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RESUMO 

 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC vem alertando 

que o aquecimento global é inequívoco. Já está evidenciada uma elevação de 

aproximadamente 0,2 °C na temperatura média global nos últimos 30 anos. Os 

resultados apresentados no Quarto Relatório de Avaliação das Mudanças 

Climáticas Globais do IPCC (IPCC-AR4), publicado em 2007, alertam para um 

aumento médio global das temperaturas entre 1,8 °C e 6,4 °C até 2100. Assim, 

a aptidão climática para as culturas das diversas regiões do planeta será 

modificada. A necessidade de substituição dos combustíveis fósseis por fontes 

renováveis de energia torna a cana-de-açúcar uma cultura estratégica devido à 

produção de etanol, fonte de energia renovável. Na América do Sul, a cana-de-

açúcar representa uma cultura de grande potencial econômico. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar os potenciais efeitos das mudanças climáticas 

projetadas sobre o zoneamento agroclimático para a cana-de-açúcar na 

América do Sul. Os períodos considerados foram 1961-1990 centrado na 

década de 1980, como referência, e as projeções climáticas pelo modelo OM-

ECHAM5_MPI no cenário A2 (cenário de visão pessimista do mundo) para os 

períodos de 2010-2039, 2040-2069, 2070-2099, centrados nas décadas de 

2020, 2050 e 2080 respectivamente. O balanço hídrico climatológico foi 

calculado segundo a metodologia proposta por Thornthwaite & Mather (1955) e 

a evapotranspiração potencial - ETP (mm dia-1) calculada pela metodologia 

proposta por Thornthwaite (1948). Para o Zoneamento Agroclimático, as 

classes consideradas foram: áreas aptas; áreas restritas por temperatura 

média anual; áreas restritas por deficiência hídrica; e áreas inaptas. Toda a 

metodologia de cálculo da estimativa do balanço hídrico foi implementada no 

Software Matlab 6.5® para obtenção das variáveis Deficiência Hídrica Anual 

(Da) e Excedente Hídrico Anual (Ea). Entre os resultados obtidos verifica-se 

que: as áreas aptas que em 1980 correspondia a 10,9% serão diminuídas para 

8,6% na década de 2080; as áreas inaptas diminuirão de 51,6% para 32,3% da 

década de 1980 até 2080; e algumas áreas do sul que na década de 1980, 

foram consideradas inaptas, se tornarão apta devido aquecimento global 

projetado pelo IPCC. 

 

Palavras-chave: Aquecimento global, ECHAM5_MPI-OM, Balanço hídrico, 

Saccharum officinarum. 
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ABSTRACT 

 

The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC has been alert that the 

global warming is unequivocal. It is evidenced an elevation of about 0,2 °C in 

global temperature over the last 30 years. The results presented in the Fourth 

Assessment Report on Global Climate Change IPCC (IPCC-AR4), published in 

2007, alert for a mean increase global temperatures between 1.8 °C and 6.4 º C 

by 2100. Thus, the climate suitability for crops in different regions of the planet 

will be modified. The necessity of replacing fossil fuels with renewable energy 

sources makes the cane sugar a strategic crop due to ethanol production, 

renewable energy source. In South America, the sugar cane is a crop of great 

economic potential. The objective of this study was to evaluate the potential 

effects of climate change projected on the agroclimatic zoning for the cane 

sugar in the South America. The periods considered were 1961-1990 decade 

centered on 1980, as reference, and climatic projections by the model OM-

ECHAM5_MPI in the scenario A2 (scenario of pessimistic view of the world) for 

the periods 2010-2039, 2040-2069, 2070 - 2099, focused on the decades of 

2020, 2050 and 2080 respectively. The climatic water balance was calculated 

second the methodology proposed by Thornthwaite & Mather (1955) and the 

potential evapotranspiration - ETP (mm day-1) calculated by the methodology 

proposed by Thornthwaite (1948). For the agroclimatic zoning the classes 

considered were: suitable areas, areas restricted by annual mean temperature, 

areas restricted by water deficit, and unsuitable areas. All the methodology of 

calculation of the estimated water balance was implemented in Matlab 6.5® 

Software for obtain the variable Annual Water Deficiency (Da) and Annual 

Water Surplus (Ea). Among the results obtained check that: the suitable areas 

that in the decade 1980 were 10.9% is decreased to 8.6% in the decade 2080; 

the unsuitable areas decrease from 51.6% to 32.3% of the decade 1980 until 

2080; and some areas in the south that in the decade 1980 were considered 

unsuitable, will become suitable areas due the global warming projected by 

IPCC. 

 

Key words: Global warming, ECHAM5_MPI-OM, Water balance, Saccharum 

officinarum. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em 1988, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e a UNEP (United 

Nations Environment Programme) criaram o IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) para fornecer ao mundo informações com uma visão científica 

sobre o estado atual do conhecimento na mudança do clima e seus potenciais 

impactos ambientais e socioeconômicos (IPCC, 2007a).  

Segundo o IPCC (2007b), já está evidenciada uma elevação de 

aproximadamente 0,2 °C na temperatura global nos últimos 30 anos. Tal 

elevação está relacionada ao uso de combustíveis fósseis e às modificações 

no uso das terras resultantes das atividades agrícolas que contribuem para o 

aumento na atmosfera das concentrações de dióxido de carbono, metano e 

óxido nitroso, gases causadores do efeito estufa (HANSEN et al., 2006).  

As projeções futuras são geradas a partir do uso de modelos climáticos globais 

computacionais em diferentes cenários que vão desde os mais pessimistas, em 

que se considera um aumento da população mundial e contínuo e intensivo uso 

de combustíveis fósseis, aos mais otimistas, em que o crescimento 

populacional é reduzido e a busca por fontes de energia a partir de 

combustíveis não fósseis são mais evidentes (MARENGO, 2006). Os 

resultados das projeções realizadas pelos modelos climáticos globais utilizados 

pelo IPCC, apresentados no Quarto Relatório de Avaliação das Mudanças 

Climáticas do IPCC (IPCC-AR4), divulgado 2007, alertam para um aumento 

médio das temperaturas globais ainda maiores entre 1,8 °C e 6,4 °C até 2100 

(IPCC, 2007b). 

Com o fato de estar comprovado que estão havendo mudanças climáticas 

significativas no globo terrestre e essas estarem correlacionadas com o 

aumento da concentração de gases de efeito estufa (GEE), sendo o principal 

deles o CO2 (IPCC, 2007b), a busca por fontes de energia que não utilizam 

combustíveis fósseis vem sendo cada vez mais discutida, pesquisada e 

almejada por grande parte dos países. A necessidade de substituição dos 

combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia torna a cana-de-açúcar 

uma cultura estratégica devido à produção de etanol (GONÇALVES e ZULLO 
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Jr., 2008), que é uma fonte de energia renovável e, como tal, atenua o efeito 

das emissões de gases de efeito estufa (FURTADO et al., 2011).  

O crescimento, a produção e a qualidade da cana são influenciados, 

principalmente, pela temperatura e umidade do ar (ROJAS e BARBIERI, 1999). 

Segundo Assad et al. (2008), culturas tolerantes a altas temperaturas, como a 

cana-de-açúcar, provavelmente serão beneficiadas com um possível aumento 

de temperatura, até o seu limite próprio de tolerância ao estresse térmico.  

O zoneamento agroclimático constitui uma tarefa de fundamental importância 

na organização dos programas de trabalho e suporte do planejamento da 

agricultura. É fundamentado no levantamento dos fatores que definem as 

aptidões agrícolas, baseados no clima, encontrados em diferentes faixas da 

região estudada (RAO et al., 1993). 

Como base para elaboração do zoneamento agroclimático, o clima é 

considerado estático no momento do planejamento de implantação de 

determinada cultura, porém ao longo das décadas o clima pode sofrer 

alterações significativas que devem ser levadas em consideração. Como 

ferramenta de tomada de decisão, o zoneamento agroclimático não é definitivo 

e deve ser constantemente atualizado, sendo passível de incorporação de 

novas metodologia de estudo, visando maiores informações sobre as 

condições climáticas das culturas selecionadas e, sobretudo proporcionar um 

maior retorno dos investimentos a médio e a longo prazo (SEDIYAMA et al., 

2001).  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial efeito 

das mudanças climáticas globais sobre o zoneamento agroclimático da 

América do Sul para cultura da cana-de-açúcar em função das médias 

históricas do período de 1961-1990 (década de 1980) e projeções futuras para 

o cenário A2 dos períodos de 2010-2039 (década de 2020), 2040-2069 

(década de 2050) e 2070-2099 (década de 2080) do modelo ECHAM5_MPI-

OM usado pelo IPCC. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 

 

As mudanças climáticas globais são o maior desafio ambiental atual para a 

humanidade, sendo resultado da intensificação do efeito estufa, com escala e 

magnitude de impactos que ameaçam os sistemas humanos e os sistemas 

naturais (MAROUN, 2007). 

Sanquetta et al. (2004) ressaltam que as mudanças climáticas são processos 

naturais, consideradas as escalas de tempo de milhares de anos em eras 

geológicas. No entanto, apesar das mudanças na atmosfera e no clima 

ocorrerem de forma natural no planeta, estas foram aceleradas nos períodos 

que sucedem à Revolução Industrial. Esta se baseou na utilização de energia 

proveniente da queima de combustíveis fósseis, gerando um aumento nos 

gases de efeito estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO2), metano (CH3) 

e óxidos de nitrogênio (N2O) (COSTA, 2004). Com o processo de 

industrialização também houve aumento na exploração e consumo dos 

recursos naturais, no desmatamento da cobertura vegetal do planeta e maior 

produção de resíduos (SANTOS, 2008). 

Estudos revelam que as mudanças na concentração dos gases de efeito estufa 

na atmosfera terrestre são resultantes em sua maior parte das atividades 

antrópicas (COSTA, 2004). A queima de combustíveis fósseis, a modificação 

de uso ou cobertura do solo e o crescimento populacional vêm colaborando 

para o aumento do efeito estufa (BUCKERIDGE et al., 2008). 

Existem mudanças na concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera 

datadas com 650 mil anos (KÖRNER, 2006). A concentração atmosférica de 

CO2 aumentou de 280 µmol mol-1 para 390 µmol mol-1 nos últimos 150 anos, e 

continua a crescer a uma taxa de 15-20 µmol mol-1 por década (CANADELL et 

al., 2007). Tans e Keeling (2011) apontam um rápido aumento da concentração 

de CO2 na atmosfera, em torno de 22,2 µmol mol-1 ano-1.  

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) e a UNEP (United Nations 

Environment Programme), buscando a solução dos problemas relativos ao 
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aquecimento global, criaram em 1988 o IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change), cuja responsabilidade é avaliar a informação disponível na 

ciência e as opções para mitigação e/ou adaptação à mudança do clima, além 

de prover, quando solicitado, conselho técnico/científico/socioeconômico para a 

COP (Conference of the Parties) e para a UNFCCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change).  

As projeções futuras são geradas a partir de modelos climáticos globais 

computacionais em diferentes cenários. Os cenários climáticos do IPCC 

(2007a) (SRES – Special Report on Emissions Scenarios) são baseados nas 

quatro projeções diferentes de emissões de gases de efeito estufa para o futuro 

e são utilizados para analisar o clima em 3 tempos, centrados nas décadas de 

2020, 2050 e 2080 (MARENGO, 2007). Os cenários de mudanças climáticas 

são: B1, A1T, B2, A1B, A2 e A1F. O cenário A2 é o mais pessimista, que 

descreve uma alta emissão de gases de efeito estufa, prevendo uma 

concentração de CO2 atmosférico para o ano de 2100 próximo a 900 ppm. O 

cenário B2, o mais otimista, descreve uma situação com baixas emissões 

prevendo para 2100 uma concentração próxima a 500 ppm. O A1B é 

considerado um cenário intermediário (RENATO, 2009). 

Um dos Modelos Climáticos Globais utilizados pelo IPCC é o ECHAM que foi 

desenvolvido a partir do modelo atmosférico ECMWF e um pacote de 

parametrização global desenvolvida em Hamburgo na Alemanha, que permite 

ao modelo ser usado para simulações do clima. É um modelo de transformação 

espectral, com 19 camadas atmosféricas e resolução espacial que se aproxima 

a 1,875º de longitude e latitude (ROECKNER et al., 1996). Para o Quarto 

Relatório de Mudanças Climáticas do IPCC (IPCC-AR4), o modelo foi 

aprimorado resultando no atual ECHAM5_MPI-OM utilizado neste trabalho, que 

é a geração atual na linha de modelos ECHAM (ROECKNER et al., 2003). 

O Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do IPCC, lançado em 2007, traz 

evidências das alterações do clima no planeta. Entre as quais, o fato de que é 

muito provável que a maior parte do incremento observado nas temperaturas 

médias globais desde meados do século XX seja decorrente do aumento 

observado nas concentrações de GEE de origem antrópica (IPCC, 2007b). Os 
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modelos de projeção do IPCC apontam que as ações antrópicas estão 

aumentando a concentração de CO2 atmosférico, podendo esta atingir valores 

próximo a 720 ppm  até o final deste século.  

O AR4 projeta um aumento, até o ano de 2010, da temperatura média global 

entre 2  °C a 4,5  °C a mais do que os níveis registrados antes da Era Pré-

Industrial. Estima-se um aumento médio de 3  °C, assumindo que níveis de 

dióxido de carbono se estabilizem em 45% acima da taxa atual, e afirmando 

que é "muito provável" (até 90% de chance) que as atividades humanas, 

lideradas pela queima de combustível fóssil, estejam fazendo a atmosfera 

esquentar desde meados do século XX (MARENGO et al., 2007). 

Estudos indicam que as mudanças climáticas, oriundas do aumento das 

concentrações de GEE na atmosfera, podem afetar a intensidade e frequência 

de extremos de temperatura e precipitação em diversas regiões do globo, com 

grandes implicações socioeconômicas (KHARIN et al., 2007). Também podem 

provocar elevação do nível do mar com a inundação de zonas costeiras e ilhas, 

derretimento das calotas polares, mudança geográfica de larga escala dos 

ecossistemas, mudanças de tempo e maior frequência de tempestades, 

furacões, secas e outros eventos climáticos (MOREIRA e SCHWARTZMAN, 

2000). 

A mudança global do clima vem se manifestando de diversas formas, 

destacando-se a maior frequência e intensidade de fenômenos climáticos 

extremos, alterações nos regimes de chuvas, derretimentos de geleiras e 

elevação do nível dos oceanos (SANTOS, 2008). 

As recentes mudanças climáticas, especialmente o aumento da temperatura, já 

estão afetando globalmente sistemas físicos (clima, recursos hídricos e nível do 

mar), biológicos (ecossistemas naturais e distribuição de espécies), assim 

como a sociedade (saúde humana, disponibilidade hídrica, transporte fluvial e 

desastres naturais). Existem indicadores preliminares de que alguns sistemas 

humanos já têm sido afetados por secas e enchentes. Os sistemas biológicos 

são vulneráveis a mudanças climáticas, e alguns serão prejudicados 

irreversivelmente (MARENGO et al., 2007). 
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Segundo Huq et al. (2006), as mudanças no sistema do clima causarão 

impacto direto no desenvolvimento de atividades sensíveis ao clima, tais como, 

a agricultura. Além disso, as mudanças vão provavelmente intensificar as 

inequidades devidas à distribuição desigual dos custos dos danos, necessários 

aos esforços de mitigação e de adaptação.  

Existe uma vulnerabilidade às mudanças climáticas pelos sistemas biológicos, 

alguns poderão ser prejudicados irreversivelmente, os mais sensíveis terão 

menor capacidade de adaptar-se e são os mais vulneráveis às mudanças do 

clima (SANTOS, 2008). Ainda, segundo esse mesmo autor, de acordo com o 

IPCC, os países em desenvolvimento estão entre os mais vulneráveis à 

mudança do clima. 

 

2.2 MEDIDAS DE MITIGAÇÃO 

 

Com o aumento contínuo do CO2 na atmosfera são previstas mudanças na 

temperatura e precipitação que poderão influenciar os setores ambientais, 

sociais e econômicos (KARL e TRENBERTH, 2003; IPCC, 2007b; 

BUCKERIDGE, 2008). As consequências relacionadas com a segurança de 

alimentos e segurança energética se destacam devido à sua importância em 

nível mundial, por estarem associadas ao impacto que o aumento da 

concentração de CO2 e mudanças no clima irão ter na produtividade de plantas 

de metabolismo fotossintético C4. Além disso, a busca por fontes de energia 

renovável, devido a incentivos governamentais para a redução da emissão de 

CO2 e a redução na disponibilidade de combustíveis fósseis, tem colocado as 

plantas C4 em destaque por serem fontes primárias importantes na produção 

de bioenergia (SOUZA, 2011). 

Os esforços de mitigação visam tornar menos severa a perspectiva da 

mudança do clima - ou sua magnitude, com a redução das emissões líquidas 

de GEE para a atmosfera, ou seja, diminuindo as suas emissões ou 

aumentando as suas remoções (CADERNOS NAE, 2005).  
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A bioenergia, que teoricamente pode ser proveniente de qualquer material 

vegetal, é uma alternativa promissora como forma de mitigação aos efeitos das 

mudanças no clima que pode ser utilizada tanto para a geração de energia 

elétrica quanto para a produção de combustível líquido (KARP e SHIELD, 

2008). Nesse sentido, diversas espécies cultivadas que possuem potencial de 

serem utilizadas como fonte de bioenergia, tais como, álamo (Populus ssp.), 

salgueiro (Salix ssp.), eucalipto (Eucaliptus ssp.), milho (Zea mays), miscantus 

(Miscanthus x giganteus), switchgrass (Panicum virgatum) e cana-de-açúcar 

(Saccharum ssp.) têm sido estudadas (SOUZA, 2011). 

A produção de etanol como forma de mitigação das mudanças climáticas 

globais tem se tornado importante, pois o setor de transportes contribui com 

cerca de 50% de emissão de CO2 por queima de combustíveis fósseis 

(GOLDEMBERG, 2011).  

Segundo Buckeridge (2007), a cana-de-açúcar produz, em grande parte, 

energia limpa e, teoricamente, poderia amenizar alguns dos efeitos do 

aquecimento global, já que estaria relacionada a uma diminuição das emissões 

por combustíveis fósseis e no potencial de sequestro de carbono.  

 

2.2.1 Cana-de-açúcar 

 

A cana-de-açúcar é originária das regiões da Indonésia e Nova Guiné 

(DOOREMBOS e KASSAM, 1979), pertencendo à família Poaceae e ao gênero 

Saccharum.  

O desenvolvimento das culturas é altamente dependente de fatores climáticos, 

sendo que as variações de temperatura, disponibilidade de água e intensidade 

de luz exercem grande influência sobre a sua produtividade (BELL e GARSIDE, 

2005; PARK et al., 2005; GILBERT et al., 2006; BONNET et al., 2006; SILVA et 

al., 2010;). 

Esta é uma cultura bem adaptada às condições tropicais (FIGUEIREDO, 2008) 

e subtropicais, caracterizadas por alta disponibilidade de água e de radiação 

(TEJERA et al., 2007). O crescimento dessa planta ocorre, satisfatoriamente, 

quando a temperatura do ar ultrapassa 20 °C, sendo a faixa de 25 °C a 33 °C a 
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mais favorável ao desenvolvimento (LIU et al., 1998; ALMEIDA et al., 2008). 

Temperaturas extremas, abaixo ou acima da zona favorável, interferem no 

crescimento da cana-de-açúcar (INMAN-BAMBER, 2004). 

A disponibilidade hídrica é um fator importante na produção da cana-de-açúcar, 

pois existe ótima correlação entre o consumo hídrico e a produção de colmos. 

Quando cultivada em condições de estresse hídrico durante as fases críticas 

(perfilhamento e início da elongação de colmos), pode apresentar reduções 

expressivas no acúmulo de biomassa total, biomassa dos colmos e de 

sacarose (ROBERTSON e DONALD, 1998; ROBERTSON et al., 1999; INMAN-

BAMBER, 2004; SINGH et al., 2007).  

No entanto, o estresse hídrico é interessante durante a fase de maturação. 

Barbieri et al. (1982) citam que a cana requer boa quantidade de umidade no 

solo somente no período de crescimento, uma vez que a água tem papel 

fundamental na translocação e na pressão de crescimento e de turgescência. 

No período de maturação, porém, o ideal é que haja a redução da água 

disponível, não drasticamente, mas o suficiente para reduzir o crescimento e 

aumentar a concentração de sacarose nos colmos. É necessária uma 

precipitação anual de 1.000 mm bem distribuído durante as fases iniciais de 

desenvolvimento, seguido de restrição hídrica para favorecer o acúmulo de 

sacarose na época do corte (INMAN-BAMBER e SMITH, 2005). 

 

2.3 ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO  

 

Na busca por uma agricultura produtiva e rentável é de extrema importância o 

conhecimento do clima e solo da região onde se deseja implantar determinada 

cultura, com o intuito de escolher as condições mais adequadas para seu 

desenvolvimento. Conhecendo o ambiente, podem-se selecionar as culturas 

mais aptas, as melhores épocas de plantio e os sistemas de cultivo mais 

adequados de acordo com as características encontradas (CAMARGO et al., 

1974; FEITOZA et al., 1979; OMETTO, 1981; PEREIRA et al., 2002). 
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Nesse sentido, o zoneamento agroclimático é uma importante ferramenta na 

organização dos programas de trabalho, no planejamento da agricultura, na 

utilização dos recursos naturais de forma racional, e na otimização dos 

investimentos (CAMARGO et al., 1974; ROCHA, 1997; SANTOS, 1999; 

SEDIYAMA et al., 2001). Pode ser utilizado para determinar o potencial 

agrícola de uma região, proporcionando ao agricultor a escolha das culturas 

mais indicadas e a aplicação de técnicas de manejo, como por exemplo, o uso 

de sistemas de irrigação e de mitigação dos efeitos de eventos atmosféricos 

adversos, tais como geadas, granizo, ventos e temperatura elevadas 

(WALDHEIM et al., 2006).  

Segundo Ometto (1981) e Ferreira (1997), o zoneamento agroclimático é uma 

técnica desenvolvida para delimitar regiões climaticamente homogêneas, que 

sejam favoráveis ao desenvolvimento de determinadas culturas. Sabe-se que 

quando as condições de manejo, ambiente, solo e econômicas são favoráveis, 

a cultura chega ao seu máximo de desenvolvimento e produtividade de acordo 

com o seu potencial genético. 

De acordo com Pereira et al. (2002), o zoneamento agroclimático é a arte e a 

ciência de escolher a espécie certa para um determinado ambiente, e, em 

geral, é o primeiro aspecto a ser considerado no planejamento da implantação 

de um empreendimento agropecuário. 

Cada cultura apresenta um potencial genético apropriado às condições do 

ambiente, garantindo que as funções fisiológicas sejam realizadas de forma 

eficiente, a fim de evitar o desequilíbrio enzimático e hormonal da planta. O 

zoneamento agroclimático é o resultado final de uma série de critérios, que 

devem ser adotados durante a execução do projeto agrícola para que os 

efeitos do clima, solo, localização e mão-de-obra disponível conduzam a uma 

maior rentabilidade econômica das culturas (OMETTO, 1981).  

Esse tipo de zoneamento consiste, basicamente, na delimitação das áreas de 

aptidão (regiões climaticamente homogêneas), de acordo com o macroclima, 

para o cultivo da cultura desejada, considerando as condições hídricas e 

térmicas ideais para o seu desenvolvimento e produtividade (PEREIRA et al., 

2002; CASTRO, 2008).  
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Como etapas importantes na realização de um zoneamento agroclimático, 

pode-se citar a caracterização das exigências climáticas da cultura a ser 

zoneada, o levantamento climático da região estudada com confecção de 

cartas climáticas básicas e o preparo das cartas finais de zoneamento 

(PEREIRA et al., 2002). 

De maneira geral, a maioria dos zoneamentos agroclimáticos utilizam a 

temperatura do ar e a deficiência hídrica como exigências climáticas de uma 

cultura (SEDIYAMA et al., 2001; ASSAD et al., 2001; ANDRADE JÚNIOR et al., 

2001), por serem as variáveis que mais afetam a produtividade. 

A temperatura do ar é obtida por meio de medições nos postos meteorológicos 

ou por estimativas utilizando equações de regressão linear múltipla (BRUNINI 

et al., 2001; PEREIRA et al., 2002). A disponibilidade hídrica é resultado do 

balanço hídrico climatológico, que permite calcular parâmetros importantes, 

como a deficiência hídrica do solo, o excedente hídrico, a evapotranspiração 

potencial, a evapotranspiração real e o armazenamento de água no solo 

(ALFONSI et al., 1995). 

O balanço hídrico climatológico consiste na contabilização das quantidades de 

água que entram e saem de um elemento de volume de solo em um dado 

intervalo de tempo, baseando-se no princípio de conservação de massa em um 

volume de solo vegetado (REICHARDT e TIMM, 2004; PEREIRA et al., 2002). 

Para a realização dos cálculos do balanço hídrico e da evapotranspiração 

potencial, os dados de precipitação e temperatura do ar são elementos 

indispensáveis (CASTRO, 2008). Existem diversos métodos para o cálculo do 

balanço hídrico, mas o mais difundido é o proposto por Thornthwaite & Mather 

(1955). 

As mudanças climáticas provavelmente afetarão o zoneamento agrícola, a 

produtividade das culturas e as técnicas de manejo (CAMPANHARO et al., 

2011). Espera-se um cenário de clima mais extremo com secas, inundações e 

ondas de calor mais frequentes (SALATI et al., 2004). Com a elevação da 

temperatura, o ar terá maior capacidade em reter vapor d’água, havendo, 

consequentemente, maior demanda hídrica. No caso de regiões que 

apresentam baixas temperaturas, sendo atualmente limitantes ao 
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desenvolvimento de culturas suscetíveis a geadas, com o aumento do nível 

térmico decorrente do aquecimento global, passarão a apresentar condições 

favoráveis ao desenvolvimento de vegetações (ASSAD et al., 2004). 

De acordo com Pereira (2009), com as mudanças climáticas, a nova 

configuração do sistema produtivo do planeta nos próximos anos é incerta. 

Desenvolver estudos que avaliem e identifiquem as fronteiras agroclimáticas 

para a produção agrícola, torna-se uma ferramenta imprescindível no 

conhecimento da dinâmica das condições climáticas que norteiam o 

rendimento das culturas. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo, representada pela Figura 1, corresponde ao território da 

América do Sul, situada entre os meridianos 83° e 33° de longitude oeste e os 

paralelos 56° de latitude Sul e 13° de latitude Norte, abrangendo os países da 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, 

Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, com área total de 17.819.100 

km².  

 

Figura 1 - Localização da Área de Estudo. 
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Por apresentarem uma melhor resolução espacial que os dados do IPCC, os 

mapas que representam o clima atual do globo terrestre foram obtidos do 

Climate Research Unit – CRU. Esses dados globais considerados para o 

zoneamento atual são os valores médios dos elementos do clima em escala 

mensal, espacializados para as variáveis temperatura média do ar e 

precipitação anual. Estes representam a espacialização das normais 

climatológicas de trinta anos centradas na década de 1980 (entre os anos de 

1961 a 1990), oriundas de diversas estações meteorológicas distribuídas ao 

longo do Globo Terrestre, disponíveis na resolução de 10’ x 10’ de latitude e 

longitude em uma escala global (NEW et al., 2002). 

As projeções futuras dos desvios para as variáveis climáticas, temperatura 

média do ar e precipitação anual, foram obtidas no site do IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) disponíveis em: 

<http://www.ipcc-data.org/ar4/model-MPIM-ECHAM5-change.html>, geradas 

pelo modelo climático global ECHAM5_MPI-OM, centrados nas décadas 2020 

(entre os anos de 2010 a 2039), 2050 (entre os anos de 2040 a 2069) e 2080 

(entre os anos de 2070 a 2099).  

Os dados obtidos do IPCC são aqueles da segunda simulação das projeções 

dos desvios relacionados à década de 1980. O cenário utilizado para este 

estudo foi o A2 (SRA2-30b compatível com o 3º Relatório de Avaliação de 

Mudanças do Clima) que descreve um futuro mais heterogêneo onde a 

regionalização é dominante, sendo considerado um cenário “pessimista”, com 

maior emissão de gases de efeito estufa (IPCC, 2007b). A escolha desse 

cenário se dá pelo motivo de poder avaliar os impactos mais pessimistas que 

as mudanças climáticas projetadas poderão acarretar sobre o zoneamento 

agroclimático da cana-de-açúcar na América do Sul. Nesse cenário, o 

crescimento econômico é rápido e o crescimento populacional é alto com um 

desenvolvimento lento de tecnologias mais eficientes. Existiria um 

fortalecimento de identidades culturais regionais, com ênfase em valores da 

família e tradições locais (MARENGO, 2006). 
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Os dados climatológicos dos desvios futuros do modelo ECHAM5_MPI-OM que 

estavam em uma resolução correspondendo a aproximadamente 1,875° x 

1,875° de latitude e longitude foram interpolados para a mesma resolução dos 

dados CRU (10’), utilizando o método de interpolação do tipo linear (BURDEN 

e FAIRES, 2008). Essas projeções foram somadas aos dados da década de 

1980 do CRU, obtendo-se assim, os dados climáticos futuros das respectivas 

décadas consideradas, levando em consideração as diferenças regionais 

projetadas pelo modelo para o clima futuro, onde cada célula possui seu valor 

correspondente à variável em estudo de acordo com seu posicionamento 

geográfico.  

Para a estimativa espacial das variáveis Deficiência Hídrica Anual (Da) e 

Excedente Hídrico Anual (Ea), foi realizado o Balanço Hídrico Climatológico 

para o clima atual e para as projeções futuras, célula a célula, a partir da 

metodologia proposta pelo método de Thornthwaite & Mather (1955), com 

evapotranspiração potencial - ETP (mm dia-1) calculada pela metodologia 

proposta por Thornthwaite (1948), utilizando os dados mensais de temperatura 

média do ar e precipitação pluviométrica. A capacidade de armazenamento de 

água do solo (CAD) utilizada neste estudo foi de 100 mm, assim como indicada 

para a maioria das culturas agrícolas (PEREIRA et al., 2002). 

Foram consideradas as classes de aptidão climática com base nos estudos 

realizados pela Embrapa (2004) para a cultura da cana-de-açúcar de acordo 

com seus parâmetros térmicos e hídricos, levando em consideração a 

Temperatura Média Anual (Ta), Deficiência Hídrica Anual (Da) e Excedente 

Hídrico Anual (Ea) (Tabela 1). 

Tabela 1 - Resumo das faixas de aptidões térmicas e hídricas para a cultura da 
cana-de-açúcar. 

Regiões Ta (   C) Da (mm) Ea (mm) 

Aptas > 21 < 140 < 800 

Restritas por Da > 21 > 140 - 

Restritas por Ta 18<Ta<21 < 140 < 800 

Inaptas < 18 - > 800 
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No que se refere aos índices hídricos e térmicos exigidos pela cultura da cana-

de-açúcar para seu desenvolvimento, estes foram classificados de acordo com 

suas necessidades, dividindo-se em quatro níveis de acordo com a Tabela 1, 

sendo consideradas as áreas descritas abaixo.  

 Áreas Aptas - As condições térmicas e hídricas da área apresentam-se 

favoráveis para o bom desenvolvimento e produção da cultura em escala 

econômica.  

 Áreas Restritas por Deficiência Hídrica Anual (Da) - Apresentam 

condições restritas quanto ao regime hídrico, que podem eventualmente 

prejudicar as fases de desenvolvimento da cultura, repercutindo 

negativamente na produção, nessas áreas torna-se necessário o uso de 

irrigação.  

 Áreas Restritas por Temperatura Média Anual (Ta) - Apresentam 

condições restritas quanto ao regime térmico, onde o cultivo da cana-de-

açúcar pode ser prejudicado por temperaturas abaixo da zona favorável 

para o desenvolvimento pleno da cultura e, são mais recomendadas 

para o cultivo da cana forrageira.  

 Áreas Inaptas - As características normais de clima não se apresentam 

adequadas à exploração econômica da cultura, por apresentar 

limitações severas dos fatores hídricos ou térmicos, ou ambos, com 

marcante repercussão em sua produção. O cultivo da cana-de-açúcar 

nessas áreas não atingirá a máxima suficiência de produtividade 

desejada. 

O trabalho foi baseado na sobreposição de mapas que caracterizam a aptidão 

térmica e a aptidão hídrica favoráveis ao desenvolvimento da cultura para a 

érea estudada. Uma vez selecionada a cultura e definido seus índices 

climáticos foi realizada a reclassificação dos mapas de temperatura média 

anual, precipitação total anual, deficiência hídrica anual e excedente hídrico 

anual através de rotina implementada em Matlab de acordo com as classes dos 

parâmetros térmicos e hídricos estabelecidos para a cana-de-açúcar conforme 

a Tabela 1.  
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A organização dos dados do CRU e do IPCC, a interpolação dos dados do 

IPCC, o acoplamento dos dados do IPCC aos do CRU, o cálculo das variáveis 

resultantes do balanço hídrico climatológico e a geração dos mapas de 

resultados para análise foram realizados por meio da construção de funções 

em linguagem de programação Matlab (MATHWORKS, 2011).  

Por meio do cruzamento dos mapas de temperatura média anual, deficiência 

hídrica anual e excedente hídrico anual reclassificados, conforme fluxograma 

apresentado na Figura 2, foram obtidos os mapas que apresentam o 

zoneamento agroclimático que consiste essencialmente na delimitação das 

áreas com aptidão para o cultivo da cultura estudada, na qual estão 

estabelecidas as condições hídricas e térmicas ideais para seu 

desenvolvimento e consequente ideais para atingir a produtividade potencial 

esperada da cultura.  

 

 

Figura 2 - Fluxograma das etapas necessárias para obtenção dos mapas finais 
do zoneamento agroclimático. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O aumento da média da temperatura do ar na América do Sul, projetado pelo 

modelo climático ECHAM5_MPI-OM para o cenário A2 do IPCC pode ser 

observado na Figura 3. Na Figura 4, nota-se a distribuição espacial da 

temperatura média anual do ar para a década de 1980 e as projeções do 

modelo ECHAM5_MPI-OM do IPCC para o cenário A2 nas décadas de 2020, 

2050 e 2080 para essa variável. 

Na década de 1980 os valores de temperatura média anual do ar se 

encontravam na faixa de -5 °C a 30 °C.  Nas décadas de 2020, 2050 e 2080 

nota-se um aumento gradativo na temperatura média anual de 0,97 °C, 2,11 °C 

e 4,14 °C, respectivamente (Figuras 3 e 4).  

 

Figura 3 - Projeção de desvio da temperatura média do ar para América do Sul 
nas décadas de 2020, 2050 e 2080. 
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Figura 4 - Temperatura média do ar na década de 1980 e as projeções do 

modelo ECHAM5_MPI-OM do IPCC para o cenário A2 nas décadas de 2020, 

2050 e 2080, para a América do Sul. 

 

Apesar de haver uma projeção de aumento nos valores da temperatura média 

anual, em algumas regiões da América do Sul, o comportamento será 

contrário, havendo decréscimo na temperatura média do ar. O aumento 

máximo projetado para a América do Sul é de 9,95 °C no mês de setembro da 
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década de 2080. Porém, no mês de março da década de 2020 está projetado 

um decréscimo de 0,33 °C na temperatura média mensal do ar. 

A temperatura é, provavelmente, o fator ambiental de maior significância para o 

desempenho da cana-de-açúcar. Temperaturas elevadas, em geral, são bem 

toleradas pela cultura, desde que haja irrigação ou umidade no solo 

(MAGALHÃES, 1987). Estudos realizados por Sodré (2010) mostram que a 

elevação da temperatura prevista para as próximas décadas pode ser benéfica 

para a cana-de-açúcar.  

Pela Figura 5 é possível notar que as alterações quantitativas da precipitação 

não serão de grande valor, sendo projetado para a década de 2020 um 

decréscimo de 14,51 mm, um decréscimo de 10,52 mm para a década de 2050 

e, somente na década de 2080, um acréscimo de 25,67 mm. Porém, devido às 

anomalias projetadas para o clima global, é notório que haverá uma 

irregularidade considerável no que diz respeito às sazonalidades, ou seja, as 

chuvas se concentrarão em alguns meses do ano e em outros meses haverá 

um grande período de estiagem. 

 

Figura 5 - Projeção de desvio da média da precipitação anual para América do 
Sul nas décadas de 2020, 2050 e 2080. 



29 

 

A distribuição espacial para a década de 1980 e as projeções do modelo 

ECHAM5_MPI-OM do IPCC para o cenário A2 nas décadas de 2020, 2050 e 

2080 para a precipitação média anual podem ser observadas na Figura 6. 

 

Figura 6 - Precipitação média anual na década de 1980 e as projeções do 
modelo ECHAM5_MPI-OM do IPCC para o cenário A2 nas décadas de 2020, 
2050 e 2080, para a América do Sul. 
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Ao contrário da elevação contínua da temperatura ao longo das décadas, as 

projeções evidenciam que a precipitação não aumentará na mesma proporção. 

Portanto, no balanço hídrico anual haverá um acréscimo na deficiência hídrica, 

o que implica que a cultura já não ficará mais tão confortável e precisará mais 

de irrigação. 

Tomando como base os dados de temperatura do mês de janeiro, a Figura 7 

apresenta o resultado da metodologia de acoplamento dos dados do IPCC aos 

do CRU para geração dos mapas de temperatura e precipitação das projeções 

futuras com resoluções de 10’ x 10’. 

Assad et al. (2004) avaliaram o impacto das mudanças climáticas no 

zoneamento agroclimático do café no Brasil, utilizando simulações de um 

aumento na temperatura média do ar de 1 °C, 3 °C e 5,8 °C e um incremento 

de 15% na precipitação pluvial sem levar em consideração que existe 

variabilidade espacial nas mudanças climáticas projetadas pelo IPCC. Neste 

trabalho as variabilidades espaciais de cada variável estudada, projetadas para 

o futuro, são levadas em consideração.  Observando a Figura 7 (B), nota-se 

que para os meses de janeiro da década de 2080 a temperatura média do ar 

sofrerá um aumento que varia próximo de 0 °C a 6,5 °C, de acordo com a 

localização geográfica. Na América do Sul, a variação máxima projetada para a 

década de 2080 fica em torno de 9,95 °C no mês de setembro, sendo que na 

média a temperatura aumentará 4,14 °C. 
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Figura 7 - Desvios da temperatura do ar em °C projetados pelo modelo 
ECHAM5_MPI-OM do IPCC para o mês de janeiro para a década de 2080 no 
cenário A2 na resolução original de 1,875° x 1,875° de latitude e longitude (A) e 
interpolados para mesma resolução do CRU de 10’ x 10’ de latitude e longitude 
(B). Dados de temperatura do ar em °C do CRU para década de 1980 (C). 
Mapas de temperatura do ar em °C para o mês de janeiro para a década de 
2080 (D). 
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Segundo NCDC (2008), em Lloró, cidade localizada no departamento de 

Chocó, na Colômbia, é onde estão registrados os maiores valores de 

precipitação média anual do mundo, estimada em 13.300 mm ano-1. Nessa 

região pode ser observado, pela Figura 8, um excedente hídrico de 

aproximadamente 6.000 mm. 

Os resultados das projeções futuras do clima pelo modelo climático global 

ECHAM5_MPI-OM do IPCC no cenário A2, apontam para a precipitação anual 

de algumas regiões da América do Sul, um decréscimo de 74,7 mm, 119,4 mm, 

e 116,9 mm para as décadas de 2020, 2050 e 2080, respectivamente. Esse 

decréscimo na precipitação fará com que algumas regiões tenham a estimativa 

de precipitação média anual próxima de 0 mm, o que acarretará em altos 

valores de deficiência hídrica, chegando próximo de 1.800 mm como 

observado na Figura 9. 

De acordo com Barbieri et al. (1982), essa alteração no balanço hídrico 

favorece a cultura da cana-de-açúcar por ser uma cultura que necessita de 

deficiência hídrica no período de maturação do colmo. Porém, em áreas onde a 

deficiência hídrica for superior a 140 mm ano-1, o cultivo deverá ser realizado 

por intermédio de irrigação. 

As Figuras 8 e 9 apresentam as variações projetadas para o balanço hídrico 

anual na América do Sul. Haverá um aumento médio da deficiência hídrica 

anual, com consequente diminuição do excedente hídrico anual.  
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Figura 8 - Excedente hídrico anual na década de 1980 e as projeções do 

modelo ECHAM5_MPI-OM do IPCC para o cenário A2 nas décadas de 2020, 

2050 e 2080, para a América do Sul. 
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Figura 9 - Deficiência hídrica projetada para América do Sul nas décadas de 
1980, 2020, 2050 e 2080. 

 

O zoneamento agroclimático realizado para o clima atual (1980) indica que a 

área apta climatologicamente para o cultivo da cana-de-açúcar na América do 

Sul corresponde a 10,9% de sua área total. Mais de 50% da área total da 

América do Sul é inapta para o plantio da cana. A variável de maior restrição 

para o desenvolvimento dessa cultura na área estudada é deficiência hídrica 

anual (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na América do Sul para as décadas de 1980, 
2020, 2050 e 2080. 

Décadas Apta (%) Restrita por Da (%) Restrita por Ta (%) Inapta (%) 

1980 10,9 34,0 3,5 51,6 

2020 10,4 44,1 2,9 42,6 

2050 9,6 50,2 2,6 37,5 

2080 8,6 57,1 2,1 32,3 

 

Tanto as áreas aptas quanto às inaptas diminuirão ao passar das décadas de 

2020, 2050 até 2080, ao passo que, as áreas com restrição por deficiência 

hídrica aumentarão, passando de 34,0% na década 1980 para 57,1% na 

década de 2080. Apesar das áreas aptas estarem passando para a classe de 

áreas restritas por deficiência hídrica, a cultura ainda assim poderá ser 

cultivada nessas áreas, desde que seja usada a irrigação. O aumento das 

áreas restritas por deficiência hídrica fica evidente ao comparar as Figuras 10 e 

13. 

As Figuras 10, 11, 12 e 13 apresentam os mapas de zoneamento agroclimático 

da cultura da cana-de-açúcar na América do Sul para as décadas de 1980, 

2020, 2050 e 2080.   

Com o passar das décadas e as projeções de mudanças climáticas, há uma 

tendência de aumento das áreas restritas por deficiência hídrica, com 

consequente diminuição das áreas inaptas, principalmente na Região norte do 

Brasil e da Argentina. Aumento das áreas restritas por deficiência hídrica 

também são observadas no Paraguai e na Bolívia, sobretudo pela redução de 

áreas aptas (Figuras 10 a 13). 
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Figura 10 - Zoneamento agroclimático da cultura da cana-de-açúcar na 
América do Sul para a década de 1980. 
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Figura 11 - Zoneamento agroclimático da cultura da cana-de-açúcar na 
América do Sul para a década de 2020. 
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Figura 12 - Zoneamento agroclimático da cultura da cana-de-açúcar na 
América do Sul para a década de 2050. 
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Figura 13 - Zoneamento agroclimático da cultura da cana-de-açúcar na 
América do Sul para a década de 2080. 
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Nas Tabelas 3, 4, 5 e 6, pode-se observar a distribuição em percentagem das 

áreas de aptidão agroclimática para a cultura da cana-de-açúcar na América do 

Sul, por países para as décadas em estudo.  

Países como o Uruguai e a Guiana Francesa que na década de 1980 não 

apresentavam áreas de aptidão climática para o cultivo da cana-de-açúcar, 

com as projeções de mudanças climáticas, passarão a possuir essas áreas 

aptas. O Uruguai (Figura 14), que em 1980 apresentava quase todo seu 

território inapto para o plantio da cana, apresentará 14,2% de sua área total 

apta e 82,6% restrita por temperatura do ar em 2080. Situação semelhante 

também ocorre com a Guiana Francesa (Figura 15). Na década de 2080, 

11,6% da área do total desse país serão aptas para o cultivo da cana e mais de 

50% do seu território será restrito por deficiência hídrica para o plantio dessa 

espécie. 

Já pela Figura 16, observa-se que o Chile, na década de 1980 não apresentava 

áreas aptas e para a década de 2080 também não haverá áreas aptas, sendo 

uma pequena parcela de 1,1% que passará a ser restrita por deficiência 

hídrica, e 98,9% permanecerá inapta. 

Na Guiana, de 1980 a 2080 haverá um aumento de áreas aptas e restritas por 

deficiência hídrica, com consequente redução das áreas inaptas para o plantio 

da cana. Já o Suriname que no clima atual apresenta 27,4% de áreas aptas 

para o cultivo dessa espécie, em 2080 apresentará 97,8% de seu território 

restrito por deficiência hídrica. 
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Tabela 3 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na América do Sul, por países para a década 
de 1980. 

Países 
Apta 
(%) 

Restrita por 
Da (%) 

Restrita por 
Ta (%) 

Inapta (%) 

Brasil 12,7 48,0 4,2 35,2 

Paraguai 41,4 56,7 1,5 0,4 

Uruguai 0,0 0,0 4,6 95,4 

Argentina 4,3 9,1 6,5 80,1 

Bolívia 13,7 51,4 1,1 33,8 

Peru 19,1 4,0 1,4 75,5 

Equador 1,6 18,5 0,9 79,0 

Colômbia 3,7 13,1 0,7 82,5 

Venezuela 4,9 54,4 0,9 39,8 

Guiana 10,3 33,6 0,0 56,2 

Suriname 27,4 5,2 0,0 67,4 

Guiana Francesa 0,0 0,5 0,0 99,5 

Chile 0,0 0,0 0,0 100,0 

 
 
 
Tabela 4 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na América do Sul, por países para a década 
de 2020. 

Países 
Apta 
(%) 

Restrita por 
Da (%) 

Restrita por 
Ta (%) 

Inapta (%) 

Brasil 11,2 64,1 3,5 21,2 

Paraguai 42,0 58,0 0,0 0,0 

Uruguai 0,0 0,0 9,5 90,5 

Argentina 5,3 13,5 5,3 76,0 

Bolívia 9,5 58,7 1,2 30,7 

Peru 24,6 7,9 0,9 66,6 

Equador 1,6 19,7 1,1 77,6 

Colômbia 4,4 13,9 0,6 81,0 

Venezuela 3,7 57,7 0,7 37,9 

Guiana 16,0 38,0 0,0 45,9 

Suriname 5,2 54,9 0,0 40,0 

Guiana Francesa 5,8 11,7 0,0 82,5 

Chile 0,0 0,0 0,0 100,0 
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Tabela 5 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na América do Sul, por países para a década 
de 2050. 

Países 
Apta 
(%) 

Restrita por 
Da (%) 

Restrita por 
Ta (%) 

Inapta (%) 

Brasil 9,9 71,4 2,3 16,4 

Paraguai 39,1 60,9 0,0 0,0 

Uruguai 0,9 0,0 53,8 45,2 

Argentina 7,1 17,4 5,0 70,4 

Bolívia 3,4 67,8 0,4 28,5 

Peru 22,8 15,4 0,9 60,9 

Equador 1,6 21,1 1,9 75,4 

Colômbia 4,8 15,4 0,6 79,1 

Venezuela 2,3 61,4 0,7 35,6 

Guiana 25,4 42,0 0,0 32,7 

Suriname 0,5 86,4 0,0 13,1 

Guiana Francesa 21,3 29,2 0,0 49,5 

Chile 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

 

Tabela 6 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na América do Sul, por países para a década 
de 2080. 

Países 
Apta 
(%) 

Restrita por 
Da (%) 

Restrita por 
Ta (%) 

Inapta (%) 

Brasil 8,8 78,4 0,6 12,3 

Paraguai 34,5 65,5 0,0 0,0 

Uruguai 14,2 0,0 82,6 3,2 

Argentina 8,9 23,6 5,1 62,4 

Bolívia 0,2 74,4 0,1 25,3 

Peru 14,9 31,4 1,6 52,0 

Equador 3,2 19,9 4,3 72,7 

Colômbia 4,5 18,8 0,6 76,1 

Venezuela 1,5 65,8 0,2 32,5 

Guiana 33,2 50 0,0 16,8 

Suriname 0,0 97,8 0,0 2,2 

Guiana Francesa 11,6 52,5 0,0 35,9 

Chile 0,0 1,1 0,0 98,9 
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Figura 14 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar no Uruguai para as décadas de 1980, 2020, 
2050 e 2080. 

 

 

Figura 15 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na Guiana Francesa para as décadas de 
1980, 2020, 2050 e 2080. 



44 

 

 

 
Figura 16 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar no Chile para as décadas de 1980, 2020, 
2050 e 2080. 

 

A Figura 17 apresenta a distribuição espacial do zoneamento agroclimático da 

cana-de-açúcar para o Brasil, país com maior extensão territorial da América 

do Sul. As áreas inaptas passarão de 35,2% para 12,3% da década de 1980 

para 2080, respectivamente (Tabelas 3 e 6). Isso ocorre, sobretudo, na região 

norte do país devido ao aumento das temperaturas que estão projetas pelo 

modelo do IPCC. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, em 2006, a área plantada com cana-de-açúcar no Brasil 

correspondia a aproximadamente 6,14 x106 ha (IBGE, 2006). Para a década 

atual representada pela década de 1980, os dados mostram que a área apta 

para o cultivo é de aproximadamente 104,64 x 106 ha, isso indica que o Brasil 

apresenta um grande potencial para a exploração da cultura de acordo com 

zoneamento agroclimático, sendo este ainda pouco explorado.  

Segundo Sodré (2010), ao contrario do que deve acontecer com outras 

culturas, a cana devera, até 2040, sofrer impacto com viés positivo no potencial 

de produção, mesmo com o pior cenário de aquecimento global, projetado 

pelos cientistas (A2). Áreas localizadas mais ao sul, que hoje apresentam 
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restrições para a cana por apesentarem baixas temperaturas, perdem essa 

característica, e se transformam em regiões de potencial produtivo dentro de 

10 a 20 anos. Essa tendência pode ser observada neste estudo, onde nota-se 

a redução de áreas restritas por temperatura do ar e consequente aumento das 

áreas aptas para o desenvolvimento da cana-de-açúcar no Brasil, nos Estados 

do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro (Figura 17). Já no Estado do Mato Grosso do Sul há uma redução das 

regiões aptas em 2080, em consequência do aumento das áreas com restrição 

por deficiência hídrica. 

Segundo IBGE (2011), São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar no 

Brasil, contribuindo com 51,0% da produção nacional. Minas Gerais, que é o 

segundo maior produtor, encontra-se em processo de expansão dos canaviais.  

A expansão dos canaviais também vem ocorrendo com maior intensidade na 

Região Centro-Oeste, principalmente nos Estados de Mato Grosso do Sul e 

Goiás, que aumentaram suas áreas plantadas em 22,7% e 17,5%, 

respectivamente. No Mato Grosso do Sul, terceiro maior produtor nacional, a 

área plantada cresceu, mas a produtividade decresceu 16,8%, devido aos 

problemas climáticos que atingiram a região, como a falta de chuvas e as 

geadas (IBGE, 2011). 

A projeção de aumento na temperatura média anual mostrada neste trabalho 

poderá favorecer o desenvolvimento da cana-de-açúcar no Brasil. Esse fato 

também foi observado em estudo realizado por Gouvea et al. (2009), em que o 

aumento na temperatura de 1 °C, 2 °C e 3 °C resultou em, respectivamente, 

6,4%, 12,1% e 17,0% incrementos diretos de produtividade em relação as 

condições atuais. Esses resultados podem ser comprovados no trabalho 

realizado por Melo et al. (2007), que afirmaram que a produção de matéria 

seca na cana aumenta com temperaturas mais elevadas. 

Gouvêa et al. (2009), utilizaram um modelo agrometeorológico para estimar a 

produtividade da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, Brasil, baseado nos 

cenários futuros do clima A1B, apresentados no quarto relatório do IPCC 

(2007b). Esses autores relataram que a produtividade real da cana-de-açúcar 
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aumentará cerca de 12% em relação à condição atual em 2020, de 32% em 

2050 e de 47% em 2080.  

 

Figura 17 - Zoneamento agroclimático da cultura da cana-de-açúcar no Brasil 
para as décadas de 1980, 2020, 2050 e 2080. 
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A Guiana é o país que mais se destaca em acréscimo no percentual de sua 

área apta (Figura 18), tendo na década de 1980 apenas 10,3%, chegando a 

33,2% de área apta na década de 2080 esses valores (Tabelas 3 e 6) 

representam um acréscimo de 222,3%. 

 

 

Figura 18 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 

para a cultura da cana-de-açúcar na Guiana para as décadas de 1980, 2020, 

2050 e 2080. 

 

A Argentina, país com a segunda maior extensão territorial da América do Sul, 

apresentava para a década de 1980 apenas 4,3% de áreas aptas, 80,1% de 

áreas inaptas, 9,1% de áreas com restrições de deficiência hídrica e 6,5% de 

áreas com restrições térmicas. Com as mudanças do clima projetadas para a 

década de 2080 a Argentina passará a possuir 8,9% de áreas aptas, 62,4% de 

áreas inaptas, 23,6% de áreas com restrições de deficiência hídrica e 5,1% de 

áreas com restrições térmicas (Tabelas 3 e 6). A Figura 19 mostra a 

distribuição espacial dessas áreas nas décadas de 1980, representando o 

zoneamento atual, e para as décadas de 2020, 2050 e 2080, representado o as 
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mudanças gradativas do zoneamento em função das mudanças climáticas 

projetadas.  

 

Figura 19 - Zoneamento agroclimático da cultura da cana-de-açúcar na 
Argentina para as décadas de 1980, 2020, 2050 e 2080. 

 

No Suriname, país ao norte da América do Sul, apresentava para a década de 

1980, 27,4% de áreas aptas, 67,4% de áreas inaptas e apenas 5,2% de áreas 

com restrições de deficiência hídrica. Devido às mudanças do clima projetadas 

para a década de 2080 as áreas aptas e as inaptas passaram para a classe de 
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áreas restritas por deficiência hídrica, totalizando 97,8%, restando apenas 2,2% 

de áreas inaptas. Com relação às áreas restritas por temperatura média anual, 

estas não sofreram alterações permanecendo com 0% ao decorrer das 

décadas estudadas (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar no Suriname para as décadas de 1980, 2020, 
2050 e 2080. 

 

No Equador e na Colômbia pode ser observado um comportamento 

semelhante nas áreas inaptas para o zoneamento agroclimático da cana-de-

açúcar (Figuras 21 e 22). No Equador, a área inapta terá um leve decréscimo 

de 7,97% passando de 79,0% na década de 1980 para 72,7% na década de 

2080. Na Colômbia, esse leve decréscimo que será de 7,76% fará com que as 

áreas inaptas saiam de 82,5% para 76,1% nas décadas de 1980 e 2080, 

respectivamente. 
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Figura 21 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar no Equador para as décadas de 1980, 2020, 
2050 e 2080. 
 

 
Figura 22 - Distribuição em percentagem das áreas de aptidão agroclimática 
para a cultura da cana-de-açúcar na Colômbia para as décadas de 1980, 2020, 
2050 e 2080. 
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É importante salientar que os resultados apresentados neste trabalho, referem-

se às projeções futuras que contêm certo grau de incertezas, haja vista que as 

projeções de mudanças climáticas dos modelos climáticos globais utilizados 

pelo IPCC não são totalmente precisas. Os modelos climáticos globais têm 

ainda poucos anos de estudo e estão sendo cada vez mais melhorados. 

Porém, são de total importância tanto para realizações de estudos futuros 

quanto para medidas de mitigação contra o aquecimento global, prevenções e 

diminuições de lançamento de gases de efeito estufa, melhoramento genético, 

lançamento de cultivares mais resistentes aos fatores de intemperes e 

perspectivas futuras de áreas com potencial cultivo de uma dada cultura, neste 

caso a cana-de-açúcar. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Se realmente ocorrerem as mudanças climáticas globais projetadas pelo 

Modelo ECHAM5_MPI-OM do IPCC no cenário A2 e forem mantidas as 

características genéticas atuais da cana-de-açúcar ao longo das décadas de 

2020, 2050 e 2080, as áreas de aptidão climáticas para o cultivo dessa cultura 

na América do Sul diminuirão, assim como as áreas inaptas. No entanto, as 

áreas restritas por deficiência hídrica aumentarão, sendo estas passíveis de 

cultivo, porém com o uso da irrigação. Já as áreas restritas por temperatura 

média anual ficarão localizadas geograficamente ainda mais ao sul do 

continente. 
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