaram na elaboração dos pediplianos Terciários, 

plioplesistocênicos e Neopleistocênicos”. Sendo elas: 

1-Planalto Central Goiano: 

- Planalto do Distrito Federal 

- Planalto do Alto Tocantins - Paranaíba 

- Planalto Rebaixado de Goiânia 

- Depressões intermontanas. 

2-Planalto Setentrional da Bacia do Paraná 

- Planalto de Caiapônia 

- Planalto do Rio Verde. 

3-Planalto do Divisor São Francisco/Tocantins 



37 

 

 

 

- Patamares do Chapadão. 

4-Depressão do Tocantins 

- Vão do Paraná 

- Depressão dos rios Maranhão/Santa Tereza. 

5-Depressão do Araguaia 

- Depressão do rio Araguaia 

- Planície do Bananal. 

Nascimento (1992.p. 44), afirma que a evolução paleogeográfica, apesar de 

complexa, pode ser esquematizada em três etapas: 

1- Ocorrência de dobramentos e rejuvenescimento do maciço 

no ciclo Brasiliano, processando um complexo estrutural 

profundamente metamorfizado, dobrado, falhado e 

penetrado por intrusivas pré-cambrianas. No eopaleozóico, 

ocorrem as deposições de faces marinhas na borda leste, 

correspondente a Bacia do Bambuí; 

2- Evidências de tectônica epirogênica a partir do Paleozóico, 

responsáveis pelas deformações ou ondulações de grande 

raio de curvatura, além do preenchimento sinéclise do 

Paraná; 

3- A ocorrência de extensos derrames basálticos e intrusivas no 

Jurássico-Cretáceo (reativação Wealdeniana) com posterior 

fenômeno de subsidência, fornecendo ampla cobertura 

cretácea, além de evidências epirogênicas positivas pós-

cretacea, responsáveis pelo processo de epigenia e 

desnudação das vertentes, associadas aos soerguimentos dos 

paleoplanos modelados no Terciário. Como reflexo da 

origem andina, evidenciou-se o abatimento da Depressão do 

Araguaia e da Planície do Bananal, entulhada por 

sedimentos cenozóicos. 

Nascimento (1992.p 46), quando trata da geomorfologia do estado de Goiás 

individualiza dentro da evolução paleogeográfica três quadros morfoestruturais 

conhecidos como: 

-Maciços antigos, modelados por processos denudacionais 

pretéritos, aplainados e reafeiçoados no Cenozóico, e 

topograficamente configurados por planaltos, serras cristalinas e 

depressões inter-montanas; 

-Bacia de sedimentação caracterizada por planaltos escarpados 

mesas e chapadões. 

-Depressão pediplanadas (do Araguaia e do Tocantins), 

caracterizadas por grandes extensões de relevos planos e áreas 

de dissecação incipiente. 

2.4. Aspecto pedológico 

Segundo Souza (2004) o solo constitui o recurso natural mais intensamente 

utilizado para atender às necessidades de produção continua de alimentos nas 

quantidades e variedades exigidas pela humanidade. Seu uso, de maneira racional e 
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adequada, representa fator imprescindível para a obtenção de resultados satisfatórios 

nos empreendimentos agrícolas. Com esse intuito, torna-se necessário conhecer 

características do solo – intrínsecas e extrínsecas que fornecerão subsídios para 

avaliação do comportamento do solo quando submetido a diferentes tipos de 

exploração. 

Segundo Santos (2004) planejamento costuma identificar e espacializar à 

distribuição das unidades de solos, identificados em campo ou copiladas em outros 

levantamentos e mapeamentos pré-existentes. São bastante utilizados os levantamentos 

pedológicos elaborados pelo projeto RADAMBRASIL (1983), e por pesquisadores de 

órgãos oficiais como EMBRAPA, EMBRAPA/SOLOS – CNPS, IAC (Empresa 

Brasileira de pesquisas agropecuária, EMBRAPA/SOLOS – Centro Nacional de 

Pesquisa de Solos e Instituto Agronômico de Campinas). 

Para Calil (2003) o Estado de Goiás, ainda pouco se sabe sobre trabalho de 

levantamento de solo ao nível de reconhecimento que contemple todo o seu território. 

“Os conhecimentos existentes que contemplam toda a sua área são levantamentos 

generalizados, elaborados para atender as necessidades administrativas do governo 

federal”. Os trabalhos de maior detalhe são insuficientes e cobrem apenas pequenas 

áreas, sendo pouco consultados, devido à dificuldade de acesso e/ou desconhecimentos 

dos mesmos. 

Calil (2003), afirma ainda que “Goiás, possui toda sua área inserida no bioma 

Cerrado, que é considerada a maior fronteira agrícola do país e a última mundial, pela 

potencialidade de seus solos e pela sua topografia plana”. 

Lopes (1984) mensura as principais unidades de solos, Figura 2, que ocorrem na 

região dos cerrados, as quais são: os Latossolos com 56%; as Areias Quartzosas com 

20%; as Lateritas Hidromórficas com 10%, os Litossolos com 9% e os Podzólicos com 

5%. As principais unidades de solos, constatadas por Lopes (1984), são comentadas por 

Macedo (1996), ainda para a região do Cerrado indica que os Latossolos ocupam 

48,8%; as Areias Quartzosas, 15,2%; os Podzólicos, 15,1%; os Litólicos, 7,3%; as 

Lateritas Hidromórficas, 6,0%; os Cambissolos, 3,0%; os Concrecionários, 2,8%, os 

Gleis, 2,0% e as Terras Roxas, 1,7%. 
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Figura 2. Pedologia do Estado de Goiás. 

Os Latossolos desta região são notadamente bem estruturados, profundos, bem 

drenados, porém com baixa capacidade de armazenamento de água , comportando-se 

como solos arenosos (KLUTHCOUSKI ET AL. apud LOPES, 1983). Estas 

considerações levam a concluir que a água retida no solo é suficiente para manter as 

culturas em franco desenvolvimento pelo período máximo de oito dias 

(KLUTHCOUSKI ET AL. apdt CARMO, 1997). 

Os Latossolos ocupam 48,8% do bioma e são caracterizados pelo alto grau de 

intemperismo, sendo solos não hidromórficos, profundos (normalmente superiores a 2 

m), com topografia plana a suave ondulada e bem drenados. O teor de argila desses 

solos varia de 15 a 80%. São solos de alta permeabilidade, com capacidade de água 

disponível até 2 m de profundidade, de 500 a 700 mm para textura muito argilosa, 300 a 

500 mm para textura argilosa e 260 a 330 mm para textura média. 

As Areias Quartzosas são a segunda classe mais importante de solo, sendo 

geralmente, profundas e com, no máximo, 15% de argila. São solos muito porosos, 

excessivamente drenados e com capacidade de água disponível até 2 m de 

profundidade, variando de 70 a 200 mm (KLUTHCOUSKI ET AL., 2003). 

Cada tipo ou classe de solo apresenta uma capacidade de armazenamento de 

água, proporcional ao teor de argila e à estrutura. Entende-se por capacidade de água 

disponível (CAD) a que está contida no solo e utilizada para atender às necessidades 

metabólicas das plantas, representada pela diferença entre a água mantida na capacidade 
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de campo (10KPa) e a remanescente, por ocasião de ponto de murchamento permanente 

(1500KPa) (SOUSA E LOBATO apud BUCHELE E SILVA, 1992). 

A capacidade de água disponível no solo tem relação direta com a porosidade do 

mesmo, já que porosidade é o volume do solo ocupado pela água e pelo ar que varia 

com o tamanho das partículas do solo e seu estado de agregação. Os chamados 

microporos (< 0,05 mm de diâmetro), são responsáveis pela retenção de água no solo. 

Solos de textura arenosa, chamados de Areias Quartzosas, possuem uma drenagem 

excessiva, favorecendo a lixiviação de nutrientes; o tamanho dos poros é grande 

gerando uma pequena retenção de água, já solos de textura argilosa (36 a 60% de 

argila), possui elevados valores de microporosidade facilitando a retenção hídrica e 

conseqüentemente a umidade do solo (SOUSA E LOBATO, 2004). 

Para Faria e Assunção (2006) o solo pode ser considerado um reservatório de 

água para uso das plantas e abastecimento do lençol freático, a sua recarga é feita, 

naturalmente, por precipitações pluviométricas ou artificialmente, por irrigação. 

2.5. Aspecto climático  

 Para Almeida et al. (2006), o conhecimento dos elementos climáticos, 

(precipitação, temperatura, umidade relativa e insolação) possibilitam definições de 

estratégias que minimizem os riscos oriundos de eventos climáticos extremos, que 

possam contribuir para desenvolvimento de pesquisas e planejamentos adequados de 

uma dada região, podendo ser decisivo na melhoria da qualidade ambiental, uma vez 

que a interação entre homem e meio ambiente passa a ser feita de modo racional. 

Segundo Silva, Santana e Pelegrini (2006), Nimer (1989), e vários autores, 

concordam que, o Estado de Goiás apresenta um clima tropical, com duas estações bem 

definidas, uma chuvosa (outubro/abril) e outra seca (maio/setembro), acarretando 

grande variação dos elementos climáticos. 

O clima, em grande parte do Estado pode ser classificado como quente e 

subúmido com quatro a cinco meses secos, segundo Nimer (1989) e Silva et al (2006), 

onde 80 a 95% das chuvas variam de outubro a abril, enquanto que de maio a setembro, 

a umidade relativa do ar permanece abaixo de 70%. No sudoeste e no noroeste do 

Estado, verificam-se algumas peculiaridades. Ao noroeste ocorre estreita faixa onde o 

clima pode ser classificado como quente e úmido, a sudoeste como subquente úmido. “a 

precipitação pluvial no Estado de Goiás é caracterizada por ser crescente do sul para o 

norte e de leste para oeste”. Considerando-se a média anual, a distribuição da chuva no 
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Estado de Goiás situa-se predominantemente entre valores de 1400 a 1600 mm. Figura 

3. 

 

Figura 3. Variação média anual da precipitação do Estado de Goiás. 

Para Silva et al (2006. p.88), os dados mensais de precipitação pluvial 

apresentaram o seguinte comportamento: 

(...) localidades situadas a nordeste do estado, como nos 

municípios de Campo Alegre, Nova Roma e São Domingos, 

apresentam um menor índice pluvial. Por outro lado destacam-se 

alguns municípios, com totais médios anuais de chuva bastante 

elevados, como por exemplo, Arenópolis, Campinaçu, Pilar de 

Goiás e Piracanjuba. De uma forma geral, o Estado de Goiás, 

em média, apresenta no mês de janeiro o maior índice 

pluviométrico (282 mm). 

Os elementos climáticos interagem entre si, podendo ser verificado ainda nos 

trabalhos desenvolvidos por Silva, et al (2006), “que os valores de umidade relativa do 

ar são menores nas regiões que chove menos enquanto valores maiores são observados 

nas localidades onde a precipitação pluvial é maior”. Silva, et al (2006), Afirmam ainda 

que “nos municípios que apresentam valores altos de evaporação e baixos índices 

pluviométricos haverá, conseqüentemente, um maior déficit hídrico. Este fato pode ser 

comprovado, principalmente, nos municípios situados a nordeste do estado”. 
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Silva et al. (2006), analisaram o comportamento da temperatura do ar, média 

anual, média do período chuvoso e média do período seco para o Estado de Goiás, onde 

os mesmos não perceberam “alterações significativas na distribuição da temperatura 

máxima, apenas uma tendência de aumento em direção a noroeste, região mais quente 

do Estado”.  

Logo o “comportamento da temperatura mínima do ar apresentou-se diferente: 

no período seco, com valores abaixo dos 15°C, com destaque para o município de Jataí, 

no sudoeste goiano. Quanto ao período chuvoso e a média anual os valores estão acima 

dos 16°C, chegando aos 22°C a oeste do Estado”. (SILVA ET AL, 2006) 

No Estado de Goiás o comportamento da evaporação, umidade relativa do ar e 

chuva está intimamente relacionada. Assim, quanto maior a umidade menor é a 

evaporação e maior a possibilidade de ocorrer precipitação pluvial. Como pode ser visto 

na Figura 4. 

 

Figura 4. Variação anual da evapotranspiração do Estado de Goiás 

Os cartogramas organizados por Silva, et al (2006) “demonstram essas situações, 

onde os valores de evaporação tendem a aumentar em direção ao nordeste goiano e os 

valores de umidade relativa do ar tendem a diminuir”. O que pode ocorrer mesmo 

quando consideramos somente o período seco, ou o período chuvoso, “não havendo 
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alterações significativas quanto à distribuição dos elementos climáticos umidade 

relativa do ar e evaporação, mas sim na quantificação, sendo que no período chuvoso os 

valores de umidade tendem a serem maiores, enquanto que no período seco são os 

valores de evaporação que tendem a aumentar”. 

Para Silva et al. (2006), a duração de brilho solar ou insolação, do Estado de 

Goiás apresenta uma média anual, entre 2550 e 2600 horas. Tendo “uma área do 

município de Goiânia, os maiores valores de insolação do Estado, que chega a 2600 

horas. A leste, numa faixa que vai do sul ao nordeste do estado, encontra-se as áreas 

com mais brilho solar, enquanto que à oeste estão os menores valores”. Para tal análise 

os mesmos consideraram o período chuvoso e seco, em que no período chuvoso tiveram 

ao sul uma maior quantidade de insolação, enquanto no período seco este fato ocorreu 

ao norte e nordeste do Estado. 

1.6. Uso da Terra 

Segundo Lima (2008.p. 76), “o padrão agrícola brasileiro feito no modelo de 

desenvolvimento da década de 70, baseava-se na necessidade de incorporar um padrão 

tecnológico para elevar a produtividade da terra”. Lima ressalta ainda que este modelo 

esquematizou um espaço configurado por alta exploração da terra através da 

tecnificação e uso intensivo de tecnologias. “Os ganhos de produtividade intensificaram 

e as instalações de vários complexos agroindustriais fizeram a ligação entre as cadeias 

produtivas e o capital industrial”. 

O Estado de Goiás caracteriza-se como uma região de produção de grãos, 

principalmente soja e milho, que se consolidaram com o processo de modernização 

agrícola brasileiro adotado a partir da década de 70. Não sendo diferente na pecuária de 

corte e de leite. De acordo com Shiki (1997) a agricultura intensiva com utilização de 

alto padrão tecnológico e através da mecanização, principalmente da cultura da soja, 

tomou impulso na década de 80. O cenário que se vê é de grande alteração da economia 

rural. A integração e a procura por novos mercados inclusive o internacional, fez com 

que se implantassem modelo produtivo altamente tecnificado com capacidade de 

responder as mudanças de demandas mundiais. 

Ferreira et al. (2007. p. 84) destacam que: 

Devido à intensa ocupação do Cerrado goiano, houve também 

uma intensa fragmentação da vegetação nativa, resultando em 

uma grande quantidade de pequenos fragmentos que, por muitas 

vezes, estão localizados próximos de áreas já antropizadas, 
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como é o caso das rodovias e das localidades de grande 

densidade populacional, elevado índice de desenvolvimento 

humano e alto produto interno bruto. Tais áreas podem ainda 

apresentar um relevo favorável às prática agro-pastoris. Desta 

forma, 86% dos fragmentos de Cerrado remanescente em Goiás 

estão correndo alto risco de serem desmatados. Isto equivale a 

uma área aproximada de 105.612,30 Km2. Somente 14% do 

Cerrado goiano estão em localidades que não atendem a todos 

os critérios considerados nesta análise e, portanto, corre baixo 

risco de serem desmatados. 

Lima (2008.p.78), em seu trabalho, destaca a Mesorregião Sul Goiana como a 

maior concentração de produção, Figura 5 “responsável por 83% da área colhida de soja 

na safra 2006/2007. Na produção de cana-de-açúcar e sorgo a área desta mesorregião 

representa respectivamente 54% e 83%, favorecendo a competição pelo uso da terra”. A 

disputa pelas terras na região e a ausência de um marco regulatório para a utilização das 

mesmas e a expansão de cultura sobre determinadas áreas consolidadas tem motivado 

iniciativas isoladas do poder público municipal, das principais cidades produtoras desta 

mesorregião. 

 

Figura 5. Uso da terra do Estado de Goiás. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS EDAFOCLIMÁTICOS E TECNOLÓGICOS DA PRODUTIDADE DE 

SOJA E MILHO NO ESTADO DE GOIÁS 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a sociedade passa por fortes estímulos ao consumo, onde o sistema 

capitalista instiga ao consumismo, levando os setores primários como o agrícola, a 

intensificarem a procura por novas tecnologias, a fim de atender, de forma satisfatória. 

Ao mercado competitivo, que está cada vez mais exigente, fazendo-se necessários 

grandes investimentos tecnológicos, para produção em largas escalas, otimizando tempo 

e espaço. 

 Oliveira (2010) aborda uma análise superficial “das relações de comercialização 

das áreas destinadas à produção agrícola, a existência de uma potencial valorização das 

características naturais do meio físico em questão”. Onde a organização do espaço 

geográfico é cada vez mais “resultado das interligações dos elementos naturais, 

econômicos e culturais”. Lembrando ainda que a organização do “espaço agrícola 

também está à mercê das condições climáticas”, de acordo com Mariano (2005). 

Sabe-se ainda que a agricultura é uma das principais bases da economia 

Brasileira, e que a mesma tem evoluído bastante nas ultimas décadas. Anualmente, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, por meio da Companhia 

Nacional de Abastecimento – Conab, realiza levantamentos das safras agrícolas para 

quantificar e acompanhar a produção brasileira. 

Segundo O Estadão (2010), o Brasil ultrapassou o Canadá e se tornou o terceiro 

maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Na última década, o País já havia 

ultrapassado a Austrália e China. Em 2010 apenas os Estados Unidos e União Européia 

vendem mais alimentos no planeta que os agricultores e pecuaristas brasileiros. 

 O diretor do Instituto de Estudos do Comercio e negociações internacionais 

(Icone), André Nassar afirmou no Estadão em 06 de março de 2010, que: 

Graças às pesquisas da Embrapa, o aumento da produtividade 

teve um papel fundamental no crescimento da produção agrícola 

brasileira. Entre 1990 e 2009, a área plantada de grãos no País 

subiu 1,7% ao ano, mas a produção cresceu 4,7%. Tivemos 

“uma forte expansão da produtividade e um aumento da área 

plantada entre 2000 e 2005”. 
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A agricultura é um dos pontos fortes da economia do Centro-Oeste, com grande 

desenvolvimento do setor agrícola. Principais gêneros agrícolas produzidos na região: 

algodão, milho, cana-de-açúcar, soja e sorgo.  

 O estado de Goiás possui economia baseada na agroindústria e na exportação de 

grãos. Atualmente o estado ocupa a 8ª maior participação no total do VA (Valor 

Adicionado) nacional, com 5,6%, sendo destaque na produção agrícola de algodão (3ª 

colocação), cana de açúcar, milho, soja e produção de grãos (4ª colocação). O Estado 

continua sendo o maior produtor nacional de sorgo. (Superintendência de Estatística, 

Pesquisa e Informação- SEPIN 2010),no período de 1990 a 2000 houve um aumento na 

produção de arroz, milho e principalmente da soja, devido ao grande uso de tecnologia e 

valorização do seu preço no mercado (SEPIN 2010). 

Para Alves (1980), a produtividade da agricultura é decorrente dos avanços 

tecnológicos possibilitados pela pesquisa no país ou no exterior. “Esses avanços 

tornam-se perceptíveis por meio da produção de novos insumos como sementes 

melhoradas, defensivos, maquinários, etc”. Para geração e uso desse novo conjunto de 

fatores, elementos como “pesquisas tecnológicas, serviço de extensão rural, estrutura 

fundiária, nível educacional, política de crédito agrícola, capitalização do agricultor, 

preços de insumos e do produto são tidos como propiciadores da inovação tecnológica”. 

Segundo Agnol (2004. p. 248) “a agricultura e seu sucesso devem muito à 

indústria, pois através desta, foram substituídos aos poucos, antigos métodos de 

produção, por outros mais modernos. A economia agrícola goiana dá ênfase para a 

produção de grãos, principalmente da soja e milho”. Agnol afirma que foi possível 

encontrar em estudo realizado no estado de Goiás na década de 90, os seguintes 

resultados: 

(...). Detectou-se que o milho e a soja apresentaram um aumento 

na produção de 60% e 225%, respectivamente, referente ao ano 

base 90. O milho teve um crescimento de 56% no ano de 1991 

para 60% no ano de 2000. A soja apresentou o maior 

crescimento com 225,2% na produção no período estudado. 

Neste período a produção do grão aumentou devido ao uso 

intenso de tecnologia e da grande exportação do mesmo, sendo 

que o estado de Goiás tem um destaque nacional na produção da 

soja (AGNOL, 2004. p. 256). 

 As condições edafoclimátologicas, são caracterizadas de suma importância para 

um resultado agrícola satisfatório, dependendo dos elementos meteorológicos de uma 

dada região, do tipo de solo, do ciclo da cultura. Como dito anteriormente os fatores 
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mais inerentes a produção é o clima, sendo o de mais difícil controle, devido à 

dificuldade de previsão de ocorrências climáticas adversas, como a seca o excesso de 

chuvas as temperaturas extremas, acarretando a redução dos locais, interferindo as 

épocas de semeadura, florescimento e colheita bem como a quantidade de água 

disponível nos solos. 

 Diversas análises da produção agrícola apontam alta correlação entre variação de 

safras, das principais culturas, e as condições climáticas e meteorológicas. Em geral as 

condições hídricas são as que mais afetam a produção das lavouras 

Partindo do pressuposto que a produtividade agrícola é decorrente dos avanços 

tecnológicos, o objetivo deste capítulo é relacionar as condições edafoclimáticas com os 

ganhos tecnológicos da produtividade de soja e milho no Estado de Goiás, entre os anos 

de 1990 a 2009. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo foi desenvolvido para o Estado de Goiás, tendo como referência as 

Mesorregiões Leste, Noroeste, Centro, Norte, e Sul. 

 Para efetivação da análise foram utilizados: 

1.  Dados anuais, da área cultivada (ha), produção (kg),referentes às culturas de 

milho e soja, safras dos anos de 1990 a 2009 adquiridos junto ao Sistema do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de Recuperação 

Automática (www.sidra.ibge.gov.br). Para encontrar o rendimento bruto anual 

foi estimado pela razão entre a produção em kg pela área cultivada hectare. 

Posteriormente, para verificar a existência de tendência tecnológica foi 

estabelecida análise de regressão, ao nível de 5% de probabilidade, com os 

rendimentos de milho e de soja, em kg.ha-¹, observados ao longo dos 19 anos. O 

rendimento real anual de cada mesorregião foi estimado pela diferença entre o 

rendimento bruto (base de dados IBGE) e a tendência tecnológica 

2.  Dados climatológicos de Temperatura e Precipitação foram obtidos junto ao 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) – Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), entre os anos de 1990 2009; para verificar a 

distribuição termo pluviométrica das Mesorregiões do Estado de Goiás 

3.  Dados pedológicos adquiridos junto ao Sistema Estadual de Estatística e de 

Informações Geográficas de Goiás (SIEG), cujas propriedades físicas (areia, 

silte e argila) dos principais tipos de solos utilizados para agricultura, foram 

utilizados para o cálculo da CAD de acordo com o modelo SPAW soil water 

characteristics (SAXTON. K. E; WILLEY.P. H). 

Após o processamento dos dados, foram gerados gráficos e tabelas com as quais 

foi possível inferir sobre os aspectos edafoclimáticos, tecnológicos e produtivos de soja 

e milho entre os anos de 1990 e 2009 no Estado de Goiás. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Pela Figura 6A, pode-se observar que as áreas cultivadas e o rendimento das 

duas culturas em questão têm aumentado ao longo do tempo. Diante disso, pode-se 

inferir que tanto a variáveis tecnológicas quanto a variáveis edafoclimáticas podem ser 

os principais fatores responsáveis por essa tendência. Embora a soja tenha tido aumento 

na área plantada, o mesmo não foi observado para o seu rendimento (Figura 6B). 

Provavelmente o aumento gradual das áreas cultivadas esteja ligado a variáveis 

tecnológicas principalmente no que diz respeito à engenharia agrícola (maquinas 

adaptadas para as atividades agrícolas) e aos novos manejos agronômicos, bem como às 

inovações tecnológicas em sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas. 

Em contrapartida observa-se que a área cultivada com milho Figura 06 A tem-se 

mantida praticamente constante, com uma leve variação ao longo do tempo, porém com 

incrementos anuais no rendimento, ao longo do tempo (Figura 6 B). Tais aspectos são 

atribuídos às inovações agrotecnológicas, tais como: o uso de fertilizantes e defensivos, 

o aperfeiçoamento das técnicas de manejo da planta e do solo, o melhoramento das 

cultivares, ambas ligadas aos fatores econômicos e administrativos tais como a demanda 

do mercado internacional, nacional as políticas governamentais, etc. 

 

Figura 6. Área plantada de Milho e Soja (ha) e respectivos rendimentos no Estado de Goiás 

entre os anos de 1990 a 2009. 
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 Conforme análise de Agnol (2004), a área cultivada com milho, no Estado de 

Goiás, diminui em relação à área da soja, segundo ele isso é devido à falta de liquidez 

no mercado, o que provoca variação no preço. Outro fator que faz com que produtores 

invistam mais no cultivo do milho é a alta competitividade com a soja. “Mas a 

tendência do milho não é diminuir sua área plantada, por ele ser um grão de uso em 

rotatividade com a soja e por recomendações técnicas de bom uso do solo”. 

 Através da evolução das culturas aqui abordadas, pode-se ressaltar que a 

Mesorregião Sul de Goiás possui grande destaque frente às demais Mesorregiões em 

área cultivada (Figura 7A), alguns fatores podem estar acoplados a essa intensa 

expressão, tais como solos, relevo, clima, tecnologia, economia e políticas de 

investimentos. Nos 19 anos avaliados, verifica-se o destaque desta Mesorregião, 

principalmente na cultura da soja, devido a sua característica agroindustrial a qual 

necessita de maiores investimentos em tecnologia. 

O milho também se destaca na Mesorregião Sul, por ser cultivada na 2º safra 

“safrinha”, com o objetivo de deixar a palhada durante o período de pousio do solo. A 

adoção do sistema de plantio direto na palha da cultura da soja permite a redução do 

tempo entre a colheita da lavoura de verão e a semeadura do cereal. 

 A cultura do milho apresenta melhor distribuição de área em todo o Estado se 

comparado a cultura da soja, o milho como dito anteriormente é considerado cultura 

democrática, por esta ainda relacionada tanta à baixa quanto à alta tecnologia, o 

destaque da Mesorregião Sul é evidente em todas as discussões, vez que, possui grandes 

investimentos tecnológicos sendo os maiores produtores do Estado. 

 Ao observar as áreas utilizadas por soja e milho, percebe-se que na Mesorregião 

Centro o milho teve um grande destaque, essa superioridade do milho pode ser 

justificada pelo período de cultivo da cultura, a qual concorre com a soja no período da 

safra.  

Pode-se observar o desempenho desta cultura em relação à soja Figura 7 B, onde 

o a soja uma produtividade estável se comparada com a cultura do milho principalmente 

na Mesorregião Sul de Goiás onde a mesma se destaca frente às demais Mesorregiões 

do Estado. Esta diferenciação pode ser justificada devido à produção do milho safrinha, 

principalmente nos Municípios de Jataí e Rio Verde que são os maiores produtores da 

Mesorregião Sul e os maiores do Estado. 

A cultura do milho conhecida também por “cultura democrática” é caracterizada 

pela produção dos mais diferentes seguimentos tanto pelos grandes produtores como 
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também pelos pequenos produtores “agricultores familiar”, tal cultura tem desenvolvido 

significativamente nos últimos 19 anos, tornando se uma das mais novas commodities 

do mercado agrícola brasileiro, diferente da soja, a qual já é caracterizada como 

commodity, sua produção tem sido cada vez mais alta devido aos investimentos 

tecnológicos, onde variação do rendimento é sutil de Mesorregião para Mesorregião, 

podendo ser justificados pela aplicação uniforme dos investimentos para tal cultura em 

todo o Estado. 

 

 

Figura 7. Área e rendimento de Milho e Soja por Mesorregião do Estado de Goiás. 

O desempenho do complexo da soja nos mostra a importância desta cultura para 

o Estado, no entanto, não se pode deixar de considerar que a produção desta oleaginosa 

gera diversos resultados para o mesmo. O cultivo em larga escala incentiva a instalação 

de indústrias que são formadas na periferia desta cadeia produtiva, gerando, também, 

um volume imensurável de arrecadação com impostos e outros tributos, sem contar com 

milhares de empregos diretos e indiretos gerados devido à produção, industrializaçãoe 

exportação da soja e seus derivados 

A tecnologia vem exercendo importante papel dentro da linha de pensamento 

econômico ao longo do tempo, revelando que as inovações tecnológicas constituem-se 
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em um condicionante fundamental do desenvolvimento econômico. Ao lado da soja, a 

cultura de milho se destaca na recente expansão da atividade agrícola brasileira. O 

cultivo de milho é altamente beneficiado pela tecnologia e pelas inovações da pesquisa 

agrícola, sendo um dos principais casos de sucesso da chamada revolução verde. 

Para esses investimentos serem adotados de forma segura necessita-se de 

conhecimentos edafoclimaticos da região a qual ganhará com essas inovações 

tecnológicas, os solos é uma variável de suma importância nesta análise produtiva. 

Como pode ser observado os solos do Estado de Goiás (Figura 8) apresentam 

caracteristicas benéficas para tais investimentos, uma delas é a capacidade de 

armazemamento de água que variam de100 a 125 mm mudando conforme a variação 

dos solos, verificou-se que a Mesorregião Centro possui uma CAD média de 120 mm, a 

Leste 116 mm, a Noroeste com 121 mm, a Norte com 119 mm e a Mesorregião Sul com 

115 mm 

 

Figura 8. Capacidade de armazenamento de água nos solos nas Mesorregiões do Estado de 

Goiás. 

É importante ressaltar que a cultura de milho nos últimos anos, vem passando 

por importantes mudanças tecnológicas, no cenário agrícola brasileiro, o que resultou 

em aumentos significativos de produtividade, como foi visualizado nas discussões 

anteriores. A cultura da soja também tem passado por importantes melhorias 

tecnológicas. A diferença entre as duas culturas esta no fato de que a soja tem liquidez 

imediata devido à sua característica de comercialização no mercado internacional, 
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enquanto que o milho tem sua produção voltada para o abastecimento interno. Apesar 

disto, o milho tem evoluído como cultura comercial nos últimos anos. 

 Para se observar com maior clareza a evolução tecnológica do milho no Estado 

de Goiás, a Tabela 1. Indica que o ganho tecnológico da cultura do milho possui uma 

expressividade de 126,5 kg. ha-¹. ano-¹, ou seja, esta Mesorregião ainda está investindo 

em novas tecnologias para uma boa produção, no que diz respeito a tecnologia, a Soja 

necessita de grandes investimentos, o que pode ser visualizado no decorrer dos 19 anos, 

a mesma apresentou baixos ganhos tecnológicos se comparados ao da cultura do milho, 

o que pode ser justificado pela grande necessidade de tecnologia para o cultivo da 

mesma, onde os investimentos iniciais já são altos para que se tenha bons rendimentos. 

A Mesorregião Leste de Goiás apresentou nestes 19 anos, características estáveis 

de produtividade, onde a Soja deparou com uma produção inicial de 1.646 kg .ha-¹, 

tendo um ganho tecnológico de 75,7 kg . ha-¹ . ano-¹, o milho tem se mostrado nestas 

análises com ganhos bastante expressivos, isso pode ser justificado através do nível 

tecnológico, onde o ganho inicial desta cultura é de 1.628 kg . ha-¹, com ganho 

tecnológico de 129,3 kg . ha-¹. ano-¹. 

Em 2010, nas principais regiões produtoras de milho safrinha, o nível 

tecnológico utilizado nos plantios é semelhante ao nível tecnológico utilizado na safra, 

em sua maioria “soja”. Verifica-se, ainda, uma maior preocupação de plantio de 

cultivares mais precoces na safrinha, para escapar de provável déficit hídrico no final do 

ciclo. Pela mesma razão, o plantio normalmente é menor na safrinha do que na safra, 

como foi contato anteriormente pelas áreas cultivadas. 

Observa-se ainda na Tabela 1 que o maior ganho tecnológico, da cultura de 

milho, é da Mesorregião Sul de Goiás com 134,3 kg . ha-¹. ano-¹ a qual tem altos 

investimentos para obtenção de bons rendimentos, justificando-se pelo fato de 

possuírem os maiores produtores de milho safrinha do Estado de Goiás, e por também 

apresentar forte encadeamento com a produção animal.  

Acultura de soja no Estado, nestes 19 anos, apresentaram ganhos tecnológicos 

inferiores. Isso se deve ao fato de que a mesma necessita de altos investimentos, para 

que se possa alcançar uma boa produtividade, nesta perspectiva a Mesorregião Centro, 

se destaca com ganhos de 87,7 kg .ha-¹. ano-¹, seguido pela Mesorregião Noroeste, a 

qual tem investido alto de forma a manter um bom rendimento. 
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Tabela 1. Ganho tecnológico do Estado de Goiás entre 1990 a 2009 

 

MESORREGIÃO 

RENDIMENTO INICIAL 

kg.ha-¹ 

GANHO TECNOLOGICO  

kg.ha-¹. ano-¹ 

MILHO SOJA MILHO SOJA 

CENTRO 710 1265 126,5 87,7 

LESTE 1628 1646 129,3 75,7 

NOROESTE 2085 1040 62,0 86,0 

NORTE 1543 1387 127,1 93,4 

SUL 3438 1871 134,3 62,4 

Essa característica mais geral de continuidade da evolução tecnológica tanto da 

soja quanto do milho confirma o processo de continuas conquistas obtida pela pesquisa, 

que permitiram o avanço da lavoura para regiões anteriormente inóspitas, fato já de 

ampla divulgação nos últimos anos por (CUNHA et al., 1994; WWF e PROCER, 1995, 

citados In: SABOYA,2001; MAFIOLETTI, 2000). Ambas as culturas tem ganhado 

muitos incentivos e vem a cada dia investindo mais em tecnologias. Sendo assim 

correlacionamos o ganho tecnológico das culturas em relação à capacidade de 

armazenamento de água no solo para as Mesorregiões do Estado de Goiás (Figura 9). 

A análise da tendência dos ganhos tecnológicos do milho e da soja em função da 

CAD das Mesorregiões do Estado de Goiás mostrou-nos, que a soja esta 71%, 

correlacionada com a CAD, e encontramos ainda em análise de regressão um nível de 

4% de significância, o que mostra que a tendência tecnológica vem seguindo a CAD, 

justificando que, quanto maior a CAD, maiores serão as respostas aos ganhos 

tecnológicos para essa cultura. 

Embora a cultura do milho tenha investido muito para obter bons resultados, ao 

correlacionarmos com a CAD percebemos que a mesma apresentou correlação inversa, 

na tentativa de encontrarmos a justificativa para tal discussão com a menor faixa de 

erros possíveis realizamos a análise de regressão ao nível de 5% de significância e não 

encontramos significância, mais, foi possível notar que a mesma, apresentou correlação 

ao nível de 27% de significância mostrando a existência de correlação entre essas duas 

variáveis, podendo ser justificado pelos ganhos tecnológicos, onde quanto menor a 

CAD maior o ganho e quanto maior a CAD menor o ganho, isso devido às técnicas de 

manejo da cultura, lembrando que, a mesma é safrinha, e utiliza-se de todo o contexto 

da safra anterior, onde a mesma é cultivada sobre a palhada da soja aproveitando-se da 

matéria orgânica e dos resíduos deixados pela soja. 
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Figura 9. Ganho tecnológico de Soja e Milho em função da capacidade de armazenamento de 

água nos solos por Mesorregião do Estado de Goiás. 

 Sabemos que para atingir um nível de rendimento máximo de uma cultura, o 

mais importante é determinar principalmente, suas características genéticas e grau de 

adaptação ao ambiente predominante. As exigências ambientais de temperatura, solo e 

água, se diferem com a cultura e a variedade. 

Para Ayoade (2010) “a temperatura do ar e do solo afeta todos os processos de 

crescimento das plantas. Todos os cultivos possuem limites térmicos mínimos ótimos e 

máximos para cada um de seus estágios de crescimento”. Ele afirma ainda que “a água, 

em todas as suas formas, desempenha um papel vital no crescimento dos vegetais e na 

produção de todos os cultivos”. 

Conforme Doorenbos e Kassan (1994) ao fazerem uma análise da cultura da soja 

afirmam que a mesma “é relativamente resistente às variáveis térmicas, porém as taxas 

de crescimento diminuem com temperaturas acima de 35ºC e abaixo de 18ºC”. Esta 

cultura apresenta necessidade hídrica de 450 a 700 mm, dependendo do clima e da 

duração do período de crescimento. A Tabela 2, nos mostra que o Estado de Goiás em 

suas 5 Mesorregiões apresenta, boas condições edafoclimáticas para o cultivo da soja no 

período de safra. 

O milho tem uma boa interação com todos os fatores climáticos, pode-se 

considerar que a radiação solar, a precipitação e a temperatura são os de maior 

influência, pois atuam eficientemente nas atividades fisiológicas interferindo 

diretamente na produção de grãos e de matéria seca. A mesma apresenta uma 
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necessidade hídrica de 600 a 800 mm, e temperaturas que variam entre 18ºC e 33ºC. 

Sendo assim verificamos que todas as Mesorregiões do Estado de Goiás correspondem 

às expectativas da cultura para bons rendimentos (Tabela 2). 

Tabela 2. Distribuição termo pluviométrica das Mesorregiões do Estado de Goiás 

MESORREGIÃO 

PRECIPITAÇÃO 

Média (mm) 

TEMPERATURA 

Máxima ºC 

TEMPERATURA 

Mínima ºC 

SAF SAFR SAF SAFR SAF SAFR 

CENTRO 927,0 699,2 31,02 30,57 19,82 18,63 

LESTE 944,1 1265,2 30,40 29,21 19,44 19,20 

NOROESTE 884,9 759,4 32,79 32,10 21,96 21,05 

NORTE 834,7 880,6 32,28 31,24 21,86 20,03 

SUL 582,0 809,7 30,77 29,70 18,64 19,35 

OBS:SAF Safra; SAFR  Safrinha 

Fonte: INMET (2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado de Goiás conta com uma enorme diversidade nas condições de cultivo 

que vão desde a agricultura de subsistência sem o emprego de tecnologias agrícolas, e 

cuja produção visa o consumo próprio, sendo o excedente comercializado, até o outro 

extremo, em que agricultores utilizam o máximo de tecnologia disponível e têm 

produtividade equivalente à obtida em países de agricultura mais avançada  

Em uma economia globaliza e de alta competitividade, a busca por maior 

eficiência na produção agrícola tem sido uma constante dos setores de desenvolvimento, 

como vimos o Estado de Goiás não esta longe desta perspectiva, buscando cada vez 

mais potencializar sua produção. Esta análise permitiu nos observar que mudanças estão 

ocorrendo no mundo dos negócios, atingindo todo tipo de segmento de mercado 

agrícola. Micros, pequenos, médios e grandes participantes deste mercado terão que se 

atentar a estas mudanças, ou seja, a redução de custos, elevação da qualidade, aumento 

da produtividade e agilidade de suas atividades para fazerem frente a esta 

competitividade acirrada, sob pena de verem seus lucros consumidos pela ineficácia de 

sua gerência. 

No que se refere à produtividade, é possível observar que, houve ganhos 

significativos no decorrer dos 19 anos analisados, que o aumento teve como causa 

principal às inovações tecnológicas, a seleção de sementes, a disponibilidade de 

informações sobre as culturas etc. 

Observa-se que o maior ganho tecnológico, da cultura de milho, é da 

Mesorregião Sul de Goiás, a qual tem se destacado no cenário produtivo goiano, 

justificando-se pelo fato de possuírem os maiores produtores de milho safrinha do 

Estado de Goiás. 

Acultura de soja no Estado, apresentam ganhos tecnológicos inferiores, isso se 

deve ao fato de que a mesma necessita de altos investimentos, para que se possa 

alcançar uma boa produtividade, nesta perspectiva a Mesorregião Centro, se destaca 

seguido pela Mesorregião Norte, a qual tem investido alto de forma a manter um bom 

rendimento. Em fim observa-se que o Estado de Goiás apresenta ótimas condições 

edafoclimática para ambas as culturas discutidas, apresentados resultados significativos. 
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CAPITULO III 

O EFEITO DA SECA SOBRE A PRODUTIVIDADE DE GRÃOS, NO ESTADO DE 

GOIÁS, AVALIADO ATRAVÉS DE TRÊS INDICES 

INTRODUÇÃO 

A seca é uma anomalia que ocorre em todos os regimes climáticos com alta ou 

baixa precipitação pluvial e pode afetar milhões de pessoas ao mesmo tempo, este 

fenômeno é caracterizado como temporário decorrente de precipitações abaixo da 

normal climatológica. O Brasil, não diferente dos demais países do mundo, sofre 

constantemente com problemas relacionadas à seca, afetando as atividades econômicas 

e sociais desenvolvidas no país, principalmente a agricultura, a qual necessita de boas 

condições climáticas, para bons resultados de produção. 

Dentre todas as atividades econômicas, a agricultura é sem dúvidas aquela com 

maior dependência das condições climáticas, estas condições vem sendo amplamente 

discutida por muitos pesquisadores. No entanto, as características agroclimáticas de 

várias localidades podem influenciar diversamente a produtividade da cultura. A 

dificuldade de previsão de ocorrências climáticas adversas agrava intensamente os 

riscos de insucesso na exploração de diversas culturas. 

Segundo Farias et al. (2009), sendo o clima um dos fatores mais inerentes a 

produção agrícola e de mais difícil controle, o mesmo exerce maior ação limitante às 

máximas produtividades, os principais elementos climáticos são: Estresses abióticos, 

como a seca, o excesso de chuvas, as temperaturas extremas, a baixa luminosidade, etc., 

sendo que dentre estes elementos os que mais afetam a produtividade da soja são, a 

temperatura, o fotoperíodo e a disponibilidade hídrica. 

A agricultura sempre foi afetada pelas variabilidades climáticas, como os citados 

anteriormente por Farias, Santos (2008) também da à mesma ênfase para estas 

adversidades, justificando em parte através dos diferentes tipos climáticos e a longa 

extensão territorial do Brasil. Ela destaca ainda que dentre os fenômenos climáticos, a 

seca é o que tem maior efeito duradouro, afetando todos os seguimentos da sociedade, 

tanto no âmbito agrícola, quanto econômico e social. 

Como dito anteriormente o Estado de Goiás tem se destacado no cenário 

brasileiro, com o significativo aumento na produção de Milho Safrinha. É sabido que o 

cultivo safrinha no Estado de Goiás se dá em meados de Janeiro e meados de Fevereiro, 
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o período crítico (floração), se dará entre 60/70 dias após plantio. Para o milho, as 

maiores exigências de água concentram-se nesta fase de emergência. O comportamento 

irregular da safrinha, revela o alto grau de risco a qual esta sujeita,sobretudo quando 

exposta a deficiência hídrica severa.  

Na perspectiva do cenário agrícola, a seca está diretamente relacionada à baixa 

disponibilidade de água no solo, que torna o suprimento de água insuficiente para varias 

culturas, em particular a cultura da soja necessita de grande quantidade de água, Farias 

et al. (2008) afirma que “principalmente em dois períodos de desenvolvimento: 

germinação-emergência e floração enchimento de grãos. Durante o primeiro período, 

tanto o excesso quanto a falta de água são prejudicial ao estabelecimento da cultura”. 

“A necessidade de água pela cultura da soja vai aumentando com o desenvolvimento da 

planta atingindo o Maximo durante a floração - enchimento de grãos”. 

Mota (1983) in Cunha et al. (2004) afirma que a soja pode ser considerada como 

uma cultura tolerante a deficiência hídrica, por possuir período de florescimento longo, 

permitindo que resista a secas curtas “veranicos”, compensando a perda das flores com 

o aparecimento de flores tardias por ocasiões de condições mas adequadas de umidade 

no solo. E que, no entanto, a deficiência hídrica submete a planta de soja a um estresse 

que se manifesta na forma de baixa estatura, folhas pequenas e murchas, acaba afetando 

negativamente o rendimento de grãos. 

Apesar do vasto conhecimento sobre o cultivo da soja, possibilitado pelo alto 

grau de tecnificação da maioria das lavouras brasileiras, a má disponibilidade hídrica 

durante a estação de crescimento, constitui-se ainda, na principal limitação a do 

potencial de rendimento da cultura sendo a maior causa de variabilidade dos 

rendimentos de grãos. 

Farias et al. (2009) mostra que as perdas, em razão da seca, são constantes, como 

demonstração utilizaremos a safra de 2004/05, que o mesmo destacou em seu trabalho, 

esta safra: 

“marcou a história da agricultura como uma das piores de todos 

os tempos. Nos Estados do Sul do Brasil, responsável por mais 

de 40% da produção nacional de soja, as perdas rendimento de 

grãos atingiram mais de 78% e 23% respectivamente, nos 

Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, comparadas as safras 

de 2002/03, quando não ocorrem problemas com seca. Tais 

quebras de produtividade foram responsáveis por mais de 80% 

das perdas totais da produção brasileira de soja, na safra 

2004/05”. 
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A seca é um fenômeno natural que ao longo dos anos trás prejuízos a agricultura 

durante a estação de cultivo em todos os Estados brasileiros, estudos ligados a este 

fenômeno e a agricultura ainda são escassos, em geral na sua maioria pode-se verificar a 

que estudos ligados a este tema, estão relacionados somente a seca, não abrangendo a 

produtividade agrícola, como é o caso de Blain (2005), com pesquisa realizada no 

Estado de São Paulo, o estudo objetivou a análise comparativa entre os índices SPI, o 

PDSI e o PDSI adap, respeitando as características inerentes de cada um desses modelos 

Dentre as pesquisas realizadas no Brasil com comparativo a produtividade 

destaca-se Berlato e Cordeiro (2005), com pesquisa realizada para o Estado do Rio 

Grande do Sul, que relacionou a seca à produtividade das culturas de soja e milho e 

observaram que grandes partes das variações nos rendimentos são explicadas nas 

precipitações. Gois (2005) testou em suas analises o método dos Decis na caracterização 

dos impactos da seca agrícola na produção de milho em Minas Gerais, obtendo baixos 

valores do índice de concordância de Willmott e coeficiente de determinação. Santos 

(2008) investigou a relação entre a produtividade agrícola e a seca em algumas 

mesorregiões do Estado de Minas Gerais, em cenários de mudanças climáticas, 

utilizando os índices PDSI e Z de Palmer, em modelo de regressão. 

Estudos, ligados ao fenômeno da seca, são mais comuns na região nordeste do 

país, que sofre com estiagens prolongadas, afetando não só a economia mais toda a 

sociedade da região, no Estado de Goiás ainda não se sabe de nenhum estudo ligada a 

este tema, a não ser os estudos locais como o caso de Faria e Assunção (2010), que 

analisaram o fenômeno para a cidade de Jataí no Sudoeste de Goiás, utilizando os 

índices PDSI, Z de Palmer e SDI, chegando a conclusão de que o índice Z e o SDI são 

melhores para quantificar seca agrícola.  

Com isso objetivou analisar espacialmente os índices de seca, buscando verificar 

as possíveis diferenças dos índices (SDI, Z de Palmer) entre as localidades, 

posteriormente correlacioná-los entre si e com a produtividade agrícola.
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METODOLOGIA 

 Este estudo foi realizado para o Estado de Goiás, para o qual foi utilizada a base 

de dados geográficos do Estado de Goiás, adquirida junto ao Sistema Estadual de 

Estatística e de Informações Geográficas de Goiás (SIEG, 2011). Também foram 

utilizados os dados pluviométricos (P), térmicos (Temperatura mínima – Tn; 

Temperatura média – Tm e Temperatura máxima - Tx), higrométricos (UR) e de 

insolação (N), na escala diária, entre os anos de 1990 2009. Tais dados foram cedidos 

pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2009) – Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento. 

 Para verificar o efeito da seca sobre o rendimento de grãos, foram utilizados 

dados anuais do rendimento agrícola (kg ha-¹), safras de 1990 a 2009, referentes às 

culturas de milho e soja, do Estado de Goiás, adquiridos junto ao Sistema IBGE de 

Recuperação de Automática (IBGE, 2011). 

 E para estimar a contabilidade de água nos solos das regiões de estudo, utilizou-

se o banco de dados pedológico, adquirido junto ao Sistema Estadual de Estatística e de 

Informações Geográficas de Goiás (SIEG, 2011), cujos parâmetros físicos de cada tipo 

de solo foram associados às informações disponíveis no RADAMBRASIL (1983), os 

quais serviram de referência para determinação da capacidade de água disponível 

calculada pelo aplicativo SPAW soil water characteristics (SAXTON. K. E; 

WILLEY.P. H). 

 O índice de seca Padronizado (SPI/SDI), foi estabelecido através de metodologia 

usada por Mckee et al. (1993), onde para a efetivação do SPI, os dados de precipitação 

(P) de 1990 a 2009 regionalizados, foram agrupados em quadrimestres coincidentes 

com o ano agrícola – OUT a JAN, FEV a MAI, JUN a SET, sendo que os dois 

primeiros quadrimestres são referentes a Safra e a Safrinha respectivamente. 

O mesmo foi calculado, levando-se em conta a precipitação mensal do corrente 

ano (P), a precipitação média mensal ( P ) e o desvio padrão da precipitação mensal ( Ps ) 

da série pluviométrica climatológica, admitindo-se que o evento chuva tenha 

distribuição normal (VICENTE-SERRANO e CUADRAT-PRATS, 2006): 

i i

P

P P
SDI

s
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Onde, i é o indicador do corrente mês (i=1 para janeiro e i=12 para dezembro). 

Valores negativos de SPI indicam condições de seca e valores positivos indicam 

condições de umidade. O Índice Padronizado de Precipitação (SPI) tem sua explicação 

na maior variabilidade de condições hídricas que o solo pode se encontrar em épocas 

secas. Assim, torna-se evidente que um mesmo valor do SPI na escala mensal, não 

indica, necessariamente, as mesmas condições hídricas do solo em uma dada região. 

 O Índice de Satisfação das Necessidades de água (ISNA) foi estabelecido 

conforme Assad et al. (1988) levando em conta o balanço hídrico de Palmer com base 

trimestral, capacidade de armazenamento de água no solos e coeficiente de 

resposta(ET/EP), ou seja, é a quantidade de água que a planta consumiu e a que seria 

desejável para a sua produtividade máxima. 

 Onde ET é a Evapotranspiração Real (mm) e EP é a Evapotranspiração Potencial 

(mm); 

 Para a adaptação do Índice utilizou se a padronização de uma distribuição 

normal: 

𝐼𝑆𝑁𝐴 𝐴𝑑𝑝𝑡 =
X − µ

δ
 

 Onde X é o valor de ISNA; µ é media aritmética de ISNA e δ é o desvio padrão 

de ISNA. 

 Para a efetivação do Índice de anomalia de umidade (índice Z), foi necessário 

estabelecer o balanço hídrico de Palmer com base trimestral coincidente com o ano 

agrícola, levando em consideração a água disponível no solo, com base nas classes 

pedológicas de cada mesorregião; 

 Os passos e os conceitos básicos para computação são os seguintes, conforme a 

metodologia descrita por Alley (1984): 

1. Contabilidade hidrológica: a computação dos índices Z começa com o balanço 

hídrico climatológico, usando as séries mensais de precipitação (P), temperatura 

(T), umidade relativa (UR) e insolação (n). Um procedimento empírico foi usado 

para contabilizar o armazenamento de umidade de solo, dividido em duas 

camadas arbitrárias. Conforme a metodologia descrita, foi assumido que a 

camada superior contém 25 mm de umidade disponível na capacidade de campo. 

A perda de água, na camada subjacente depende do conteúdo de umidade inicial, 

como também da Evapotranspiração Potencial (EP) computada e da Capacidade 

de Água Disponível (AWC) no sistema solo. Nos presentes cálculos do balanço 
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hídrico, o valor de AWC é 100 mm, usado para todos os tipos de solo. É 

assumido que o Runoff (RO) ocorra se e somente se, ambas as camadas 

alcancem a capacidade de umidade equivalente a AWC. Além de EP, mais três 

termos potenciais são usadas e definidas como seguem: Potencial de Recarga 

(PR) é a quantidade de umidade necessária para deixar o solo na sua capacidade 

plena de água. Potencial de Perda (PL) é a quantidade de umidade que poderia 

ser perdida do solo através da evapotranspiração durante um período sem 

precipitação. Potencial de Runoff (PRO) definido como a diferença entre 

precipitação e Potencial de Recarga. 

2. Coeficientes climáticos: é realizado simulando-se o balanço de água para o 

período de registro disponível. Os coeficientes mensais são computados como 

sendo proporções entre médias climáticas atuais e seus valores potenciais, ou 

seja, j ER/EP , evapotranspiração relativa média mensal; j R/PR  , 

relação média mensal do suprimento/demanda; j RO/PRO , relação média 

mensal do excedente/armazenamento; j L/PL  , relação média mensal 

perda/retenção. Onde j = 1, 2,..., 12. 

3. Chuva climaticamente esperada: Os coeficientes derivados são usados para 

estimar a quantidade de Precipitação Climaticamente Esperada Para cada mês 

individual, ou seja, 
 j j j jP̂EPPRPROPL   

; 

Índice Z (anomalia de umidade): a diferença entre a precipitação atual e a precipitação 

climaticamente esperada funciona como um indicador de deficiência (-) ou de excedente 

(+) de água em um determinado mês, e é expresso como 
ˆd P P  . Estes desvios são 

convertidos em índices de anomalia de umidade adaptado para o Estado de Goiás como 

j_Z adp K d . Onde Kj é um fator de ponderação, definido como: 
 
 

j j

j

j j

EP R
K

P L





. 

 Após a determinação dos índices de seca estes foram classificados de acordo 

com sua intensidade (Tabela 1): 
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Tabela 3. Classificação do Índice Z Adap. 

Z_adp CATEGORIA 

≥12 Extremamente Úmido  

11.9 a 10.1 Muito Úmido  

10.0 a 8.1 Moderadamente Úmido 

8.0 a 5.3 Pouco Úmido 

5.2 a -1.3 Próximo ao Normal 

-1.4 a -5.3 Pouco Seco 

-5.4 a -8.0 Moderadamente Seco 

-8.1 a -11.9. Muito Seco 

≤-12.0 Extremamente Seco 

 Os índices de seca durante os meses críticos foram correlacionados com os 

valores dos rendimentos anuais de cada cultura. A avaliação de desempenho foi 

efetuada com o software Origin 8.0, aplicando-se análises de regressão linear, para os 

meses de dezembro a abril, em todas as culturas, selecionando-se posteriormente, a 

correlação com maior coeficiente de determinação (R²). Com base nas análises de 

variância aplicadas aos coeficientes de ajuste da regressão linear (B), ao nível de 5% de 

significância, selecionaram-se os índices de seca com menores probabilidades de erro na 

tendência (p-stat<0,05) 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Estado de Goiás conta com apenas 10 estações climatológicas do INMET, 

abrangendo apenas as Mesorregiões Centro, Leste, Noroeste e Sul, devido à falta de 

informações climáticas da Mesorregião Norte do Estado de Goiás a mesma ficará fora 

das análises deste capítulo. O nível tecnológico discutido no capitulo anterior, e a 

variabilidade climática explicam grande parte das flutuações no rendimento da soja. 

Lembrando que a mesma é caracterizada como uma cultura de grande importância para 

a economia do Estado, com destaque em três regiões produtivas, Sudoeste, Leste e Sul 

Goiano. 

A Figura 10A revela que a Mesorregião Centro de Goiás, nos períodos em que 

ocorreu seca prolongada como é o caso de 1997 e 2002,não houve perdas na 

produtividade de soja, embora tenha ocorrido redução da produtividade para esta 

cultura, se compradas aos outros períodos da serie analisada, sendo ainda possível 

observar o comportamento dos demais índices (Figuras 10B e 10C), que demonstram a 

variação entre eles, levando em conta que esta variação se da devido ao fato de que o 

Índice de Anomalia de Umidade (Z), não è afetado pelas condições de umidade no mês 

anterior, então os valores do índice Z podem variar dramaticamente de mês a mês.  

Devido às inovações tecnológicas citadas no capitulo anterior, inicialmente 

foram removidas as tendências tecnológicas de crescimento da produtividade, esta 

remoção segundo Santos, tende a remover também alguns efeitos do clima, mas os 

principais permanecem nos resíduos da produtividade. Figura 10D. 

Observando o comportamento dos três Índices de seca e produtividade de soja, é 

possível notar que os anos em que apresentaram queda na produtividade, apresentaram 

ocorrências de seca com magnitudes significativas, às mesmas ocorreram tanto no mês 

de dezembro quanto no mês de janeiro coincidente com o período critico da cultura 

conforme as Figuras 11A, 11B, 11C e 11D, os anos de 1999 e 2001. Lembrando que o 

mês de dezembro é referente ao ano anterior. Se observar o comportamento dos índices 

de forma temporal percebe-se que não houve queda na produtividade, sendo justificado 

pelo período de ocorrência do fenômeno conforme enfatizado anteriormente. 
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Figura 10. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e flutuação anual do rendimento da soja entre os meses de OUT a JAN (safra) no período de 1990 a 2009. 
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Figura 11. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás. 
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A semeadura da cultura do milho safrinha no Estado de Goiás acontece entre os 

meses de janeiro e fevereiro, dependendo das variações climáticas do ano vigente, a 

definição do período de semeadura e a escolha da cultivar acabam influenciando 

diretamente o rendimento da cultura. Sendo assim o período critico desta cultura ocorre 

em meados dos meses de março a abril dependendo da época de plantio. 

Para a cultura de milho, a água é um fator limitante, principalmente, na fase de 

germinação e nos períodos de floração e enchimento de grãos. As oscilações nas safras 

de milho estão associadas à disponibilidade de água, sobretudo no período crítico da 

cultura, que vai do florescimento ao início do enchimento de grãos o que pode acarretar 

redução de rendimento mesmo em anos climaticamente favoráveis, se o déficit hídrico 

ocorrer no período crítico, ou seja, da pré-floração ao início de enchimento de grãos. 

 Ao analisar a Figura 12 percebeu se que o desempenho dos indices oscilam de 

forma semelhante se. O comportamento da produtividade do milho acompanha 

discretamente a variação dos indices, em que a queda da produtividade se mostra 

principalmente em períodos em que ocorreram seca, como é o caso do ano de 1990, 

onde o fenômeno seca ocorreu na fase critica da cultura entre março e abril. 

Se compararmos a Figura 12A e a Figura 12D, podemos perceber que este indice 

retrata o comportamento da produtividade, acompanhado moderadamente as 

ocorrências de seca. Nesta perspectiva destacamos os anos de 1990, 1998, 1999 e 2000  

ficaram com a produtividade abaixo do esperado, onde para o mesmo período ocorrem 

secas com um espaço temporal significativo e com magnitudes consideraveis.  

A índice ISNA Figura 12B, foi o que apresentou maior diferenciação com a 

produtividade se comparado com os demais índices, apresentando semelhança apenas 

no ano de 1990, 1993 e 1994, em que houve baixa produtividade, o mesmo não 

apresentou secas com espaço temporal significativo, embora tenha apresentado seca 

com magnitude expressiva. A Figura 12C apresentou características semelhantes as do 

índice Z, com destaque para o ano de 2008 em que ocorreu seca embora não tenha 

acontecido perda de produtividade, sendo justificado pela data do plantio ate mesmo 

pelas inovações tecnologicas. 

Para uma melhor compreensão da distribuição espacial do indice Z, as Figuras 

13A, 13B, 13C e 13D retratam o comportamento do índice durante o período crítico da 

cultura do milho, com destaque para o mês de mar no ano de 1998 e abril para ano de 

2000, o período crítico pode variar de ano para ano devido a epoca de plantio. 
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Figura 12. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI) e Índice de satisfação da necessidade 

de água (ISNA) e flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no período de1990 a 2009 para a mesorregião Centro 

Goiano 
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Figura 13. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1998 e 2000, referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás.
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O setor agrícola tem sido fundamental na conjuntura econômica do Estado de 

Goiás, no período de 1990 a 2009 houve um aumento na produção de milho e 

principalmente da soja, devido ao grande uso de tecnologia e valorização do seu preço 

no mercado. A soja tem seu destaque como uma cultura que ajuda a impulsionar a 

economia do Estado. 

A cultura da soja apresenta uma notável capacidade de se adaptar a déficits de 

água, embora, se o déficit hídrico prolongado atingir o período de floração e enchimento 

dos grãos, os danos podem afetar diretamente a produtividade desta cultura. Almeida 

(2000), em estudo realizado no Estado do Paraná, verificou que os desvios negativos 

dos rendimentos da soja são decorrentes das excepcionalidades climáticas 

caracterizadas por seca. 

 A Mesorregião Leste de Goiás (Figura 14) não se mostrou diferente na marcha 

anual da variação dos índices de seca, apresentando apenas forte diferenciação na 

produtividade (Figura 14 D), onde a década de 90 apresentou produtividade abaixo da 

media, por período relativamente extenso, umas das características justificáveis, seria a 

baixa produção da Mesorregião onde a cultura da soja não se mostrava expressiva neste 

período, mostrando se significativa no decorrer dos anos posteriores a 2000. 

 Observa-se que a marcha anual das variações dos índices de seca (Figuras 14A, 

14B e 14C), mostra-se bastante semelhantes, com períodos de secas coincidentes, com 

destaque para os anos de 1997 e 1998 e ainda para o ano de 2007 que embora tendo 

ocorrido uma serie temporal de magnitude significativa, a mesma não apresentou queda 

de produtividade ficando bem acima da média da Mesorregião. 

 Este comportamento pode também ser justificado, com as implantações 

tecnológicas que a cultura da soja necessita para bons resultados de produtividade, 

lembrando ainda que, foi possível verificar a oscilação na marcha anual com períodos 

de seca e compará-los com a produtividade, onde embora tendo ocorrido seca, não 

houve prejuízos a produtividade, ressaltando que estes períodos de seca mesmo sendo 

significativo, não ocorreram coincidentemente com o período crítico da cultura. 

 A distribuição espacial do índice Z de Palmer não apontou seca no período 

crítico da cultura da soja para os anos de 1991, 1992, 1996 e 1997, lembrando que os 

anos de 1991 e 1997 (dez), são referentes às safras de 1992 e 1997, o período teve uma 

distribuição uniforme para a Mesorregião, como pode ser visualizado nas Figuras 15A, 

15B, 15C e 15D.  
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Figura 14.  Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e flutuação anual do rendimento do milho, e rendimento da cultura de soja entre os meses de OUT a JAN (safra) no período de 1990 a 2009 para 

a Mesorregião Leste de Goiás. 
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Figura 15. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1991, 1992 e 1996 e 1997 referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás
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Alguns fatores podem atingir diretamente a cultura do milho safrinha, as 

oscilações estão associadas em sua maioria à redução da disponibilidade de água no 

solo e das temperaturas do ar no inverno, o sucesso do milho safrinha depende 

principalmente da época de semeadura, que é um dos principais fatores determinante do 

nível tecnológico da cultura do milho “safrinha”. 

 Como essa cultura produz pouco quando é semeada tardiamente, não é 

vantajosa a compra de sementes de alto potencial genético para semear fora da época 

recomendada, devido ao baixo retorno econômico desse investimento. Quanto mais 

tarde for semeado, menor será o potencial produtivo e maior o risco de perdas por 

secae/ougeadas. Assim, o planejamento do milho safrinha começa com a cultura de 

verão, visando liberar a área o mais breve possível para a segunda cultura. 

 Pode-se observar na Figura 16, a variação do desempenho da seca e a 

comportamento da produtividade para o mesmo período. A Figura 16A revela que o 

indice Z mostra-se bastante eficaz na demostração da flutuação da seca quando 

contraposta com a Figura 16D, visualiasa-se que em alguns casos de perda de 

produtividade podem estar relacionadas ao fenomeno. 

 O indice SPI(Figura 16B)  não se mostrou diferente do indice Z, apresentando 

seca para os mesmos períodos, esta semelhança pode estar ligada as condições de água 

disponível no solo. Embora haja similaridade entre os Índices, sua classificação ocorre 

de forma diferenciada em relação a magnitude da ocorrência, conforme descrito no 

capitulo I deste. 

 A marcha anual da variação do indice ISNA,  não ficou obstante dos demais 

indices desta análise, o ISNA, apresenta-se com magnitude bem acima dos demais 

indices, conforme podemos perceber nas figuras analisadas, obsevndo a Figura 16 C, é 

possível perceber que mesmo coincidindo o período de ocorrencia, existe diferenciação 

da magnitude dentre os indices, um forte exemplo deste comportamento foi entre os ano 

de 1997 e 1998, o fato interessante e que no mesmo período não houve perda na 

produtividade para esta Mesorregião,  

A Figura 17C apresenta a distribuição espacial do indice Z de Palmer para o  ano 

de 2009, em que o mesmo apontou perda na produtividade, o mês de março apresentou 

seca com magnitude significativa, sendo possivel afirmar que o perído crítico coincidiu 

com o mesmo mês em questão, vez que o mês de abril não apresentou ocorrência de 

seca.  
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Figura 16. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Leste do 

Estado de Goiás. 
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Figura 17. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1996 e 2009, referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás.
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 A necessidade total de água na cultura da soja, para obtenção de um bom 

rendimento, varia entre 450 a 800 mm/ciclo, dependendo das condições climáticas, do 

manejo da cultura e da duração do ciclo. Para minimizar os efeitos do déficit hídrico, é 

necessário semear em época recomendada e de menor risco climático, com adequada 

umidade do solo; e se possível adotar práticas que favoreçam o armazenamento de água 

pelo solo. 

 Observando o desempenho dos índices de seca (Figuras 18A, 18B e 18C) 

verifica-se que a produtividade (Figura 18D) não acompanhou o mesmo, se 

diferenciando do comportamento do fenômeno seca. Analisando essas Figuras, pode se 

afirmar que apenas o índice SPI (Figura 18B) se mostrou condizente com o período, 

apresentando temporalidade e magnitude significativas para perda de produção, embora 

o comportamento tenha mantido linearidade durante os 19 anos de estudos 

estabelecidos, a queda de produtividade se dá apenas nos primeiros sete anos da serie 

avaliada. O que pode ser justificado pelo fato de que esta Mesorregião não produzir em 

escala agroindustrial. 

 Mesmo porque os índices Z e ISNA mostraram paridade em seus desempenhos, 

durante toda a série, onde a ocorrência de magnitudes significativas não interferiu nos 

valores da produtividade, um exemplo disso foi o ano de 2008, que poderá ser 

constatado através das correlações. 

 A Figura 19A, revelou que no ano de 1992 não houve seca significativa, 

ocupando a classificação “Pouco úmida”, o que não afeta a produtividade, embora tenha 

apresentado perda na produtividade do ano de 1993, sendo justificado também na 

Figura 19B, que não houve ocorrência de seca, onde a Mesorregião esta dentro do 

espaço atingindo por forte umidade, como sabemos tanto a seca quanto o excesso de 

umidade afeta a produtividade, sendo uma das possíveis variáveis que possa ter 

influenciado na perda de produtividade. 

 O ano de 2002 apresentou auto ganho na produtividade, como pode ser 

observado na Figura 18D, analisando de forma espacial o desempenho do índice Z, 

nota-se que em dezembro de 2001 não teve ocorrência de seca, havendo uma 

distribuição uniforme pela Mesorregião, com classificação “Próximo ao normal”, em 

janeiro de 2002 caracterizado também como período crítico, ocorreu de forma 

semelhante, porém mais distribuído por toda a Mesorregião essa classificação já é 

considerado como seco, embora não seja uma seca com intensidade significativa. 
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Figura 18. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de OUT a JAN (safra) no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Noroeste do 

Estado de Goiás 
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Figura 19. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1992, 1993, 2001 e 2002, referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás
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Estudos relacionados tolerância à seca envolvendo a cultura do milho, tem se 

tornado pauta das discussões de vários pesquisadores, como Magalhães et al. (2009), 

discute com os seguintes autores LI et al. (2009), Welcker et al. (2007), Monneveux et 

al. (2006) e Banziger et al. (2002). Estes estudos possibilitam trazer melhorias no 

crescimento e no rendimento da cultura em regiões com limitação hídrica, já que o 

milho é conhecido pela sua alta sensibilidade a este fenômeno como já foi discutido 

anteriormente. 

Magalhães et al. (2009), realizou pesquisa caracterizando linhagens de milho 

contrastantes à seca no estádio de florescimento pleno através de parâmetros de trocas 

gasosas e fluorescência da clorofila. Afirmando que as “respostas fisiológicas na 

tolerância à seca podem variar de acordo com a severidade e a duração de imposição do 

estresse, o estádio fenológico e o material genético” (SHAO et al., 2008 in: 

MAGALHÃES et al., 2009). 

A cultura do milho tem mostrado linearidade em todas as Mesorregiões, devido 

à cultura ser democrática, de fácil acesso a todos os produtores, como se pode observar 

na Mesorregião Noroeste Figura 20, o comportamento do fenômeno seca segue a 

semelhança das demais Mesorregiões.O índice Z, representado pela Figura 20A, 

mostrou apenas cinco períodos com seca temporalmente significativa, embora tenha 

ocorrido seca, observa-se que não houve queda na produtividade em todos estes 

períodos designados pelo índice Z, o que pode ser explicado, por outros fatores 

climáticos os quais não estão sendo discutido neste. 

A flutuação dos índices segue a mesma paridade, como dito anteriormente o que 

os diferenciam nesta análise é apenas sua classificação, a ocorrência de seca nem 

sempre atinge a cultura, como pode ser analisado nas Figuras 20A, 20B e 20C, o ano de 

2001 e 2002, que houve seca por um período significativo alcançando uma magnitude 

considerável, porém este fenômeno não afetou o período crítico da cultura, fazendo com 

que a produtividade ficasse acima da media normal para a Mesorregião. 

O ano de 1994 apresentou perda de produtividade, como pode ser notado nas 

Figuras 21A e 21B, que no mês de março a seca que atingiu esta Mesorregião variou de 

pouco seco a moderadamente úmido, o mês de abril também apresentou o mesmo 

desempenho, embora a seca não tenha sido intensa a mesma pode ter atingindo a 

produtividade, devido à temporalidade da ocorrência do fenômeno. O ano de 2006 

acompanha de forma bem semelhante o ano de 1994, onde os meses de março e abril 

alcançaram a classificação de pouco seco a moderadamente úmido. 
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Figura 20. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e flutuação anual do rendimento do milho entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Noroeste do 

Estado de Goiás. 
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Figura 21. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1994 e 2006, referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás
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Para que a soja tenha uma boa produtividade às condições climáticas tem que ser 

propicias para seu desenvolvimento, no caso a soja melhor se adapta a temperaturas do 

ar entre 20°C e 30°C; a temperatura ideal para seu crescimento e desenvolvimento está 

em torno de 30°C. Segundo a EMBRAPA (2011), “sempre que possível, a semeadura 

não deve ser realizada quando a temperatura do solo estiver abaixo de 20°C porque 

prejudica a germinação e a emergência. A faixa de temperatura do solo adequada varia 

de 20°C a 30°C, sendo 25°C a temperatura ideal para uma emergência rápida e 

uniforme”. 

A floração precoce ocorre, principalmente, em decorrência de temperaturas mais 

altas, podendo acarretar diminuição na altura de planta. Esse problema pode se agravar 

se, paralelamente, houver insuficiência hídrica e/ou fotoperiódica durante a fase de 

crescimento da planta. Quando vêm associadas a períodos de alta umidade, as altas 

temperaturas contribuem para diminuir a qualidade da semente e, quando associadas a 

condições de baixa umidade, predispõem a semente a danos mecânicos durante a 

colheita. 

Com base nas análises da marcha anual dos índices de seca Figura 22, a 

Mesorregião Sul de Goiás, apresentou sete anos com ocorrência de queda na 

produtividade, pode-se dizer que a seca em sua maioria aconteceu na fase crítica da 

cultura, lembrando que em períodos em que ocorreu seca mais não houve queda pode 

ser justificado por outras variáveis. O desempenho dos três índices de seca variou se de 

forma semelhante para a Mesorregião Sul, como pode ser visualizado na Figura 22 A, B 

e C. o destaque nesta região é para os anos de 1990, 1995, 2001, 2004, 2006, 2007 e 

2009, em que ocorreu perda de produtividade. 

Para melhor visualizar o desempenho do índice Z, em relação à produtividade 

(Figura 22D), realizou-se a espacialização para os anos de 1994 (dez) e 1995 (jan) 2003 

(dez) e 2004 (jan), com o intuito de justificar a queda na produtividade. Através desta 

análise foi possível vislumbrar que dezembro de 1994 apresentou uma variação de 

pouco úmida a moderadamente seco, e janeiro de 1995 o qual ocorreu perda de 

produtividade variou do próximo do normal a moderadamente seco. Onde a perda de 

produtividade pode ser justificada pela intensidade da seca. 

O mês de dezembro do ano de 2003 mostrou contrario aos demais variando de 

pouco seco a muito úmido o que também pode acarretar perda de produtividade embora 

o mês seguinte também considerado como crítico para a cultura também teve ocorrência 

de seca significativa variando de próxima do normal a moderadamente seco. 
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Figura 22. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e flutuação anual do rendimento da soja, entre os meses de OUT a JAN (safra) no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Sul do Estado. 



85 

 

 

 

 
 

  

Figura 23. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1994, 1995, 2003 e 2004, referentes ao período crítico da cultura de soja no Estado de Goiás.
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Segundo Couto (2002), para uma boa produção, as culturas estão relacionadas, 

em primeiro lugar, “com a genética da planta, que pode ser responsabilizada por 

aproximadamente60% da expressão da produtividade, enquanto os 40% restantes 

podem ser atribuídos ao ambiente (clima, solo, água, etc.)”. O manejo pode influenciar 

direta ou indiretamente os fatores ambientais, mas por outro lado os fatores climáticos 

independem da ação direta do homem e o seu controle pode ser muito complexo. 

Como vem sendo discutido durante todo o trabalho Couto (2002), reforça que a 

conseqüência do estresse hídrico associado à produção é de suma importância em “três 

estádios de desenvolvimento da planta: iniciação floral, e desenvolvimento da 

inflorescência; período de fertilização e enchimento de grãos”. Afirmando ainda que 

para bons resultados de produtividade a quantidade de água consumida pela cultura do 

milho durante o seu ciclo gira em torno de 600 mm. 

Analisando a Figura 24 percebe-se que a marcha anual dos índices de seca 

acompanha a produtividade, esse resultado será reforçado através das análises de 

correlação entre o período crítico da cultura e os índices de seca para cada Mesorregião. 

Nota-se que para Mesorregião Sul os períodos de ocorrência do fenômeno seca 

coincidiram com a queda da produtividade. 

Sabe-se que tanto o encharcamento quanto o stress hídrico pode interferir na 

produtividade das culturas como dito anteriormente, observando o comportamento dos 

índices é possível afirmar que a ocorrência de seca nos anos de 1990, 1998, 2000, 2006 

e 2007 para as Figuras 24A, 24B e 24C, coincidiram com a queda de produtividade 

Figura 24D, embora tenha ocorrido seca nos demais anos, esta seca não esta relacionada 

aos três períodos citados por Couto. 

O índice Z durante os meses de março e abril do ano de 1990 (Figura 25A e 

25B) variou de próximo do normal a moderadamente seco, o mesmo aconteceu para o 

ano de 2007 em que o desempenho variou de próximo do normal a moderadamente 

seco. Esta variação de seca ocorreu justamente no período crítico da cultura o que pode 

ter estimulado a queda de produtividade para os anos citados. 
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Figura 24. Marcha anual da variação do Índice de anomalia de umidade (Z), Índice padronizado de precipitação (SDI), Índice de satisfação da necessidade de 

água (ISNA) e da flutuação anual do rendimento do milho, entre os meses de JAN a ABR (safrinha) no período de 1990 a 2009 para a Mesorregião Sul do 

Estado de Goiás. 
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Figura 25. Espacialização do Índice Z de Palmer para os anos de 1990 e 2007, referentes ao período crítico da cultura de milho no Estado de Goiás 
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 Para uma melhor interpretação dos dados realizou-se a correlação entre os 

índices Z e SPI e Z e ISNA, o que foi possível verificar que existe uma forte correlação 

entre os índices Z e SPI como pode ser notada na Figura 26, através da analise de 

regressão ao nível de 5 % de significância encontrou a correlação de 79%, onde 89% 

dos casos ocorrem associadamente e 11% não tem ligação alguma, ocorrendo de forma 

aleatória. A correlação encontra entre os índices Z e ISNA foi de 61% ao nível de 5% de 

significância, sendo esclarecido por 78% de associação, onde os 22% restantes não 

exercem influência nesta correlação. Se observar as duas figuras pode-se notar que a 

correlação entre os índices Z e ISNA apresentou uma maior dispersão entre os dados, e 

uma menor correlação sendo justificado pelo método de quantificação dos mesmos. 

A B 

  

Figura 26. Correlação entre os índices Z e SPI; Z e ISNA. 

Através das Figuras anteriores pode se elucidar o comportamento dos índices 

avaliados, sendo complementado nas Figuras 26A e 26B, que exibe a correlação entre 

os índices, esclarecendo a grande semelhança entre as oscilações na flutuação de cada 

índice avaliado. 

Para melhor compreendermos a influência da seca sobre a produtividade, a partir 

das análises das figuras anteriores, correlacionamos os índices de seca entre as 

Mesorregiões, posteriormente com a produtividade, para três períodos distintos, devido 

ao fato de que esses índices apresentam valores positivos tanto quanto negativos eles 

podem ser utilizados para medir seca como também cheias, sendo assim foi escolhido 

um ano normal, um ano seco e um ano úmido, para verificarmos as flutuações dos três 

índices frente à produtividade, isto para os meses específicos da safra (soja) e da 

safrinha (milho) no Estado de Goiás que vão de outubro a janeiro, janeiro a abril as 

correlações foram realizadas com os meses caracterizados como período crítico, 

“floração e enchimento de grãos”. 
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No capitulo anterior observamos que ouve uma tendência de crescimento na 

produtividade de soja e milho, esta tendência era esperada devido aos investimentos 

tecnológicos e aos incentivos agrícolas, o rendimento das Mesorregiões Centro e Leste 

tem se destacado no cenário agrícola Goiano tanto na produção de soja quanto na 

produção de milho.  

 A Figura 27B, nos mostra a correlação existente entre estas duas Mesorregiões 

onde houve pequenas diferenças entre elas, em que a Mesorregião Centro apresentou 

pequenos períodos úmidos em períodos que a Mesorregião Leste apresentou seca e vice-

versa, contudo verificou se que ambas estão correlacionadas entre se, através da análise 

de regressão realizada, ao nível de 5% de significância, verifica-se que a correlação 

entre as duas Mesorregiões é 46% onde 66% desta correlação estão associados entre se, 

estas variações caminham juntas aumentando e diminuindo respectivamente. 

 

Figura 27. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Centro e Leste do Estado de Goiás 

Observando o comportamento da Mesorregião Centro e Noroeste Figura 28 

percebe-se que não é diferente da Figura anterior as mesmas se mostram bem 

semelhantes. Ao nível de 5 % de significância percebemos que as mesmas estão 

associadas em 33% e correlacionadas em 67%. Sendo assim podemos dizer que o 

comportamento do fenômeno seca é bastante semelhantes em ambas as Mesorregiões. 
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Figura 28. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Centro e Noroeste do Estado de Goiás. 

 A Mesorregião Centro como pode ser verificar não esta muito diferente das 

demais Mesorregiões analisadas, a Figura 29 que nos mostra de forma clara a correlação 

existente entre essas mesorregiões que podem ser explicadas pelas entradas das massas 

de ar, advindas das mais diferentes regiões do País, através das análises de regressão ao 

nível de 5% de significância verificou-se que 68% das ocorrências de seca estão 

correlacionadas entre as Mesorregiões Centro e Sul Goiano onde 32% estão associadas.  

Percebemos ainda que a Mesorregião Centro se correlaciona de forma bem 

semelhante com todas as mesorregiões analisadas, porem percebemos uma maior 

dispersão entre estas Mesorregiões mostrando ainda a menor correlação entre as demais 

Mesorregiões. O que pode ser justificado tanto pelas massas de ar quanto por fatores 

que não sejam climáticos. 

 

Figura 29. Correlação variação do índice Z entre a Mesorregião Centro e Sul do Estado de 

Goiás. 
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 As variações entre as Mesorregiões Leste e Noroeste são bem pequenas, como se 

percebe na Figura 30, por meio de analise de regressão a correlação existente entre as 

duas Mesorregiões mostrou-se bastante notória com 67% de correlação e 33% de 

associação. 

 

Figura 30. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Leste e Noroeste do Estado de Goiás 

 A Figura 31 revela o comportamento da seca entre as Mesorregiões Leste e Sul 

Goiano, definindo comportamento semelhante entre as demais figuras já aqui analisadas 

o índice Z adapt se mostra bastante eficaz para medir esse tipo de seca. Para verificar a 

correlação existente entre as duas Mesorregiões a análise que regressão ao nível de 5% 

de significância expõe que 65% das ocorrências estão correlacionadas entre se, e que 

35% delas estão associadas.  

 

Figura 31. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Leste e Sul do Estado de Goiás 
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Não existem grandes modificações entre as Mesorregiões observadas Figura 32, 

Apresentando a análise de regressão para estas Mesorregiões percebe-se as correlações 

positivas sendo marcada por 69% e 31% de associação. 

 

Figura 32. Correlação do índice Z entre a Mesorregião Noroeste e Sul do Estado de Goiás 

A Tabela 2 apresenta o resumo da avaliação estatística entre os índices 

estudados. Foi considerado como período crítico, o mês coincidente com a fase de 

floração das culturas, conforme foi estabelecido na discussão. Fisicamente, o parâmetro 

A representa o valor do índice de seca em que o rendimento da cultura seria o mínimo; 

o parâmetro B representa o ganho (+) ou perda (-) no rendimento para cada unidade de 

índice (+/-); o parâmetro R² explica quantitativamente o efeito do índice de seca no 

rendimento da cultura; e p-stat é a probabilidade de significância do erro cometido pela 

análise. Neste caso, se p-stat<0,05, então o índice pode ser utilizado para explicar o 

efeito sobre a produtividade de uma cultura. 

Após a análise de correlação dos índices de seca com a produção, no caso de 

estudo da seca agrícola cujo foco principal é referente ao período de floração da cultura 

de interesse podemos visualizar que somente o Índice ISNA, mostrou efeito sobre a 

produtividade, nos anos de 1993 para a soja e 2004 para o milho, os demais anos não 

mostraram efeitos sobre a produtividade assim como os índices Z e SPI. Embora exista 

correlação a regressão nos mostra resultados contrários aos esperados onde não existe 

significância ao nível de 5%, sendo assim é possível afirmar que o SPI,Z e o ISNA não 

devem ser usados com única ferramenta de estudo, seria interessante associar mais 

algumas variáveis para esta avaliação. 
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Tabela 4.Resultado da regressão entre os índices de severidade de seca, no período crítico, e o 

rendimento médio anual das culturas de Soja e Milho para o Estado de Goiás. 

 

Ano 

 

(*)Período 

Crítico 

 

Cultura 

 

Índice 

Parâmetros estatísticos da 

regressão. Y=AX+B 

 

SIG 

(**)/

(ns) 
A B R² P-stat 

2001 N DEZ  

SOJA 

Z 21,91 2046 0,037 0,593415 ns 

2006 N JAN ISNA 250,5 2191 0,124 0,317741 ns 

1997 N JAN SPI 620,1 1588 0,391 0,053117 ns 

2001 S JAN  

SOJA 

Z 70,86 1879 0,158 0,255093 ns 

1993 S JAN ISNA -546,1 8015 0,645 0,005119 ** 

2002 S DEZ SPI -173,0 1994 0,095 0,383971 ns 

2005 U JAN  

SOJA 

Z 47,21 1784 0,031 0,621689 ns 

1991 U DEZ ISNA -378,3 1505 0,173 0,230689 ns 

1994 U JAN SPI -233,7 1382 0,032 0,620792 ns 

1990 N ABR  

MILH

O 

Z -71,89 1055 0,090 0,397159 ns 

2004 N ABR ISNA -400,8 1890 0,477 0,027031 ** 

2007 N ABR SPI 81,26 1797 0,049 0,538244 ns 

2000 S MAR  

MILH

O 

Z 55,35 1816 0,101 0,368916 ns 

1991 S ABR ISNA -1224 2452 0,201 0,192717 ns 

2009 S MAR SPI 314,0 1879 0,195 0,2003 ns 

2006 U MAR  

MILH

O 

Z 66,30 1501 0,105 0,358769 ns 

1999 U MAR ISNA 4955 1440 0,105 0,360584 ns 

2008 U ABR SPI - 192,1 2110 0,12 0,326755 ns 

* O Período Crítico da cultura pode variar devido à data de plantio. 

ns.: Tendência não significativa do coeficiente de ajuste da regressão (parâmetro B≈0). 

** Tendência significativa do coeficiente de ajuste da regressão (parâmetro B≠0), ao 

nível de 5% de significância 

 N  ano Normal; S  ano Seco e U  ano Úmido 

Os índices de seca SDI e Z são ferramentas úteis que podem ser usadas para 

desenvolver um sistema de alerta antecipada da seca (Lohaniet al., 1998); calcular a 

probabilidade de ocorrência da seca (Alley, 1984); examinar as características espaciais 

e temporais, o grau de severidade da seca; bem como fazer comparações entre diferentes 

regiões (Alley, 1984; Kumar e Panu, 1997). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a análise dos dados foi possível chegar às seguintes considerações: 

 Os três Índices de seca e a produtividade de soja e milho apontam queda na 

produtividade, para os mesmos períodos de ocorrências de seca, para todas as 

Mesorregiões analisadas. 

 Através de análise de correlação verifica-se que existe grande semelhança entre 

os índices Z e SPI e Z e ISNA, com resultados significativos ao nível de 5% de 

probabilidade. As Mesorregiões também apresentam fortes correlações entre si, com 

destaque para as Mesorregiões Centro e Sul que apresentam a menor correlação e as 

Mesorregiões Noroeste e Sul que apresentam a maior correlação quando comparadas 

com as demais Mesorregiões; 

 Com este estudo, é possível concluir que, no caso da seca agrícola, cujo foco 

principal é referente ao período de floração da cultura de interesse, pode-se inferir que 

somente o Índice ISNA, mostra-se correlacionado com a produtividade, nos anos de 

1993 para a soja e 2004 para o milho, os demais anos não apresentaram este efeito ao 

nível de 5% de significância. Embora exista correlação, a regressão aponta resultados 

contrários aos esperados onde não existe diferença ao nível de 5%, apresentando níveis 

de significância mais elevados. 
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CONCLUSÃO 

Em fim é possível concluir que: 

Estado de Goiás tem se desatacado no cenário produtivo brasileiro, justificando-

se pelo fato de investirem fortemente em inovações tecnológicas, levando em conta, que 

o mesmo oferece condições edafoclimáticas favoráveis tanto para as culturas de Soja e 

Milho quanto para os investimentos tecnológicos. 

Conclui-se ainda que o efeito da seca, avaliado pelos três índices de severidade, 

apontam queda na produtividade, para os mesmos períodos de ocorrências de seca, para 

todas as Mesorregiões analisadas. Apresentando grande semelhança entre os índices Z e 

SPI e Z e ISNA, com significância de 5%.  

 O fenômeno seca apresenta variações de local para local, sendo assim, é possível 

concluir que o SPI, Z e o ISNA não devem ser usados como única ferramenta de estudo 

deste fenômeno, para isso seria interessante associar mais algumas variáveis para esta 

avaliação. 
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