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RESUMO 
 

Simulação das necessidades hídricas e produtividade da cultura da 
soja no MATOPIBA 

 
O crescimento populacional, somado as pressões ambientais das atividades 

humanas, vem causando instabilidade da produção agrícola e insegurança alimentar. 
Projeções indicam que, com este aumento, até 2050 a população chegará a 9,7 
bilhões de pessoas, sendo o principal fator da prevalência de desnutrição. A 
produtividade de água (WP) é um indicador importante para a gestão dos recursos 
hídricos e produção de alimentos e o uso deste indicador para avaliar a cultura da soja 
na região agrícola conhecida como MATOPIBA pode auxiliar e melhorar o processo 
de tomada de decisão das propriedades,  garantindo a segurança alimentar. Ademais 
é cada vez mais importante o estudo e disponibilidade de variáveis climáticas 
confiáveis, sejam elas medidas ou estimadas, sobretudo em regiões de fronteira 
agrícola como o MATOPIBA. Dessa forma, este trabalho se propôs a avaliou 
diferentes abordagens de interpolação de dados para estimar variáveis 
meteorológicas bem como a WP para a cultura da soja no MATOPIBA.  Foram 
utilizadas estações meteorológicas de 89 municípios mais 414 estações 
pluviométricas para compor a matriz de dados. Os métodos foram aplicados para as 
18 estações com maior disponibilidade de dados em um período de 32 anos muito 
semelhante ao período da última normal climatológica do Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET). Os resultados das interpolações foram plotados em diagrama 
de caixas e avaliados por índices estatísticos de precisão e/ou acurácia e os métodos 
com melhor desempenho foram indicados para cada variável em cada estação. 
Também foram selecionados os melhores métodos de interpolação para a região do 
MATOPIBA como um todo com base nas médias dos índices estatísticos. A 
metodologia testada foi utilizada para simular o clima e calibrar quatro cultivares de 
soja sobre condições de solo e clima distintos em fazendas produtoras da região, e 
então  calibradas e comparadas com a cultivar BRS 284 da literatura, em desempenho 
de produtividade no modelo CROPGRO do Decision Support System for 
Agrotechnology Transf (DSSAT) usando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). As quatro cultivares testadas apresentaram desempenho superior 
à BRS 284 nos índices D e RMSE. A cultivar com melhor ajuste foi simulada para 30 
locais na região do MATOPIBA. O modelo apresentou satisfatório desempenho nas 
simulações de produtividade e evapotranspiração (ET) dentro da faixa de 1200 a 3600 
kg.ha-1 para a maioria dos locais. A WP média simulada para a região do MATOPIBA 
foi 6,35 kg.ha-1mm-1. 
 
Palavras-chave: Glycine max L., Estimativa de dados climáticos, Modelagem agrícola, 

Produtividade da água   
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ABSTRACT 
 

Simulation of water requirements and soybean yield in MATOPIBA 
 

Population growth, added to the environmental pressures of human activities, 
has caused instability in agricultural production and food insecurity. Projections 
indicate that, with this increase, by 2050 the population will reach 9.7 billion people, 
being the main factor in the prevalence of malnutrition. Water productivity (WP) is an 
important indicator for the management of water resources and food production and 
the use of this indicator to evaluate the soybean crop in the agricultural region known 
as MATOPIBA can help and improve the decision-making process of the properties, 
ensuring food security. Furthermore, the study and availability of reliable climate 
variables, whether measured or estimated, is increasingly important, especially in 
agricultural frontier regions such as MATOPIBA. Thus, this work aimed to evaluate 
different approaches to data interpolation to estimate meteorological variables as well 
as WP for soybean in MATOPIBA. Meteorological stations from 89 municipalities plus 
414 rainfall stations were used to compose the data grid. The methods were applied 
to the 18 stations with the greatest availability of data in a period of 32 years, very 
similar to the period of the last climatological normal of the Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET). The results were plotted in a box diagram and evaluated by 
statistical indexes of precision and/or accuracy and the methods with the best 
performance were indicated for each variable in each station. The best interpolation 
methods for the MATOPIBA region as a whole were also selected based on the 
averages of the statistical indexes. The methodology tested was used to simulate the 
climate and calibrate four soybean cultivars under different soil and climate conditions 
in producing farms in the region, and then, calibrated and compared with the cultivar 
BRS 284 from the literature in productivity performance with the Decision CROPGRO 
model. Support System for Agrotechnology Transf (DSSAT) using data from the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). The four tested cultivars showed 
superior performance to BRS 284 in the D and RMSE indexes. The cultivar with the 
best fit was simulated for 30 sites in the MATOPIBA region. The model showed 
satisfactory performance in yield and evapotranspiration (ET) simulations within the 
range of 1200 to 3600 kg.ha-1 for most locations. The average WP simulated for the 
MATOPIBA region was 6.35 kg.ha-1mm-1.  
 
Keywords: Glycine max L., Weather data estimation, Crop modelling, Water 

productivity  
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional, somado às pressões ambientais das atividades humanas, vem 

causando instabilidade da produção agrícola e insegurança alimentar. Projeções indicam que até 2050 

a população mundial chegará a 9,7 bilhões de pessoas, sendo o principal fator da prevalência de 

desnutrição; demandando da agricultura maior produção de alimentos e energia de forma sustentável 

(MOLOTOKS; et al., 2021; UN, 2019; SUWEIS et al., 2015). Somado a isto1,7 bilhão de pessoas 

poderão ser levadas à desnutrição em decorrência das mudanças climáticas (DAWSON et al., 2016), 

além do que as pressões ambientais aumentarão na ordem de 50% a 90% com o atual nível tecnológico 

agrícola (SPRINGMANN et al., 2018).  

Para contrapor tal efeito, o mundo deve elevar a produção de alimentos em 50% frente a 2012 

(WORLD BANK, 2015), sendo o Brasil o país a contribuir de forma mais ativa (MARIN et al., 2016). 

Para que haja aumento da produção de alimentos é necessário a elevação da produtividade das 

lavouras existentes e/ou expansão da produção em novas áreas (SILVA; SCHNEIDER, 2017) bem 

como avanços nos meios modais para o escoamento da produção (BRANCO et al., 2021).  

Neste contexto de crescente demanda; necessidade de aumento de produção e 

desenvolvimento da estrutura modal no âmbito da produção de grãos, insere-se a região agrícola 

conhecida como MATOPIBA (acrônimo das siglas dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) 

que foi categorizado inicialmente pelos produtores locais. O MATOPIBA começou a ser tratado como 

região homogênea em 2014 (MIRANDA et a., 2014) com uma série de notas técnicas realizados pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Territorial. A região chegou a ser 

caracterizada como a maior área agricultável em expansão do mundo (OECD/FAO, 2015). Com isso, 

nota-se a importância e interesse dessa área em diversos estudos, na presente data de primeiro de 

maio de 2022, a busca pela palavra "MATOPIBA" no navegador Google Acadêmico resultou em 3.620 

trabalhos. 

Bragança (2018) avaliou séries históricas de dados públicos de Produto Interno Bruto (PIB), 

área plantada, produção agrícola, valor da produção, dentre outros índices do MATOPIBA. Verificou-

se que a partir da década de 1990 os municípios do bioma cerrado começaram a se destacar pelo 

crescimento acelerado de PIB per capita, consumo das famílias e atividades de produção de bens e 

serviços. Este período corrobora com a chegada da cultura da soja que inicialmente chegou ao oeste 

baiano no final da década de 1980. Em 1990 a soja podia ser encontrada em todos os estados, 

chegando a produção de quase 1,3 milhão de toneladas em 1995 (DE ARAÚJO et al., 2019). 

A cultura da soja (Glycine max L.), principal fonte de proteína vegetal para criação de animais 

(SPEEDY et al., 2004), é considerada a mais importante para o Brasil em termos de área plantada e 

produção. São 40,8 milhões de hectares plantados na safra 2021-2022 atingindo um total de 122,4 

milhões de toneladas produzidas (redução de 11% em relação à safra anterior pela estiagem da região 

sul) (CONAB, 2022). Diante disso, o Brasil se mantém na posição de maior produtor e exportador da 

cultura da soja, fator significativo para o aumento da segurança alimentar global. A produtividade da 

cultura na região vem crescendo rapidamente segundo dados da Companhia Nacional de 
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Abastecimento (CONAB) (Tabela 1). Contudo é de suma importância elevar a produtividade 

respeitando as limitações do uso do solo (KOPITTKE et al., 2019) e da vegetação, sobretudo nas áreas 

em expansão agrícola com mecanização intensa e predominância de solos intemperizados leves no 

MATOPIBA (MAGALHÃES; MIRANDA, 2014). 

 

Tabela 1: Comparação da safra 21/22 frente a anterior; área plantada, produtividade e produção (grãos e soja). 
Valores entre parênteses representam crescimento (%) em relação à safra anterior.  

Local Área (mil ha) Produção (mil t) 
Produtividade 

(kg.ha-1) 

 Grãos Soja Grãos Soja Grãos Soja 

MA 1.785 (7,8) 1.098 (9,2) (61,5)* 6.516 (9,0) 3.670 (11,6) (56,3)* 
3.650 
(1,1) 

3.338 
(2,2) 

TO 1.721 (5,7) 1.138 (1,7) (66,1)* 6.160 (11,4) 3.860 (9,5) (62,7)* 
3.580 
(5,4) 

3.392 
(7,6) 

PI 1.754 (7,6) 893 (7,0) (50,9)* 6.048 (20,6) 3.280 (20,6) (54,2)* 
3.448 
(12) 

3.672 
(12,7) 

BA 3.519 (6,8) 1.800 (5,8) (51,2)* 12.089 (12,4) 7.020 (2,7) (58,1)* 
3.436 
(5,3) 

3.900 
(-3) 

Total 8.779 (7,0) 4.929 (5,8) (56,2)* 30.813 (13,0) 17.826 (9,0) (57,9)* 
3.510 
(5,6) 

3.620 
(3,0) 

*Participação da soja em relação a todos os grãos em cada UF (= 100%).                            Fonte: CONAB, 2022. 

 

Em comparação com a safra 2020-2021 a área plantada nos estados da região cresceu 7%, 

sendo influenciada pela cultura da soja que representa mais de 50% de toda área cultivada em todos 

os quatro estados. A participação da cultura chega a 66% no estado do Tocantins (CONAB, 2022).  

A pujança da região do MATOPIBA em relação ao aumento da produção pode ter relação com 

a disposição da aptidão das áreas ao uso agrícola. Ao todo são 26 milhões (35%) de hectares aptos 

para agricultura intensiva, como produção de grãos (BOLFE et al., 2016), cerca de 32,3 milhões de ha 

(43%) aptos para atividades silvícolas e 43,7 milhões de ha (59%) aptos para pastagens plantadas. A 

região teria cerca de 7,4 milhões de ha ou 10,1% que seriam inaptos à produção agrícola 

(LUMBRERAS et al., 2015) por serem compostas por solos rasos ou pedregosos, de alta declividade e 

para algumas áreas, clima não favorável à implementação da agricultura.  

No entanto, a expansão agrícola acelerada em uma região quente e com estação seca bem 

definida como no MATOPIBA acende um sinal de alerta. Além de contribuir para acelerar as mudanças 

climáticas, a retirada da vegetação nativa está associada ao aumento da degradação do solo, liberando 

CO2 para a atmosfera e elevando as temperaturas locais pela diminuição da transpiração das plantas.  

No MATOPIBA, cerca de meio milhão de hectares (0,63% da região) foram constatados com sinais de 

degradação por meio de monitoramento via sensoriamento remoto (VIEIRA et al., 2021).   

No Brasil, a expansão da agricultura vem sendo responsabilizada pelo cultivo de 50% do bioma 

cerrado, sendo este 91% da área do MATOPIBA. No período de 2001 a 2014 a conversão de pastagens 

foi a fonte de quase 79% da área de novas terras agrícolas no Brasil, com 20% sendo conversão de 

vegetação natural. A região do MATOPIBA por sua vez, teve maior conversão de vegetação natural 
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para terras agrícolas (57 ± 15%) (ZALLES et al., 2019). Contudo, para Miranda et al., (2014) a 

agricultura na região do MATOPIBA vem avançando mais recentemente sobre áreas já exploradas, 

mas subutilizadas, como pastagens nativas ou degradadas, promovendo, segundo os autores, a 

mudança do uso da terra. 

Considerando a expansão agrícola e as áreas degradadas, mais de 12% da região vem sendo 

destinada à conservação, sem considerar os 20% das propriedades destinadas pelo código ambiental 

à reserva legal no bioma cerrado. Dos 73 milhões de ha da região, 17,76% são distribuídos em: 

Unidades de Proteção Integral, Unidades de Uso Sustentável e Terras Indígenas; 5,41% em 

Assentamentos Rurais e Áreas Quilombolas, totalizando (descontadas sobreposições) 21,42% da 

região (FONSECA, 2014).  

Todavia, a intensificação da agricultura promovendo o aumento da produtividade é uma das 

formas de preservação da vegetação nativa pelo fato de suprir a demanda utilizando as áreas cultivadas 

existentes. Neste contexto, ferramentas de planejamento estratégico são importantes para a otimização 

de sistemas irrigados, bem como a manutenção da produtividade em cultivos não irrigados. Dentro do 

processo de tomada de decisão inserem-se os modelos podendo ser usados para: manejo da cultura; 

época ideal de semeadura (ES); zoneamento agroclimático (ZA); análise de lacuna de rendimento 

(Yield Gap); estudos hidrológicos: demanda hídrica de cultura (Dh); pegada hídrica (Wf); produtividade 

de água (WP), dinâmica da água em bacias; e análises econômicas, como viabilidade de implantação 

de sistemas e tempo de retorno de investimentos. Objetivando evitar extrapolações indevidas, é 

fundamental o desenvolvimento de ensaios buscando a calibração e validação para novos locais e 

cultivares bem como a aquisição de dados climáticos confiáveis (BAIER, 1973; HOOGENBOOM, 2000; 

MARQUES et al., 2006; GRASSINI et al., 2015; D'ODORICO et al., 2018; MEKONNEN et al., 2020). 

Diversos autores realizaram estudos sobre a cultura da soja na região do MATOPIBA utilizando 

simulações. Da Silva et al. (2019) projetou a WP futura da cultura da soja em contexto de mudanças 

climáticas pelo modelo AQUACROP. Sentelhas et al. (2015) utilizaram o modelo da Food and 

Agriculture Organization FAO de Zona Agroecológica (KASSAN, 1977; DOORENBOS; KASSAM, 1979) 

para investigar as causas do déficit de produtividade da soja pelo Brasil. Da Silva et al. (2021) 

projetaram a produtividade da soja em 2050 para todo Brasil em contexto de mudanças climáticas por 

meio do programa CSM-CROPGRO-Soybean da plataforma DSSAT (do inglês, “Decision Support 

System for Agrotechnology Transfer”), alcançando bom desempenho estatístico para vários atributos 

de cultura. Trabalhos com dados experimentais mais abrangentes foram realizados por Battisti e 

Sentelhas (2017) e Battisti et al. (2018) que analisaram respectivamente a profundidade efetiva do 

sistema radicular da soja e Yield Gap da cultura no concurso do Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB). 

Estudos de ZA para a cultura da soja também foram realizados por Reis et al., (2020) no MATOPIBA, 

utilizando o banco de dados climáticos em grid de Xavier et al. (2016). 

Com as ferramentas de tomada de decisão necessárias para a otimização dos sistemas é 

possível intensificar as áreas cultivadas pela implementação da irrigação. Desta forma, a irrigação vem 

ao encontro como uma opção para elevar a produtividade da cultura da soja na região do MATOPIBA. 

De maneira geral, cultivos irrigados tendem a produzir o dobro que seu equivalente não irrigado 
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(KUKAL; IRMAK, 2019). No Brasil, em termos relativos, o déficit médio de produtividade da cultura da 

soja ocasionado pelo estresse hídrico fica em torno de 29 a 42% (SENTELHAS et al., 2015) sendo a 

maior causa de perda de produtividade da cultura da soja (BATTISTI; SENTELHAS, 2015) com as 

perdas relacionadas a manejo em torno de ≈ 13%. Além disso, áreas irrigadas são menos suscetíveis 

aos eventos extremos das mudanças climáticas, amenizando o estresse hídrico e a temperatura do 

local. Dessa forma, a agricultura irrigada é recurso fundamental para amortecer o crescimento 

populacional em nosso contexto de mudança climática (PUY et al., 2021).   

Em contrapartida, tais técnicas elevam pressões sobre corpos hídricos da região limitando a 

oferta de água (SILVA et al., 2019). A irrigação tem papel no desenvolvimento da agricultura em áreas 

com restrição hídrica (SPRINGMANN et al., 2018; MEKONNEN et al., 2020), entretanto seu uso no 

MATOPIBA pode ser limitado pela disponibilidade hídrica natural e pela demanda hídrica. A água é 

tratada como bem econômico por ser cobrado capital por ela, mas também são cobrados custos 

ambientais (ALI; TALUKDER, 2008). Desta maneira, a WP serve como medida geral de uso da água 

pela cultura em uma região, atuando assim, como indicador para mitigar os efeitos do déficit hídrico e 

da pressão de demanda sobre os corpos d’água, sendo ainda mais importante quando usada a nível 

de agricultores individuais ou projetos de irrigação (ZOEBL, 2006) como a irrigação com déficit hídrico 

(GEERTS; RAES, 2009). 

Existem várias abordagens utilizadas para calcular a WP, as mais comuns na agricultura são a 

WP azul; que considera a razão entre o rendimento da cultura e a quantidade de água aplicada via 

irrigação; e a WP verde, razão da produtividade e a evapotranspiração da cultura (ET), sendo mais 

indicada para cultivos não irrigados (ALI; TALUKDER, 2008; MEKONNEN; 2020). Em regiões áridas, a 

produção de alimentos é limitada não pela disponibilidade de área, mas pela disponibilidade hídrica. A 

maximização da WP é uma estratégia para sistemas de agricultura em regiões áridas sendo um 

indicador útil para quantificar o impacto das decisões quanto a gestão da água (ALI; TALUKDER, 2008). 

A região do MATOPIBA, por sua vez, possui predominantemente clima tropical com inverno seco (Aw) 

segundo a classificação de Köppen, com precipitações anuais variando de 1000 a 1600 mm, para a 

maior parte da região (ALVARES et al., 2013; SILVA, L. et al., 2019). Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE, 2022) a região do MATOPIBA apresenta quebras de safra 

(Tabela 2) em períodos de estiagem.  

Esta sensibilidade pode ser explicada pela grande predominância do cultivo de soja não irrigada 

na região. Nesta ocasião, o índice da WP verde é indicado por servir de base para a implementação 

de técnicas que buscam a melhoria do sistema radicular, o aumento da fertilidade do solo e o 

melhoramento genético visando assim, o aumento da WP para cultivos de sequeiro (ROCKSTRÖM; 

BARRON, 2007). 
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Tabela 2: Safras entre 2000 e 2019 em que a produtividade da cultura da soja (kg.ha-1) nos estados do MATOPIBA 
ficou aquém da média nacional.  

Safra 

Local 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2012-2013 2015-2016 

Maranhão 2300 2358 2398 2808 1586 

Tocantins 2292 2275 2467 2904 2321 

Piauí 2074 1052 2643 1727 1147 

Bahia 2040 1830 1830 2283 2120 

Média UFs 2176,50 1878,75 2334,50 2430,50 1793,50 

Brasil 2710 2573 2802 2928 2905 

Fonte: IBGE, 2022. 

 

Modelos de simulação de desenvolvimento de culturas são amplamente utilizados para se 

estimar a WP da cultura da soja por estimarem ET e produtividade. Mekonnen et al., 2020 utilizaram o 

modelo Spatial Evapotranspiration Modelling Interface (SETMI) com dados de clima interpolados pelo 

inverso das distâncias e dados de vegetação obtidos por sensoriamento remoto para determinar a WP 

das culturas do milho e da soja em todo estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Em cultivos de 

sequeiro Adeboye et al. (2019) simularam o desenvolvimento da cultura da soja na Nigéria com diversas 

técnicas para aumentar a WP verde utilizando o modelo Aquacrop.  

Contudo, modelos de simulação possuem limitações quanto ao uso e resultados. Há 

necessidade aquisição de dados de parâmetros de solo e culturas como curva de retenção, 

condutividade hidráulica; profundidade e crescimento do sistema radicular; demorado e dispendioso 

para áreas de grandes dimensões (HOOGENBOOM, 2000; CORRÊA et al., 2011).  

Além disso, a aquisição de dados climáticos torna-se um desafio. Grassini et al. (2015) 

reprovaram todas as 39 series históricas de estações climáticas brasileiras analisadas com base em 

critérios de qualidade de dados para a simulação de culturas agrícolas. Diversas metodologias já foram 

empregadas tentando contornar esta problemática; Xavier et al. (2016) criaram uma base de dados 

para todo o Brasil para o período entre 1980 a 2013, com dados interpolados em grid, selecionando 

avaliando metodologias de interpolação. Monteiro et al. (2018) avaliaram o desempenho da base de 

dados NASA-POWER na simulação da produtividade da cana-de-açúcar pelo modelo DSSAT. 

Também foram usadas técnicas de ramificações aleatórias para interpolação da evapotranspiração de 

referencia (ETo) no Nordeste do Brasil (SILVA, J. et al., 2019). No entanto, há certa carência de estudos 

atuais dessa natureza para região do MATOPIBA.  

Perante as adversidades expostas relacionadas à produção da soja e aquisição de dados 

climáticos, este trabalho propõe a coleta de dados de solo e acompanhamento de cultivares de soja 

em cultivos comerciais na região do MATOPIBA, assim como, a utilização de técnicas de imputação de 

dados climáticos faltantes em séries históricas que permitam a estimativa da WP da cultura da soja de 

sequeiro na região do MATOPIBA por meio simulações de desenvolvimento de culturas. 

  



16 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Gerais  

Foi estabelecido como objetivos principais:  

 

(i) Estimar dados climáticos com diferentes métodos comparando-os por meio de índices 

estatísticos para a região do MATOPIBA, 

(ii) Simular a produtividade da água da cultura da soja no MATOPIBA por meio de 

simulações de modelo de produtividade e crescimento de culturas CSM-CROPGRO-

Soybean da plataforma DSSAT. 

 

1.1.2. Específicos 

Para atingir os objetivos principais foram traçados os seguintes objetivos secundários: 

 

a) Criar uma base de dados climáticos de pelo menos 30 safras, sem falhas, abrangendo 

o período de chegada da cultura da soja no MATOPIBA, 

b) Coletar dados de solo e cultivar de propriedades tecnificadas na produção de soja no 

MATOPIBA e calibrar as novas cultivares no modelo DSSAT validando-as com dados 

de produtividade de municípios do MATOPIBA. 
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2. DESEMPENHO DE MÉTODOS DE INTERPOLAÇÃO DE DADOS CLIMÁTICOS 

NO MATOPIBA 

 

Resumo 

É cada vez mais importante o estudo e disponibilidade de variáveis climáticas confiáveis sobretudo em 
regiões de fronteira agrícola como o MATOPIBA. Dessa forma, este trabalho se propôs a avaliar, na região do 
MATOPIBA, diferentes abordagens de interpolação de dados para estimar variáveis meteorológicas. Foram 
usadas estações meteorológicas de 89 municípios mais 414 estações pluviométricas para compor o grid. Os 
métodos foram aplicados para as 18 estações com maior disponibilidade de dados em um período de 32 anos 
muito semelhante ao período da última normal climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os 
resultados das interpolações foram plotados em diagrama de caixas e avaliados por índices estatísticos de 
precisão e/ou acurácia. Os métodos com melhor desempenho nos índices estatísticos foram indicados para cada 
variável em cada estação. Também foram selecionados os melhores métodos de interpolação para a região do 
MATOPIBA como um todo com base nas médias dos índices estatísticos. O desempenho das interpolações foi 
satisfatório para ETo, contudo sugere-se que mais métodos sejam testados para a região a fim de melhorar as 
estimativas de dados sobretudo para algumas variáveis climáticas. 

 
Palavras-chave: Interpolação de dados climáticos; MATOPIBA; ETo 
 

Abstract 
The study and availability of reliable climatic variables is increasingly important, especially in agricultural 

frontier regions such as MATOPIBA. Thus, this work aimed to evaluate, in the MATOPIBA region, different 
approaches to data interpolation to estimate meteorological variables. Meteorological stations from 89 
municipalities and 414 rainfall stations were used to compose the grid. The methods were applied to the 18 stations 
with the greatest availability of data in a period of 32 years, very similar to the period of the last climatological normal 
of the Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). The results of the interpolations were plotted in a box diagram 
and evaluated by statistical indexes of precision and/or accuracy. The methods with the best performance in the 
statistical indexes were indicated for each variable in each Meteorological station. The best interpolation methods 
for the MATOPIBA region were also selected based on the averages of the statistical indices. The performance of 
the interpolations was satisfactory for ETo, however it is suggested that more methods be tested for the region in 
order to improve the data estimates, especially for some climatic variables. 

 
Keywords: Climate data interpolation; MATOPIBA; ETo  

 

2.1. Introdução 

Na atual conjuntura de escalada da fome no mundo causada pelos efeitos da pandemia 

(OKOLIE; OGUNDEJI; 2022), e intensificada pela guerra em grande região produtora de alimentos e 

fertilizantes também associada às mudanças climáticas (MOLOTOKS; SMITH; DAWSON; 2021), faz-

se cada vez mais importante o já reconhecidamente necessário estudo e disponibilidade de variáveis 

climáticas confiáveis para entender as tendências e extremos, bem como impactos nos recursos 

hídricos e agricultura e consequentemente na segurança alimentar (JONES et al., 2003; XAVIER et al., 

2016; SILVA, L. et al., 2019).  

Atualmente existem diversos bancos dados climatológicos que podem ser utilizados para a 

região do MATOPIBA, disponíveis em diferentes escalas espaciais variando de 0,25° a 1° provenientes 

de diversas fontes, alguns inteiramente de sensoriamento remoto, outros exclusivamente de estações 

meteorológicas e outros mistos e uma melhor visão pode ser obtida em Xavier et al. (2016).  

Mesmo com todos estes produtos de bancos de dados, os dados de sensoriamento remoto 

precisam ser validados constantemente com dados de estações terrestres, ou ao menos testados 
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ordinariamente, o que não substitui, mas sim, reforça a necessidade de trabalhos com estações 

climáticas. Tratando-se dos bancos de dados climatológicos de fontes terrestres, um estudo que utiliza 

as redes brasileiras de estações climáticas e pluviométricas é o de Xavier et al. (2016).  

Um ponto forte deste tipo de estudo é que, apesar de terminar sua resolução temporal em 2013, 

(representando melhor a penúltima normal climatológica de 1981 a 2010 atualizada por Diniz; Ramos 

e Rebello (2018)), este compara e classifica por meio de vários índices de desempenho estatístico, 

diferentes métodos de interpolação de dados, permitindo assim que o usuário possa replicar estas 

metodologias em seus estudos/produtos. É válido ressaltar que como este estudo foi feito para todo o 

território brasileiro, é provável que o desempenho das metodologias mude em escalas menores a 

depender da região em que são empregadas.  

Nesta linha, são interessantes trabalhos que visam apenas a qualidade dos métodos de 

interpolação dos dados, sem necessariamente criar um banco de dados (o que implica em disponibilizar 

para download em endereço eletrônico).  A exemplo, Silva J, et al. (2019) testaram diferentes métodos 

de interpolação de dados de ETo calculados a partir de estações climáticas automáticas para a região 

do Nordeste brasileiro.  

Na região do MATOPIBA, não se encontrou na literatura, este tipo de trabalho ainda não foi 

realizado. Caracterizada como última fronteira agrícola do mundo segundo a FAO (2015) a região do 

MATOPIBA apresenta elevado crescimento do PIB associado ao desenvolvimento da agricultura 

(BRAGANÇA, 2018). Dessa forma estudo mais regionalizado seria interessante visto que recentemente 

diversos trabalhos sobre o clima da região vêm sendo realizados, provavelmente motivados pelo 

crescimento econômico e demanda ambiental da região. A falta de séries históricas contínuas tem 

direcionado os autores a utilizar fontes ou metodologias externas (REIS et al., 2020b) à região ou 

limitar-se a utilizar apenas os dados originais disponíveis (SALVADOR; BRITO, 2018; SILVA J, et al., 

2019; REIS et al., 2020(a)).  

A ponderação de distância inversa (IDW) é um método bastante utilizado pela literatura para a 

interpolação de dados climáticos devido seu baixo erro de estimativa (SILVA J, et al., 2019) sendo 

comumente comparado com os métodos de Krigagem e Distância Angular Ponderada e também com 

métodos de aprendizagem de máquina (XAVIER et al., 2016; BARRIOS; TRINCADO; GARREAUD, 

2018; SILVA J, et al., 2019; OKECHUKWU; CONSTANTINE, 2020; QIN et al., 2021). Contudo 

geralmente se utiliza o IDW com o expoente que dá "peso" às distâncias fixo; representando apenas o 

inverso da das distâncias ou o quadrado do inverso das distâncias (com o expoente respectivamente 

em 1 e 2).   

Dessa forma, este trabalho se propõe a avaliar, na região do MATOPIBA, diferentes 

abordagens do IDW para estimar dados meteorológicos; comparando-os com dados originais e média 

aritmética (visando facilitar a replicação por diversos usuários). Também é avaliado o impacto dessas 

interpolações no cálculo da ETo. 
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2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Área de estudo  

A região do MATOPIBA está localizada entre os biomas da Amazônia à sua porção oeste, e o 

bioma da caatinga ao leste, sendo o bioma de cerrado sua maior composição em área (91% de toda a 

região). Possui mais de 73 milhões de hectares, que constituem todo o estado do Tocantins (38%), 

centro sul do Maranhão (33%), oeste da Bahia (18%) e sudoeste do Piauí (11%) localizados na região 

Norte e Nordeste do Brasil (Figura 1). A topografia da região é predominantemente composta por 

grandes áreas planas de chapadas e depressões (MINGOTI et al., 2014; MIRANDA et al., 2014).   

O clima predominante da região é tropical semiúmido, ocorrendo em cerca de 78% da área 

com regime chuvoso e seco bem definidos. A temperatura média é superior a 18 ºC em todos os meses 

com médias mensais variando de 25 a 27 °C. O regime de chuvas se concentra majoritariamente nos 

meses de outubro a abril, variando de 1000 a 1600 mm anuais para grande parte da região. Em alguns 

locais o limite inferior de chuvas anuais pode chegar a 800 mm enquanto em outros o limite superior 

chega a 2000 mm anuais, com duração do período seco de 4 a 6 meses também dependendo do local.  

O clima pode ser considerado como tropical de inverno seco (Aw) para toda região seguindo 

classificação climática de Köppen (ALVARES et al. 2013; MAGALHAES; MIRANDA, 2014; 

SALVADOR; BRITO, 2018; SILVA L, et al., 2019; REIS et al., 2020a). 

Quanto ao âmbito de mudanças climáticas; a região do MATOPIBA apresenta tendência de 

elevação da temperatura muito provavelmente causada por fatores macro como o aumento da 

concentração de CO2 na atmosfera intensificado por fatores regionais como a mudança da vegetação 

causada pela ação humana. Há também indícios de aumento da duração da estação seca na região 

bem como a maior ocorrência estiagens e eventos extremos de chuva (SALVADOR; BRITO, 2018; 

SILVA L, et al., 2019; REIS et al., 2020(a)).   
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Figura 1: Localização da região do MATOPIBA no BR, dados (IBGE, 2022; EMBRAPA, 2022). 

 

2.2.2. Aquisição de dados 

Foram analisados os bancos de dados públicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

e da Agência Nacional de Águas (ANA). Ao todo foram selecionadas estações meteorológicas do 

INMET, entre automáticas e convencionais, em 46 municípios do MATOPIBA mais 232 estações 

pluviométricas da ANA. Além disso, a seleção das estações foi expandida para regiões limítrofes, dando 

preferência maior para os estados que compõem o MATOPIBA. Ao todo foram utilizados dados de 

estações climáticas de 89 municípios e mais de 400 estações pluviométricas da ANA (Figura 2).   

O período escolhido buscou compor séries históricas compreendidas da data inicial de 

01/01/1989 até 01/09/2021 ou no caso das estações mais novas, até o início das medições. Este 

período de mais de 32 anos, vai de encontro às recomendações da World Meteorological Organization 

(WMO) de pelo menos 30 anos de dados para se caracterizar o clima (ARGUEZ et al., 2012). Também 

foi levado em conta o período da nova normal climatológica do INMET (1991 a 2020) que quando 

comparada a normal climatológica anterior (1981 a 2010) constatou-se que o clima mudou (INMET, 

2020). Desta forma o período compreende dois anos inteiros a mais que a nova normal visando 

compensar falhas nos dados (o que deixa a série mais curta). 

Os dados foram adquiridos em escala diária através dos portais de usuário: Banco de Dados 

Meteorológicos (BDMEP) do INMET, disponível em https://bdmep.inmet.gov.br/; e, Sistema de 

https://bdmep.inmet.gov.br/


25 

 

Informações Hidrológicas (Hidroweb) da ANA disponível em 

https://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao. As informações referentes às coordenadas das 

estações, código ou município e elevação foram adquiridas através de planilha eletrônica "catálogo das 

estações automáticas"; "catálogo das estações convencionais" e "Inventario.zip" nos respectivos links: 

https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoaut; https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoman; 

https://www.snirh.gov.br/hidroweb/download para estações automáticas do INMET; estações 

convencionais do INMET e estações da ANA respectivamente. O sistema de coordenadas utilizadas 

foi o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000) utilizado como padrão para 

diversas instituições brasileiras (IBGE, 2005). 

As variáveis utilizadas para este estudo foram as consideradas mais importantes para o cálculo 

da ETo (ALLEN et al., 1998) e desenvolvimento de culturas (JONES et al., 2003; GRASSINI et al., 

2015) presentes nas bases de dados. Desta forma as variáveis empregadas e suas respectivas 

unidades foram: temperatura máxima (Tmax; °C), temperatura mínima (Tmin; °C), radiação solar global 

(Qg; MJ.m-2.dia-1), insolação (ou seja, horas de sol sem nuvens em escala de um dia) (Ins; h.dia-1), 

umidade relativa média do ar (UR; %), velocidade média do vento dez metros acima do solo (u; m.s-1) 

e precipitação (P; mm.dia-1). Também foram utilizados dados de radiação solar no topo da atmosfera 

(Qo; MJ.m-2.dia-1) inteiramente calculados a partir da metodologia sugerida por Allen et al., (1998). 

 

Figura 2: Grid de estações climáticas (INMET) e pluviométricas (ANA) no MATOPIBA e regiões limítrofes. 

 

https://www.snirh.gov.br/hidroweb/apresentacao
https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoaut
https://portal.inmet.gov.br/paginas/catalogoman
https://www.snirh.gov.br/hidroweb/download
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Pela composição do grid na Figura 2, é válido registrar que existe boa distribuição espacial das 

estações climáticas e pluviométricas na região do MATOPIBA. Os locais com menor densidade de 

estações climáticas ficam na porção norte-oeste da região do PI e no centro da região do MA. A menor 

densidade de estações pluviométricas da ANA também fica na região norte-oeste da região do PI. 

 

2.2.3. Qualidade e disposição das séries de dados adquiridos 

As séries históricas das estações automáticas passaram por um processo de análise gráfica 

visual, a fim de encontrar inconsistências óbvias nas séries de dados de forma semelhante a 

empregada por Xavier et al. (2016).   

Em seguida, houve um processo de filtragem para excluir prováveis falhas de medição sendo 

excluídos os dados que não atenderam às seguintes faixas estabelecidas por Xavier et al. (2016) como 

sendo adequadas ao território brasileiro sem prejudicar eventos extremos:  −30°C ≤ Tmax; Tmin <50 

°C; 100 ≥ Ur ≥ 0; 450 mm > P ≥ 0 mm; 133 m.s-1 > u ≥ 0 m.s-1; Qo ≥ Qg ≥ 0,03 Qo MJm-2. Além disso, 

também foi adotado o critério de Tmax > Tmin e 0 ≤ Ins ≤ Fotoperíodo (h). O limite superior de "u" foi 

ajustado em 33% uma vez que este foi mantido nos valores originais de medição de 10 metros de altura 

realizado pelas estações do INMET para uma medida de 2 metros de altura como feito por Xavier et 

al., (2016) seguindo as recomendações para a conversão de velocidade do vento em relação à altura 

da medição, sugeridas por Allen et al., (1998). Este processo foi feito para todas as estações 

automáticas e convencionais do INMET e estações pluviométricas da ANA (apenas P).  

Nenhum dado foi excluído nesta etapa, muito provavelmente porque os dados mais suspeitos 

já haviam sido excluídos durante a análise visual das séries históricas. Para verificar esta afirmação, 

foi feita uma análise estatística simples das variáveis climáticas de todas as estações climáticas 

(INMET) presentes no MATOPIBA (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Estatística básica das variáveis climáticas presentes nas estações do MATOPIBA (automáticas e 
convencionais. 

  Tmax (°C) Tmin (°C) UR (%) u (m.s-1) Ins (h) Qg (MJ.m-2) P (mm) 

Média 33,13 21,24 68,43 1,50 7,07 19,59 3,58 

Mediana 33,10 21,70 71,25 1,37 8,00 20,21 0 

Moda 33 22 81 0,67 0 20,60 0 

Desv P* 2,75 2,61 15,41 0,86 3,25 4,58 10,45 

Maior 45 32,60 100 7,67 12,20 34,70 209,60 

Menor 6,70 1,90 0 0 0 1,27 0 

*Desvio padrão.                                                               Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do INMET 2021. 

 

Os valores máximos e mínimos que mesmo os eventos mais extremos das 46 estações 

avaliadas estão dentro dos limites sugeridos por Xavier et al., (2016) para o território brasileiro.   
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Em sequência, dados de estações convencionais foram incorporados às lacunas nas séries 

históricas (dados faltantes) das estações automáticas quando se encontravam no mesmo município e 

no mesmo dia, assumindo que existe similaridade suficiente entre as estações e que os eventuais 

desvios acontecem ao acaso (PERAZZI et al., 2021). A variável Qg não foi substituída pois esta é 

exclusiva das estações automáticas, enquanto Ins é exclusiva das estações convencionais. 

As estações pluviométricas da ANA apenas tiveram suas médias comparadas com as médias 

das estações do INMET próximas, buscando divergências acima de 50%. Dessa forma apenas 

estações muito novas que ainda não possuíam médias consistentes foram descartadas. A quantidade 

de estações pluviométricas da ANA ao final desta etapa ficou em 414 representadas na Figura 2. 

 

2.2.4. Seleção de estações  

Foi verificada a disponibilidade de dados de elementos meteorológicos de todas as estações 

que se encontram dentro do perímetro do MATOPIBA (46), com a finalidade de buscar as estações 

com maior quantidade de dados entre as datas de 01/01/1989 e 01/09/2021 (Tabela 1). As variáveis 

verificadas foram as componentes mais importantes para o cálculo da ETo segundo o método 

recomendado pela FAO (ALLEN et al., 1998). Para Ins e Qg os dados foram considerados 

complementares em uma coluna. 
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Tabela 2: Quantidade de dados disponíveis de cada variável entre as datas de 01/01/1989 e 01/09/2021 
representados em porcentagem. 

Estação Município 
Variáveis Climáticas 

Tmax Tmin UR u Ins Qg Ins ou Qg P 

Alto Parnaíba 0,93 1,00 0,99 0,96 0,92 0,38 0,96 0,97 

Araguaína 0,99 1,00 0,99 0,63 1,00 0,35 1,00 0,89 

Bacabal 0,85 0,88 0,80 0,94 0,90 0,32 0,96 0,90 

Balsas 0,94 0,94 0,95 0,79 0,91 0,33 0,93 0,87 

Barra do Corda 0,99 1,00 0,99 0,98 0,93 0,36 0,96 0,92 

Barreiras 0,93 0,94 0,85 0,91 0,70 0,50 0,74 0,85 

Bom Jesus da Lapa 0,99 0,99 0,99 0,91 0,93 0,37 0,93 0,91 

Bom Jesus do Piauí 0,90 0,90 0,93 0,64 0,81 0,38 0,90 0,86 

Carolina 0,99 1,00 1,00 0,95 0,97 0,37 0,98 1,00 

Caxias 0,87 0,91 0,91 0,86 0,60 0,32 0,74 0,87 

Chapadinha 0,91 0,91 1,00 0,90 0,97 0,25 0,98 0,91 

Colinas 0,92 0,94 0,92 0,58 0,95 0,34 0,97 0,89 

Correntina 0,93 0,95 0,82 0,78 0,86 0,36 0,93 0,87 

Imperatriz 0,89 0,90 0,96 0,88 0,86 0,40 0,94 0,92 

Palmas 0,84 0,84 0,84 0,76 0,82 0,48 0,83 0,80 

Pedro Afonso 0,98 0,98 1,00 0,72 0,99 0,41 0,99 0,96 

Peixe 0,98 0,98 0,98 0,95 0,98 0,38 0,98 0,89 

Taguatinga 0,88 0,90 0,79 0,87 0,64 - 0,64 0,88 

Almas 0,13 0,13 0,13 0,13 - 0,13 0,13 0,13 

Alvorada do Gurguéia 0,38 0,38 0,38 0,33 - 0,38 0,38 0,35 

Araguaçu 0,15 0,15 0,15 0,14 - 0,13 0,13 0,13 

Araguatins 0,30 0,30 0,30 0,29 - 0,29 0,29 0,29 

Campos Lindos 0,22 0,22 0,22 0,15 - 0,22 0,22 0,18 

Colinas do Tocantins 0,13 0,13 0,14 0,14 - 0,13 0,13 0,13 

Corrente 0,06 0,06 0,07 0,06 - 0,06 0,06 0,06 

Dianópolis 0,38 0,38 0,38 0,38 - 0,42 0,42 0,35 

Estreito 0,38 0,38 0,37 0,37 - 0,37 0,37 0,33 

Farol de Santana 0,27 0,27 0,24 0,24 - 0,26 0,26 0,23 

Formoso do Araguaia 0,36 0,36 0,35 0,32 - 0,33 0,33 0,28 

Formosa do Rio Preto 0,12 0,12 0,12 0,12 - 0,12 0,12 0,12 

Gilbués 0,32 0,32 0,32 0,29 - 0,30 0,30 0,30 

Grajaú 0,34 0,34 0,33 0,23 - 0,33 0,33 0,31 

Gurupi 0,40 0,40 0,40 0,40 - 0,40 0,40 0,40 

Lagoa da Confusão 0,12 0,12 0,12 0,12 - 0,12 0,12 0,12 

Luís Eduardo Magalhães 0,51 0,51 0,51 0,44 - 0,42 0,42 0,48 

Marianópolis do TO 0,24 0,24 0,21 0,23 - 0,23 0,23 0,22 

Mateiros 0,22 0,22 0,22 0,21 - 0,21 0,21 0,19 

Paranã 0,46 0,44 0,46 0,37 - 0,44 0,44 0,42 

Pium 0,13 0,13 0,13 0,13 - 0,12 0,12 0,12 

Preguiças 0,31 0,30 0,30 0,22 - 0,25 0,25 0,29 

Rio Sono 0,14 0,14 0,13 0,12 - 0,14 0,14 0,13 

Santa Fé do Araguaia 0,11 0,11 0,12 0,07 - 0,12 0,12 0,11 

Santa Rita de Cássia 0,36 0,36 0,35 0,35 - 0,35 0,35 0,35 

Santa Rosa do Tocantins 0,17 0,17 0,17 0,11 - 0,17 0,17 0,16 

Santana do Araguaia 0,35 0,35 0,34 0,31 - 0,34 0,34 0,23 

Uruçuí 0,39 0,39 0,38 0,30 - 0,38 0,38 0,36 

Fonte: Elaborado pelo autor, dados INMET. 
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Para selecionar as estações que vieram a ser analisadas foi adotado o critério da existência de 

pelo menos 50% dos dados presentes na série histórica. Dessa maneira no pior dos casos em uma ou 

mais variáveis a estação que passou no critério teria uma quantidade de dados equivalente a 16 anos. 

Dessa forma as estações da Tabela 2 foram organizadas em dois grupos sendo o primeiro as que 

atenderam ao critério e o segundo as que não atenderam. Em cada grupo as estações estão 

organizadas em ordem alfabética sendo: grupo 1 Alto Parnaíba a Taguatinga; e grupo 2 Almas a Uruçuí. 

Uma escala de cor foi utilizada na Tabela 2 para facilitar a comparação da disponibilidade de 

dados da região. As cores azuis mais "vívidas" foram usadas nos valores mais próximos de 100% 

enquanto as vermelhas mais "vívidas" nos valores mais próximos de 0. Estações automáticas não 

registram Ins enquanto as convencionais não registram Qg, portanto valores ausentes estão 

representados por "-". As estações com ambos valores de Ins e Qg são resultado da união dos dados 

de estações automáticas e convencionais presentes no mesmo município. 

Foram selecionadas 18 estações (Figura 3). Visando comparar as estações selecionadas em 

relação às 46 estações presentes no MATOPIBA, foi realizada uma estatística básica (Tabela 3), similar 

à realizada na Tabela 1. 

 

Tabela 3: Estatística básica das variáveis climáticas presentes nas estações selecionadas. 

  Tmax Tmin Ur u Ins Qg P 

Média 33,24 21,33 69,06 1,33 7,07 19,38 3,68 

Mediana 33,20 21,80 71,38 1,26 8 19,92 0 

Moda 33 22 84 0,67 0 20,98 0 

Desv P 2,69 2,44 15,07 0,74 3,25 4,49 10,62 

Maior 44,70 31,20 100 7,67 12,20 34,70 185 

Menor 6,70 1,90 0 0 0 1,41 0 

Elaborado pelo autor com dados do INMET. 

 

 Comparando os dados das Tabelas 3 e 1 nota-se que de maneira geral as médias dos dois 

grupos não divergiram muito em todas as ocasiões, sendo a maior diferença em P (2,7%) e a menor 

em Tmax (0,33%). Além disso, das 18 estações selecionadas, 10 estão no grupo de 11 estações 

selecionadas por Salvador e Brito (2018) em seu trabalho sobre tendência e eventos extremos na 

temperatura do MATOPIBA. Podemos assim afirmar que o conjunto das 18 estações selecionadas 

representam bem a região quando comparadas com o conjunto das 46 estações. 
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Figura 3: Estações que atenderam aos critérios de seleção. 

 

2.2.5. Métodos de estimativa de dados e índices de desempenho 

Foi realizada a interpolação dos dados climáticos para cada estação selecionada (em vermelho 

Figura 3) utilizando todas as demais estações (em azul Figura 2) com quatro métodos: inverso das 

distâncias, inverso do quadrado das distâncias, inverso do cubo das distâncias (Equação 1) e média 

aritmética.  

Ep = 
∑ (

1

di
 z  × Oi)

n
i =1  

∑ (
1

di
 z)n

i =1

                                                              (1) 

em que: Ep é o dado estimado; Oi é o valor do dado observado do i-ésimo ponto; di é a distância 

euclidiana do i-ésimo ponto ao ponto do dado estimado; n é número de pontos para interpolação; z é 

expoente da interpolação, sendo z = para inverso das distâncias; z = 2 para inverso do quadrado das 

distâncias e z = 3 para inverso do cubo das distâncias (adaptado de Li e Revesz (2004)). 

A interpolação foi realizada utilizando as três estações mais próximas, diferente do comumente 

usado pela literatura que são cinco estações. Esta decisão foi tomada após a analisar a série de dados 

das estações, buscando evitar que nos anos da década de 1990 que possuem menos estações 

operantes, as mesmas estações não participassem várias vezes da composição das interpolações, o 

que poderia intensificar o efeito de suavização dos dados estimados (JONES; WANG 2009).  
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Em seguida foi calculada a ETo diária (Equação 2) das estações (ETo') e comparada com a 

ETo proveniente dos dados estimados (ETo'') utilizando o método de cálculo da ET de Penman 

Monteith adaptado por Allen et al, (1998). 

ETo =  
0,408 × s(SR - G) + γ

900 

T + 273
u2 × (es - ea)

s + γ(1 + 0,34 × u2)
                                           (2) 

em que, T é a temperatura do ar, s é a tangente à curva de saturação de vapor (kPa.ºC-1); u2 é a 

velocidade do vento a dois metros (m.s-1); e SR é o saldo de radiação; G é a densidade do fluxo de 

calor no solo (MJ.m-2s-1) (considerado nulo); es é a pressão de saturação do vapor (kPa) e ea é a 

pressão real do vapor (kPa) e γ é o fator psicométrico (MJ.kg-1).  

Para disponibilizar maior quantidade de dados para SR, a Qg foi calculada a partir dos dados 

de Ins pela equação de Angstrom (Equação 3) (ANGSTROM, 1924). Para garantir que houvesse o 

emprego da mesma metodologia para a evapotranspiração de referência de dados medidos (ETo') e a 

evapotranspiração de referência de dados estimados (ETo''), foi adotado em caso de uso da Ins para 

cálculo da Qg em ETo' também seria usado Ins (estimada) para o cálculo de ETo''. 

Qg = (as+ bs × 
Ins

N
)  × Qo                                                (3) 

em que: as + bs é a fração da radiação extraterrestre que chega à superfície do solo em dias de céu 

limpo; Ins é o número de horas de céu limpo (ou "n" da literatura); N é a duração do dia em horas (ou 

fotoperíodo); Qo é a radiação solar extraterrestre (MJ.m-2.dia-1). Os valores de as e bs foram fixados 

respectivamente em 0,25 e 0,5. 

 Cada método de interpolação teve todos os dados climáticos utilizados neste estudo estimados 

para as 18 estações selecionadas e comparados com os dados originais de cada estação. As ETo 

também foram calculadas, para cada estação utilizando os dados originais e os dados estimados 

provenientes de cada método de interpolação.  

Os índices estatísticos utilizados para avaliar o desempenho dos métodos de interpolação 

foram: coeficiente de determinação (R²), raiz do erro quadrático médio (em inglês RMSE) e índice de 

concordância de Willmott (D); desvio do erro absoluto (do inglês MAE), erro composto relativo (em 

inglês CRE) (Equações 4 a 8) (WILLMOTT, 1985; XAVIER et al., 2016).  

R² = 
∑ (Ei - O̅)n

i=1 ²

∑ (Ei - O̅)² + ∑ (Ei - Oi)
n
i=1

n
i=1

                               (4) 

d = 1 - [
∑ (Oi - Ei)

²n
i=1

∑ (|Oi - O̅|+|Ei - O̅|)
²n

i=1

]                                                (5) 

RMSE = √
∑ (Ei - Oi)²

n
                   (6) 

MAE = 
∑ |et|

n
i=1

n
                        (7) 
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CRE = 
∑ (Oi - Ei)

²n
i =1  

∑ (Oi - E̅)
²n

i =1

                                                          (8) 

em que, Oi é o valor observado de ordem i, Ei é o valor estimado de ordem i, O é a média dos valores 

observados, E̅ é a média de valores estimados; n o número de períodos; et é a diferença do valor 

observado e o simulado. 

Além dos índices relacionados anteriormente (Tabela 4) também foram utilizados os índices C 

(Equação 9) proposto por Camargo e Sentelhas (1997) e Bias (diferença entre O̅ e E̅) que indica se há 

tendência nas estimativas sendo 0 o ideal; 

C = R x D                                                                   (9) 

em que, R é a correlação e D é o coeficiente de determinação de Willmott. 

 

Tabela 4: Características notáveis dos índices estatísticos empregados.  

Índice Medida Variação Ótimo 

R² Similaridade 0 - 1 1 

CRE Similaridade 0 - ∞ 0 

D Acurácia 0 - 1 1 

RMSE Acurácia 0 - ∞ 0 

MAE Acurácia 0 - ∞ 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O índice C foi incialmente proposto para comparar métodos de evapotranspiração com os 

critérios de desempenho elaborados pelos criadores na Tabela 5. Trata-se de um índice rigoroso que 

mede precisão e acurácia utilizado em estudos de desempenho de estimativas, recentemente presente 

em diversos trabalhos brasileiros (CAMARGO; SENTELHAS, 1997; MARTINS et al., 2018; DUARTE; 

SENTELHAS, 2020; OLIVEIRA et al., 2021). 

 

Tabela 5: Classificação de desempenho do índice C.   

C Desempenho 

0,86 - 1 Ótimo 

0,76 - 0,85 Muito bom 

0,66 - 0,75 Bom 

0,61 - 0,65 Mediano 

0,51 - 0,60 Sofrível 

0,41 - 0,50 Mau 

≤ 0,40 Péssimo 

 Fonte: Adaptado de Camargo e Sentelhas, (1997). 

 

 Para selecionar os melhores métodos para cada variável em cada estação, foi utilizada a 

composição dos resultados dos índices, assim como Xavier et al. (2016). Logo, o método que obteve o 

maior número de primeiros lugares nos índices foi selecionado como o melhor naquela ocasião.  
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 Quanto às estações não selecionadas e áreas do MATOPIBA sem estações, foram 

selecionados os métodos que melhor performaram, segundo os apontamentos dos índices para a 

maioria das estações selecionadas.  

 

2.3. Resultados e Discussão 

2.3.1. Dados faltantes na interpolação dos dados 

Com o grid de estações estabelecido, realizou-se a interpolação das variáveis climáticas 

empregadas na estimativa da ETo para todas as estações selecionadas, em toda a série temporal 

empregada, sem falhas. Isto implica que em todos os dias, para cada estação em que os dados foram 

interpolados, existem pelo menos três estações com dados disponíveis para a interpolação (sendo que 

são selecionadas as três estações mais próximas da estação em ocasião, com dados disponíveis para 

o cômputo da interpolação). Logo, o conjunto de três estações pode mudar, a depender da 

disponibilidade de dados para a composição das interpolações de um único ponto.  

Dessa forma, estimou-se ETo para todos os métodos de interpolação em todas as estações, 

com apenas o detalhe de que em datas mais antigas (maior ou total prevalência de estações 

convencionais) a Qg foi estimada com a Ins para o cálculo do Saldo de Radiação.  

 

2.3.2. Estabelecimento de limites regionais de dados climáticos 

Visto que nenhum dado foi excluído no processo de filtragem usando os limites sugeridos por 

Xavier et al. (2016) e com base nos valores máximos e mínimos das (Tabelas 1 e 3) para cada variável, 

foi criada uma sugestão de limites para filtragem de dados no MATOPIBA para as variáveis Tmax; 

Tmin; u e P. Para as variáveis Qg e UR foram mantidos os limites recomendados por Xavier et al. 

(2016); (Tabela 6). Como a variável Ins é medida apenas em estações convencionais foi considerado 

que durante a leitura manual dos equipamentos foi respeitada a relação: Fotoperíodo (horas) ≥ Ins ≥ 0. 

É importante destacar que a ausência de dados excluídos não compromete a metodologia 

empregada. Contudo é possível que algum erro de leitura/registro por parte das estações automáticas 

tenha passado. É recomendado que seja usada uma amplitude menor para a filtragem dos dados 

climáticos na região do MATOPIBA. 
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Tabela 6: Limites sugeridos para variáveis climáticas em escala diária na região do MATOPIBA. 

  Usado Observado Sugerido 

Variável 
Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Tmax -30 °C * - 6,7 °C 45 °C Tmin °C 50 °C* 

Tmin - 50 °C 1,9 °C 32,6 °C 0 °C* Tmax 

u 0 m.s-1* 133 m.s-1 0 m.s-1 7,67 m.s-1 0 m.s-1* 10 m.s-1* 

P 0 mm * 450 mm 0 mm 209,6 mm 0 mm * 300 mm* 

*Dados iguais a estes valores devem ser tolerados na filtragem.                                 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a Tmax, foi utilizado como base a maior temperatura registrada na região segundo os 

próprios dados do INMET (45°C). Já para a Tmin; a menor temperatura registrada no MATOPIBA na 

série histórica foi de 1,9°C logo, levando em conta que na temperatura de fusão da água (0°C) há uma 

maior resistência à queda, sugere-se que o limite inferior seja de 0°C. Para "u"; foi considerado para o 

valor superior a velocidade limítrofe da tensão de cisalhamento do ar (34 m.s-1 a 2 metros de altura ou 

45.33 m.s-1 a 10 metros de altura) situações em que a equação de Allen et al. (1998) não é mais 

adequada para estimativas de ETo. Para P o limite superior foi sugerido com o acréscimo de 

aproximadamente 50% ao maior valor de chuva diária nos dados analisados. 

Desta forma, mesmo que estes limites sejam passíveis de serem alcançados, é de se esperar 

que estes acontecimentos sejam noticiados. Portanto, quando ocorrer, basta atualizá-los.  

 

2.3.3. Comparação entre dados climáticos originais e estimados 

Para se obter a maior amostra de dados possível para comparação, reuniram-se os dados 

climáticos de todas as 18 estações selecionadas em conjuntos únicos separados por variável e por 

método. Dessa forma, montou-se um diagrama de caixas (Figura 4) para cada variável climática com 

dados originais e dados estimados por interpolação. As datas sem dados registrados foram excluídas.  

Por reunir dados das estações de toda a região do MATOPIBA, foi possível visualizar a 

sazonalidade de cada variável climática. Portanto, de maneira geral para a região do MATOPIBA o mês 

com a maior média de Tmax é o mês de setembro (Figura 4a), com as maiores temperaturas registradas 

nos meses de novembro e janeiro. Os meses com as menores Tmin foram os meses de junho a agosto 

(Figura 4b) com os valores extremos inferiores concentrados no mês de julho, para Tmax e Tmin. 
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Figura 4: Diagrama de caixa das variáveis climáticas originais e estimadas sendo: mediana (linha central da caixa); 
1° e 3° quartis (limites das caixas); limites superior e inferior (linhas verticais) e discrepantes (pontos individuais). 
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O período de maio a outubro possui a menor UR, com as menores médias em agosto e 

setembro e os menores valores extremos (por volta de 20% de UR) nos meses de setembro e outubro 

(Figura 4c). Este período coincide com as menores médias de precipitação da região, (maio a outubro) 

muito próximas a zero, enquanto março é o mês mais chuvoso (Figura 4h).  

Quanto a ETo, os meses de agosto, setembro e outubro possuem as maiores médias, período 

que coincide com as maiores médias de Qg, u e Tmax (Figuras 4a; 4d; 4f e 4g). Os valores mais altos 

de ETo ocorrem em outubro enquanto as menores médias, juntamente com a menor amplitude, 

ocorrendo em junho por consequência de temperaturas e UR mais baixas (Figuras 4a; 4b; 4c e 4g).  

Nos dados estimados constata-se que as médias se aproximam bem com as médias dos dados 

originais, para todas as variáveis. Contudo, há tendência de suavização das estimativas, sobretudo 

para os valores extremos. Isso ocorre muito provavelmente porque eventos extremos não ocorrem 

simultaneamente em uma grande região que, no caso, englobe três estações como ocorrem em um 

ponto isolado. Dessa maneira, como as interpolações pelo inverso das distâncias dão peso maior às 

estações mais próximas, a suavização é menos intensa nestas estimativas, sendo o método que obteve 

menor suavização dos dados foi a interpolação pelo inverso do cubo das distâncias (fortemente ligado 

à estação mais próxima) (LI; REVESZ, 2004; JONES et al., 2009). 

Contudo é importante ressaltar que, apesar de acompanhar melhor os valores mais distantes 

das médias, caso correlação com a estação mais próxima deixe a desejar, haverá maior tendência em 

errar as estimativas mesmo em eventos extremos, sendo o método mais recomendado dentre os 

testados nessas ocasiões, a média aritmética. 

 

2.3.4. Desempenho estatístico dos métodos de interpolação 

Os índices estatísticos avaliaram o desempenho dos métodos de interpolação para cada 

variável, em cada estação (consultar apêndice 1). Os melhores métodos pontuais, ou seja, os que 

obtiveram o melhor desempenho no maior número de índices estatísticos testados, para cada variável 

em cada local estão representados na Tabela 7.  

A recomendação de método varia de acordo com os locais (Tabela 7), muito provavelmente 

devido a maiores similaridades entre algumas estações que outras, como topografia, altitude e bioma. 

Nesta linha, como as interpolações pelo inverso das distâncias dá maior peso para a estação mais 

próxima, na composição da média, locais com maiores similaridades tendem a ter um desempenho 

melhor no método do inverso do cubo das distâncias, enquanto locais com menores similaridades 

tentem a ter desempenho melhor no inverso das distâncias e na média aritmética (LI; REVESZ, 2004; 

JONES et al., 2009). 
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Tabela 7: Melhor método de estimativa selecionado pelos índices estatísticos para cada local. 

Local Tmax Tmin UR u Ins Qg P ETo 

MATOPIBA Inve. Arit. Arit. Arit. Inve. Inve. Inve. Inve. 

Alto Parnaíba Quad. Arit. Arit. Arit. Arit. Arit. Inve. Arit. 

Araguaína Quad. Inve. Arit. Cubo Inve. Quad. Arit. Quad. 

Bacabal Arit. Arit. Arit. Arit. Cubo Arit. Quad. Arit. 

Balsas Arit. Quad. Cubo Arit. Quad. Cubo Inve. Quad. 

Barra do Corda Arit. Arit. Arit. Arit. Arit. Arit. Arit. Arit. 

Barreiras Arit. Arit. Quad. Arit. Quad. Quad. Inve. Inve. 

Bom Jesus da Lapa Inve. Arit. Arit. Arit. Quad. Cubo Inve. Inve. 

Bom Jesus PI Arit. Inve. Cubo Inve. Inve. Inve. Arit. Quad. 

Carolina Inve. Arit. Arit. Inve. Inve. Inve. Inve. Arit. 

Caxias Inve. Inve. Inve. Inve. Inve. Inve. Arit. Inve. 

Chapadinha Cubo Arit. Arit. Quad. Quad. Cubo Arit. Inve. 

Colinas Cubo Cubo Cubo Arit. Cubo Cubo Inve. Cubo 

Correntina Arit. Cubo Inve. Arit. Quad. Arit. Arit. Quad. 

Imperatriz Cubo Cubo Quad. Arit. Arit. Inve. Arit. Arit. 

Palmas Quad. Cubo Inve. Arit. Quad. Cubo Arit. Inve. 

Pedro Afonso Quad. Inve. Arit. Arit. Cubo Inve. Inve. Inve. 

Peixe Cubo Quad. Arit. Arit. Cubo Arit. Inve. Inve. 

Taguatinga Inve. Arit. Inve. Arit. Inve. N/D Arit. Arit. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para representar o MATOPIBA, foi realizada uma média simples dos índices estatísticos de 

cada estação (Tabela 8). Esta abordagem foi escolhida para dar peso igual à todas as estações, mesmo 

que tenham quantidades de dados diferentes, dando, portanto, a preferência à representação espacial. 

Dessa maneira as médias dos índices estatísticos foram comparadas para cada variável em cada 

método. Assim como realizado para as estações, o método de interpolação foi indicado com base no 

melhor desempenho conjunto dos índices em cada variável para todo MATOPIBA (Tabela 7). É 

importante destacar que os métodos recomendados pelas médias dos índices, em alguns casos, 

diferem das modas. 

 

Tabela 8: Índices estatísticos dos melhores métodos de interpolação, por variável climática, para a região do 
MATOPIBA. 

Variável R² d C RMSE MAE CRE Bias* 

Tmax 0,74 0,91 0,78 1,46 1,09 0,32 0,48 

Tmin 0,49 0,78 0,55 1,70 1,30 0,81 0,68 

UR 0,77 0,92 0,81 7,79 6,05 0,35 3,22 

u 0,18 0,59 0,25 0,79 0,63 1,83 0,31 

Ins 0,69 0,90 0,75 1,82 1,32 0,33 0,31 

Qg 0,61 0,86 0,68 2,86 2,16 0,47 0,80 

P 0,42 0,77 0,50 8,12 3,11 0,62 0,26 

ETo 0,61 0,86 0,67 0,68 0,52 0,49 0,18 

*Valores de Bias foram colocados em módulo para compor a média.                          Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para o indicador Bias (Tabela 8), foi realizada uma média dos módulos buscando evitar que os 

valores positivos e negativos se anulassem. Assim nesta ocasião, o indicar Bias indica o desvio médio 

de tendências positivas e negativas entre as médias dos dados estimados e dados originais. 

As estimativas foram satisfatórias para a maioria das variáveis, dando destaque para Tmax, 

UR, Ins, Qg e ETo. As variáveis Tmin, P e "u" tiveram desempenhos insatisfatórios, sobretudo "u". O 

vento é uma variável difícil de ser interpolada porque depende muito de fatores intrínsecos ao local, 

como a topografia, altitude em relação ao nível do mar e rugosidade do terreno, dessa forma tratando-

se de estações, regressões com variáveis como temperatura performam melhor por serem calibradas 

e validadas para aquela ocasião (LANDBERG et al., 2003; CELLURA et a., 2008). Contudo este tipo 

de metodologia não pode ser aplicada para regiões sem estações meteorológicas, que é uma das 

propostas deste trabalho, por não possui dados de "u" para calibração e validação das regressões.  

Dentre as variáveis climáticas analisadas, foram reunidas P e ETo, sendo estas as mais 

relevantes nos estudos hidrológicos (Tabelas 9 e 10). 

 

Tabela 9: Índices estatísticos de P calculada a partir do melhor método de interpolação para cada local. 

Local R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Alto Parnaíba 0,85 0,96 0,89 3,73 1,14 0,15 0,06 

Araguaína 0,25 0,67 0,33 10,48 4,90 0,82 0,30 

Bacabal 0,50 0,83 0,58 8,91 3,53 0,51 0,38 

Balsas 0,47 0,82 0,56 7,26 2,64 0,57 0,09 

Barra do Corda 0,36 0,74 0,45 7,49 2,82 0,67 0,16 

Barreiras 0,58 0,86 0,66 5,67 1,77 0,43 -0,05 

Bom Jesus da Lapa 0,48 0,82 0,57 5,81 1,62 0,54 0,08 

Bom Jesus PI 0,24 0,66 0,32 7,40 2,46 0,82 0,22 

Carolina 0,55 0,86 0,64 8,09 2,85 0,48 0,47 

Caxias 0,24 0,66 0,32 10,24 4,19 0,82 0,26 

Chapadinha 0,36 0,73 0,44 9,85 3,93 0,65 0,40 

Colinas 0,69 0,91 0,75 5,69 1,76 0,31 0,18 

Correntina 0,59 0,86 0,67 5,80 1,62 0,41 0,16 

Imperatriz 0,30 0,70 0,38 9,74 4,05 0,73 0,46 

Palmas 0,24 0,67 0,33 10,42 4,71 0,83 -0,04 

Pedro Afonso 0,51 0,83 0,59 8,58 3,43 0,51 0,25 

Peixe 0,31 0,71 0,40 8,99 3,68 0,72 0,18 

Taguatinga 0,23 0,65 0,31 10,12 4,30 0,82 0,11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a precipitação pluvial, apesar de possuir maior grid de pontos (estações pluviométricas da 

ANA), as estimativas foram em geral insatisfatórias (índice C < 0,51) mesmo para os melhores métodos 

de interpolação. Isso se deve, principalmente ao tipo de precipitação predominante da região, os 

sistemas convectivos com característica de fortes chuvas em áreas restritas. Dessa forma, a 

variabilidade temporal da P na região é grande, o que penaliza o R2 da região. Contudo os valores dos 

índices estatísticos analisados estão dentro dos valores registrados no estudo Xavier et al. 2016. Para 

R2; RMSE, MAE e CRE; exceto para Bias que foi inferior em todos os locais.    
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Entretanto como na grande maioria dos dias do ano há ausência de chuvas, o índice "d" tende 

a chegar a valores mais adequados o que remete a bom ajuste das estimativas de dias com ou sem 

chuva. Esta discrepância entre R² e "d" pode ser confirmada pelos altos valores de RMSE, e baixos 

valores de CRE que indicam que os erros quando ocorrem são altos, entretanto não ocorrem com muita 

frequência. Contudo as médias (Bias) de precipitação, são bastante próximas, visto que a região 

apresenta médias pluviométricas anuais de aproximadamente 1300 mm. Erros de estimativa tendem a 

se anularem ao longo do tempo, refletindo em medições totais muito próximas. Logo, é de se esperar 

que as estimativas apresentem desempenho melhor em escalas de tempo maiores como quinzenas ou 

meses e performem de maneira pior em escala horária. Isto foi verificado por Monteiro et al. (2018) que 

obtiveram substancial melhoria de R2 e "d" ao aumentar a escala temporal para avaliar o desempenho 

de séries de dados geradas por sensoriamento remoto via satélite para diversas variáveis.  

Também foi realizada uma verificação da quantidade de dados de ETo disponíveis, com base 

nos dados originais (descartados os dias com dados faltantes). A maioria das estações obteve mais de 

50% de dados de ETo disponíveis exceto a estação de Taguatinga (47%). 

 

Tabela 10: Índices estatísticos da ETo calculada a partir do melhor método de interpolação e quantidade de dados 
ETo disponíveis para a análise estatística em cada estação representado em porcentagem (ETo%). 

Local R² d C RMSE MAE CRE Bias ETo (%) 

Alto Parnaíba 0,42 0,76 0,49 0,95 0,71 1,02 -0,41 0,86 

Araguaína 0,61 0,84 0,66 0,68 0,54 0,63 -0,37 0,63 

Bacabal 0,61 0,88 0,68 0,61 0,44 0,41 -0,03 0,70 

Balsas 0,62 0,87 0,68 0,65 0,50 0,40 0,12 0,72 

Barra do Corda 0,60 0,87 0,68 0,59 0,45 0,43 -0,05 0,94 

Barreiras 0,65 0,89 0,72 0,67 0,49 0,36 0,00 0,61 

Bom Jesus da Lapa 0,68 0,89 0,73 0,72 0,56 0,47 -0,26 0,87 

Bom Jesus - PI 0,72 0,90 0,76 0,70 0,54 0,38 -0,32 0,60 

Carolina 0,69 0,88 0,73 0,60 0,47 0,37 0,20 0,93 

Caxias 0,75 0,92 0,79 0,52 0,41 0,29 0,16 0,72 

Chapadinha 0,67 0,90 0,74 0,62 0,45 0,37 0,02 0,80 

Colinas 0,68 0,90 0,74 0,56 0,43 0,37 -0,15 0,56 

Correntina 0,75 0,93 0,80 0,55 0,41 0,27 -0,07 0,62 

Imperatriz 0,53 0,85 0,61 0,59 0,45 0,52 0,01 0,80 

Palmas 0,48 0,80 0,55 0,87 0,65 0,53 -0,07 0,76 

Pedro Afonso 0,57 0,86 0,65 0,63 0,49 0,48 0,00 0,70 

Peixe 0,36 0,76 0,45 0,89 0,67 0,75 0,20 0,94 

Taguatinga 0,64 0,85 0,69 0,73 0,57 0,60 -0,41 0,47 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a ETo, o desempenho das estimativas foi satisfatório na maioria dos locais, com índice C 

menor que 0,51 (sofrível) em apenas dois casos, chegando a até 0,80 em Correntina. Os indicadores 

RMSE, MAE e CRE, indicam também que em geral os erros são pequenos com pouca tendência de 

desvio entre as medidas (Bias). É possível que os erros de medições das variáveis tenham se anulado 

durante a composição da ETo, por exemplo, uma superestimativa de Tmax que aumentaria a ETo teria 

sido compensada por uma subestimativa de "u" que diminuiria a ETo. Dessa forma a performance das 



40 

estimativas de ETo não foi tão boa quanto Tmax ou UR, mas foi melhor que a de variáveis como "u" e 

Tmin. 

Os valores de R2; RMSE; MAE e CRE encontram-se dentro das faixas de resultados de Xavier 

et al. (2016) para a maioria dos locais, sendo inferiores em outros, muito provavelmente pela 

superioridade do método utilizado por Xavier et al. (2016) para estimar ETo. Já para o indicador RMSE 

os valores ficaram superiores aos encontrados por Silva J, et al. (2019) para o método da interpolação 

pelo inverso das distâncias, ficando próximo aos resultados das estimativas por "floresta randômica", 

mas deixando a desejar no R2. Neste caso as diferenças nos índices podem ser explicadas pela 

diferença de escala de tempo utilizada (escala maior deste estudo na composição dos índices deve ter 

beneficiado em RMSE) e método (o método de aprendizagem de máquina deve ter beneficiado em R2).  

 

2.4. Conclusões 

Os métodos de interpolação testados apresentaram desempenho razoável na estimativa das variáveis 

climáticas para a maioria dos casos, com exceção de vento e precipitação.   

Os melhores métodos de interpolação variam de acordo com a estação que é analisada, provavelmente 

devido a maiores similaridades entre algumas estações do que entre outras.  

Os métodos tenderam a suavizar dados extremos em suas estimativas, sendo a média aritmética e o 

inverso do cubo das distâncias o mais e menos competente em suavizar os dados. 

Foi possível definir os melhores métodos de interpolação de dados climáticos para o MATOPIBA.  
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3. PRODUTIVIDADE DA ÁGUA DA CULTURA DA SOJA NO MATOPIBA 

 

Resumo 
A produtividade de água (WP) é um indicador importante para a gestão dos recursos hídricos. O uso deste 

indicador para avaliar a cultura da soja na região do MATOPIBA pode auxiliar o processo de tomada de decisão 
das propriedades. Foram realizadas visitas técnicas em propriedades produtoras de soja na região, coletando 
amostras de solo e planta e acompanhamento do desenvolvimento fenológico para a calibração do modelo 
CROPGRO do Decision Support System for Agrotechnology Transf (DSSAT). Ao todo foram calibradas quatro 
cultivares em quatro solos diferentes, e comparadas em desempenho de produtividade, usando dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com a cultivar BRS 284 da literatura. As quatro cultivares testadas 
apresentaram desempenho superior à BRS 284 nos índices D e RMSE. A cultivar com melhor juste foi simulada 
para 30 locais na região do MATOPIBA. O modelo apresentou satisfatório desempenho nas simulações de 
produtividade e evapotranspiração (ET) dentro da faixa de 1200 a 3600 kg.ha-1 para a maioria dos locais. A WP 
simulada para a região do MATOPIBA foi 6,35 kg.ha-1mm-1. 

 
Palavras-chave: Glycine max L.; Produtividade de água; Modelagem agrícola 
 

Abstract 
Water productivity is an important indicator for water resource management. The use of this indicator to 

evaluate the soybean crop in the MATOPIBA region can help the decision-making process of the properties. 
Technical visits of the model producing properties in the region were carried out, collecting soil and plant samples 
and monitoring phenological development for model calibration of CROPGRO-DSSAT. Altogether, four different 
cultivars were evaluated in yield performance data, using the data of IBGE with the cultivar BRS 284. The four 
cultivars presented superior performance to BRS 284 in the D and RMSE indexes. The best cultivar was simulated 
for 30 sites in the MATOPIBA region. Finally, the model presented satisfactory performance in productivity 
simulations and ET within the majority of 1200 to 3600 kg.ha-1 for most sites. The simulated WP for the MATOPIBA 
region was 6.35 kg.ha-1mm-1. 

 
Keywords: Glycine max L.; Water productivity; Agricultural modeling  

 

3.1. Introdução 

A produtividade da água (WP) é um índice frequentemente utilizado como indicador de 

qualidade e gestão dos recursos hídricos. Na agricultura as abordagens mais comuns referentes à WP 

variam apenas quanto ao uso da água, mantendo os padrões de produtividade da cultura para ambos 

os casos, sendo eles: WP azul, que considera a água utilizada para irrigação e WP verde que considera 

a água utilizada pela cultura em sua evapotranspiração sendo esta última a mais utilizada em cultivos 

não irrigados (ALI; TALUKDER, 2008; MEKONNEN; 2020). 

Para o acúmulo de matéria seca por parte das culturas, é necessário que a radiação 

fotossinteticamente ativa (PAR) seja interceptada pelo fotossistema fixando CO2, com custo de água 

por parte da folha no processo de abertura estomática. Dessa forma o acúmulo de CO2 (e 

consequentemente a produtividade) é função da perda de água da planta. Contudo outros processos 

como a evaporação do solo, melhor captação da água pelo crescimento radicular, bem como eficiência 

de técnicas de irrigação demonstram que essa função faz parte de um sistema mais complexo. Esta 

complexidade, contudo, permite que a WP possa ser aumentada sem redução significativa do 

rendimento (ALI; TALUKDER, 2008). 

Assim, o estudo da WP é importante tanto para regiões que utilizam amplamente técnicas de 

irrigação (dando suporte para traçar estratégias de gestão de água) bem como regiões de 
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fronteira/transição da agricultura, que por eventos de estresse hídrico, têm sua produtividade em 

cultivos não irrigados comprometida (auxiliando no planejamento de propriedades e no melhoramento 

genético das culturas). Este é o caso da produção de soja na região do MATOPIBA. Considerada como 

a última área em expansão agrícola no mundo (OECD/FAO, 2015) a produção de soja tem sofrido com 

eventos climáticos de seca (IBGE, 2022). Até o presente momento há certa defasagem na literatura 

sobre o tema da produtividade da água associado à cultura da soja na região do MATOPIBA. 

Contudo, quantificar a produtividade da água para uma região como o MATOPIBA, com área 

aproximada de 73 milhões de ha, passa a ser um desafio quando a escala de interesse é aumentada. 

A elevação dos custos de equipamentos para efetuar as medições bem como a demanda por mão de 

obra escalam rapidamente, tornando a abordagem convencional inviável a depender do tamanho da 

área. Para contrapor tal efeito são usados modelos de simulação de cultivos. Estes, desde que bem 

calibrados e validados com o intervalo de confiança dos modelos e suas situações ótimas de 

desempenho documentadas, apresentam a capacidade de replicar experimentos de campo com baixo 

custo de produção; limitados ao esforço computacional e gastos com experimentação de campo 

(HOOGENBOOM et al., 1999; CORRÊA et al., 2011; JONES et al., 2003). 

Modelos de simulação de desenvolvimento de culturas têm sido frequentemente usados para 

a simulação da produtividade da água da cultura da soja em grandes áreas. Entretanto os modelos de 

simulação possuem suas limitações. Por um lado, temos que, quanto mais variáveis de entrada para 

alimentar o modelo, maior será sua capacidade em representar o ambiente de produção real, por outro, 

sua complexidade bem como a chance de possíveis erros de usuário e/ou falhas de dados vão 

aumentando. Dessa forma a escolha do(s) modelo(s) a ser utilizado deve ser feita de forma cautelosa, 

levando em conta a condição de que objetivos propostos são proporcionais às competências do 

modelo, como precisão quanto ao tipo de uso e limitações nas extrapolações (HOOGENBOOM, 2000; 

CORRÊA et al., 2011). 

Atendendo adequadamente aos desafios do cálculo da produtividade de água, temos o modelo 

CROPGRO da plataforma DSSAT, que utiliza uma série de equações diferencias para a simulação de 

diversas culturas (entre elas a cultura da soja) com base em processos fisiológicos sendo, portanto, um 

modelo mecanístico. Com variáveis climáticas de entrada, simula o crescimento e desenvolvimento 

fenológico da cultura em escala diária sendo a fixação e partição de carbono baseados em algoritmo 

de eficiência de uso sensível às variáveis como temperatura, disponibilidade de água no solo e estádio 

de desenvolvimento da cultura (HOOGENBOOM et al.,1999; JONES et al., 2003).  

No mododelo CROPGRO da plataforma DSSAT, o balanço hídrico realizado é do tipo "bucket" 

(Ritchie, 1998) simulando infiltração, escorrimento superficial e drenagem profunda da água no solo 

bem como a demanda pela cultura. Além disso, o modelo considera diferentes camadas de solo para 

a composição do perfil. As principais variáveis de entrada de solo para o modelo são o Ponto de Murcha 

Permanente (PMP); a Capacidade de Campo; (CC); a Saturação de Campo e a Condutividade 

Hidráulica do solo saturado (HC) (SILVA et al., 2021b).   
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Contudo o modelo CROPGRO deve ser calibrado e validado adequadamente para o tipo de 

solo e para o genótipo em questão (no presente estudo o genótipo deve ser calibrado para cada cultivar 

de soja) para evitar estimativas indevidas (WALLACH et al., 2001). No caso da cultura da soja é ainda 

mais complexo por se tratar de uma cultura sensível tanto ao fotoperíodo quanto ao desenvolviemnto 

térmico. Logo é interessante que se escolha cultivar representativa para a região do MATOPIBA alidada 

à calibração do modelo para simulações de consumo de água e produtividade.  

 Com isso, o presente capítulo teve como objetivo calibrar o modelo CROPGRO da plataforma 

DSSAT com dados de solo e cultivar coletados no MATOPIBA e com isso, simular a produtividade da 

água em diferentes municípios da região. 

 

3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Delimitação da área de estudo  

A região do MATOPIBA, constituída por áreas dos estados do PI, MA, BA e o estado do TO em 

sua totalidade tem produção estimada para a safra 2021-2022 girando em torno de 31 milhões de 

toneladas. Em comparação com a safra anterior, todos os estados do MATOPIBA apresentaram 

aumento da área plantada. Em questão de produtividade apenas o estado da BA diminuiu sua média 

ante a safra passada, mas continua com a maior média dos estados (3.900 kg.ha-1) (CONAB, 2022).  

O clima da região é Aw (tropical de inverno seco) segundo a classificação de Köppen 

(ALVARES et al. 2013). De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), o solo 

predominante é a classe dos Latossolos (22,51 milhões de ha), mais usado na agricultura mecanizada 

da região, seguido pelos Neossolos Quartzarênicos (9,58 milhões de ha) e Plintossolos Pétricos (9,55 

milhões de ha) (MAGALHAES; MIRANDA, 2014; SANTOS et al., 2018).  

 

3.2.2. Aquisição de dados em campo 

Buscou-se na região do MATOPIBA fazendas em todos os quatro estados, que apresentassem 

boa infraestrutura (que pudessem completar a safra apesar de prováveis intempéries), receptividade, 

representatividade da região em relação a manejo e tipo de solo, disponibilidade de dados da fazenda 

e produtividade acima da média da região onde estivessem inseridas. Por meio de questionários foram 

recolhidos dados de cultivares, épocas de semeadura, população de plantas, duração dos ciclos 

produtivos e produtividade média das últimas safras.  

A busca foi encerrada ao serem encontradas oito propriedades aptas aos critérios, duas em 

cada estado. Todas participaram ativamente, todavia para os objetivos propostos, apenas quatro (uma 

em cada estado) foram selecionadas. Respeitando a opção de alguns proprietários os nomes das 

fazendas, e a exata localização foram omitidas neste estudo, sendo de decisão do autor estender o 

sigilo às demais. Logo as fazendas foram representadas pelas siglas de seus respectivos estados 
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acompanhados pelo número 1 (a exemplo: MA1 para a propriedade que se encontra no estado do 

Maranhão).  As fazendas se localizam nos municípios de Bom Jesus-PI; Balsas-MA; Palmas-TO e Luís 

Eduardo Magalhães-BA, representadas na Figura 1.  

 

 

Figura 1: Localização das fazendas objetos de estudo do presente projeto, estações meteorológicas do INMET, 
estação pluviométricas da ANA e municípios produtores de soja na região do MATOPIBA. Fonte: Elaborado pelo 
autor com dados do INMET; IBGE (2018); IBGE (2022) e EMBRAPA (2022). 

 

No início da safra 2020-2021, foram iniciadas as visitas técnicas às propriedades. A fenologia 

foi acompanhada com base na proposta de classificação de estádio de desenvolvimento de Fehr e 

Caviness (1977) que sistematizam, de forma detalhada, os eventos vegetativos e reprodutivos da 

cultura da soja. Ao todo foram realizadas 5 visitas em cada propriedade, na tentativa de acompanhar 

os respectivos estágios de desenvolvimento da cultura da soja: 20 dias após germinação; R1; R3; R5 

e maturidade fisiológica. Não foi possível realizar a visita técnica em todas datas propostas com 

exatidão, contudo a fenologia foi acompanhada devidamente pelos relatórios de campo das 

propriedades e validadas pela constatação do autor no dia da visita (com atraso de no máximo 3 dias 

ante a constatação da fenologia).  

Além do acompanhamento fenológico foram realizadas amostragens destrutivas. Em cada 

visita foram coletadas aleatoriamente 10 plantas em cada talhão selecionado. As plantas então foram 
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armazenadas em sacolas plásticas (evitar desidratação) em temperatura controlada e transportadas 

até o local das análises.  

Realizaram-se nas primeiras quatro amostragens de plantas a medição das seguintes 

variáveis: altura, número de ramos e número de folhas. As folhas foram destacadas e fotografadas 

junto a objeto com medida conhecida. Cada planta teve seu número de folhas, número de ramos, altura 

e diâmetro do caule contabilizados. As folhas foram destacadas de cada planta e fotografadas em 

superfície plana com fundo branco e objeto de área conhecida. A determinação da área foliar de cada 

planta ocorreu pela área verde de cada foto em escala conhecida, processada pelo software "IMAGEJ" 

(Apêndice 2). O Índice de Área Foliar (IAF) foi determinado utilizando a média da área foliar das dez 

plantas e a densidade de plantas de cada talhão.  

Posteriormente, as plantas foram submetidas a um processo de desidratação forçada em estufa 

ventilada, a temperatura de 70°C até massa constante. O material foi então pesado em balança de 

precisão de 0,01g. As medidas de massa seca foram efetuadas nos segmentos de folhas, caule, vagens 

e grãos das plantas. Na amostragem de plantas referente a produtividade, foram colhidas cinco 

parcelas de 1,5 metros de comprimento por duas fileiras de cultivo de largura (algumas propriedades 

adotavam espaçamento entre linhas de 0,45 m outras 0,5 m) localizadas de forma aleatória dentro do 

talhão. O material foi então desidratado em estufa e pesado, para as primeiras quatro amostragens.  

Sobreveio a abertura do solo para verificar o estabelecimento e nodulação do sistema radicular 

e foram encontrados impedimentos de crescimento do sistema radicular até a profundidade verificada 

(um metro) durante todo o ciclo da cultura em cada propriedade.  

Além disso, para obtenção da Capacidade de Água Disponível (CAD) realizaram-se coletas de 

amostras indeformadas de solo no início e no final do cultivo para análise da curva de retenção de 

água, textura e condutividade hidráulica do solo saturado (HC). Foram coletadas amostras na porção 

de solo mais representativa para o talhão, com coordenada marcada, a cada 20 cm até a profundidade 

de um metro, em uma densidade amostral de um ponto por fazenda. As amostras foram submetidas a 

análise da curva de retenção de água pelo método da câmara de Richards (RICHARDS; FIREMAN, 

1943). Com o resultado das duas amostragens foi feita a média (entre as amostras de antes e depois 

do cultivo da cultura) tanto da HC quanto para a curva retenção de água no solo, sobretudo Capacidade 

de Campo (CC) e Ponto de Murcha Permanente (PMP), em cada profundidade (Tabela 1). 
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Tabela 1: Parâmetros de solo coletados in situ utilizados na criação de arquivos de solo para calibração do modelo. 
Onde DS é densidade do solo. Valores sem unidade estão representados em porcentagem. O código de cada 
fazenda define o estado em que cada se encontra. 

Profundidade Código CC PMP DS Argila Silte Areia HC 
(cm) Fazenda    (cm3.cm-3) (g.cm-3) ---------- (%) ---------- (mm.h-1) 

0-20 MA1 0,270 0,200 1,494 27,6 5,4 67,0 65,95 

20-40 MA1 0,264 0,191 1,385 32,7 3,7 63,6 60,04 

40-60 MA1 0,278 0,204 1,358 38,4 3,7 57,9 30,03 

60-80 MA1 0,273 0,189 1,427 40,7 4,8 54,5 34,29 

80-100 MA1 0,269 0,177 1,439 43,6 3,1 53,3 38,55 

0-20 TO1 0,360 0,277 1,080 56,4 24,1 19,5 45,17 

20-40 TO1 0,339 0,254 1,250 63,1 18,4 18,5 59,77 

40-60 TO1 0,338 0,247 1,199 61,4 22,6 16,0 49,88 

60-80 TO1 0,323 0,236 1,125 63,8 21,0 15,2 44,47 

80-100 TO1 0,359 0,251 1,222 61,9 23,5 14,6 91,62 

0-20 PI1 0,207 0,115 1,455 15,8 2,6 81,6 44,18 

20-40 PI1 0,198 0,132 1,266 16,6 2,0 81,4 199,26 

40-60 PI1 0,194 0,129 1,343 20,3 2,1 77,6 149,34 

60-80 PI1 0,201 0,121 1,401 22,6 3,0 74,4 165,85 

80-100 PI1 0,198 0,120 1,466 22,2 4,9 72,9 52,00 

0-20 BA1 0,150 0,073 1,538 9,3 3,5 87,2 87,47 

20-40 BA1 0,175 0,103 1,605 9,4 3,0 87,6 5,98 

40-60 BA1 0,193 0,114 1,576 13,4 2,8 83,8 47,30 

60-80 BA1 0,194 0,102 1,617 15,4 2,8 81,8 32,58 

80-100 BA1 0,195 0,101 1,611 16,3 2,8 80,9 41,18 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base nas análises de solo. 

 

3.2.3. Dados climáticos 

Para preencher as falhas nos dados das estações climáticas utilizadas, foram testadas 

interpolações pelo inverso das distâncias, inverso quadrado das distâncias, inverso do cubo das 

distâncias e média aritmética. As estações com mais de 50% de dados disponíveis para o intervalo de 

tempo entre 01/01/1989 e 01/09/2021 foram avaliadas de maneira individual. Desta maneira os 

melhores métodos para cada variável em cada estação foram utilizados. Para as demais estações 

foram utilizados os métodos do inverso das distâncias para: Tmax (°C), Qg (MJ.m-2.dia-1) e Ins (h.dia-

1); e pela média aritmética: Tmin (°C), UR (%) e "u" (m.s-1). As interpolações levaram em conta as três 

estações climáticas mais próximas do INMET e ANA com dados disponíveis para aquele dia por meio 

de um grid de 89 estações climáticas e 414 estações pluviométricas (Figura 1).   

O acompanhamento das variáveis climáticas de cada propriedade se deu pela mesma 

metodologia empregada às demais estações climáticas do MATOPIBA exceto para as variáveis P (mm) 

e lâmina irrigada (I; mm), que foram medidas nas propriedades por pluviômetros locais. O resultado 

das estimativas das variáveis climáticas pode ser visualizado nas Figuras 2 e 3.  
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Figura 2: Variáveis climáticas durante o ciclo da cultura da soja nas fazendas dos estados do Maranhão (MA1) e 
Tocantins (TO1). Em que L é a lâmina de água (P + I); UR é a umidade relativa do ar; Qg é a radiação solar 
incidente; Tmed é a temperatura média e "u" é a velocidade do vento. Fonte: elaborado pelo autor. 
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Figura 3: Variáveis climáticas durante o ciclo da cultura da soja nas fazendas dos estados do Piauí (PI1) e Bahia 
(BA1). Em que L é a lâmina de água (P + I); UR é a umidade relativa do ar; Qg é a radiação solar incidente; Tmed 
é a temperatura média e "u" é a velocidade do vento. Fonte: elaborado pelo autor. 
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sendo estimados pelo plug-in) e arquivos dos componentes de clima, criados utilizando o aplicativo 

"WeatherMan". Arquivos de cultivar (Tabelas 2 e 3) e de experimentos (Tabela 2) foram adicionados 

diretamente nos arquivos ".txt" da plataforma.  

 

Tabela 2: Informações referentes à semeadura de cada propriedade, utilizados durante a calibração do modelo 
CROPGRO-Soybean da plataforma DSSAT.  

Local 
Latitude das 

fazendas  
População de 

plantas 
Cultivar Germinação Maturidade 

MA1 -7,225° 23 plantas.m-2 FT® 4280 IPRO 09/30/2020 01/09/2021 

TO1 -9,868° 45 plantas.m-2 Brasmax Desafio RR 10/17/2020 01/27/2021 

PI1 -9,362° 32 plantas.m-2 Brasmax Domínio IPRO 11/13/2020 03/20/2021 

BA1 -12,329° 25 plantas.m-2 Monsoy 8349 IPRO 10/15/2020 02/16/2021 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 3: Parâmetros calibração de cultivar ajustados nos arquivos genéticos do modelo CROPGRO-Soybean da 
plataforma DSSAT, para cada cultivar.  

Coeficiente* 
FT® 4280 

IPRO 
Brasmax 

Desafio RR 
Brasmax 

Domínio IPRO 
Monsoy 

8349 IPRO 
Unidade 

CSDL 11,81 12,07 11,55 11,55 horas 

PPSEN 0,30 0,33 0,30 0,30 1.hora-1 

EM-FL 25,00 21,50 27,00 27,00 dias fototermais 

FL-SH 9,50 7,60 7,60 7,00 dias fototermais 

FL-SD 18,50 15,00 23,50 14,00 dias fototermais 

SD-PM 26,00 31,50 23,50 29,50 dias fototermais 

FL-LF 28,00 30,00 18,00 30,00 dias fototermais 

LFMAX 1200,00 1070,00 1030,00 1120,00 mg CO2.m-2s-1 

SLAVR 400,00 310,00 310,00 340,00 cm2.g-1 

SIZLF 185,00 185,00 180,00 185,00 cm2 

XFRT 1,00 1,00 1,00 1,00 g.g-1 

WTPSD 0,18 0,21 0,18 0,21 g 

SFDUR 15,00 17,00 15,00 20,00 dias fototermais 

SDPDV 2,05 2,30 2,05 2,30 N°.vagem-1 

PODUR 7,00 12,50 7,00 13,00 dias fototermais 

THRSH 78,00 63,00 78,00 74,00 grãos.(grãos+vagens)-1 

SDPRO 0,40 0,40 0,40 0,40 g proteína.g grãos-1 

SDLIP 0,20 0,20 0,20 0,20 g óleo.g grãos-1 

*Onde: CSDL, duração crítica do fotoperíodo abaixo do qual o desenvolvimento reprodutivo progride; PPSEN, 
inclinação da curva de resposta relativa do desenvolvimento ao fotoperíodo; EM-FL, tempo entre emergência e 
início do florescimento; FL-SH, tempo entre início do florescimento e primeira vagem; FL-SD, tempo entre início do 
florescimento e início do enchimento de grãos; SD-PM, tempo entre início do enchimento de grãos e maturidade 
fisiológica; FL-LF, tempo entre início do florescimento e fim da expansão foliar; LFMAX, taxa máxima de 
fotossíntese foliar a 30ºC, 350 vpm CO2 e alta luz; SLAVR, área foliar específica; SIZLF, tamanho máximo folha 
inteira; XFRT, fração máxima de crescimento diário de semente e vagem; WTPSD, massa máxima por grão; 
SFDUR, duração do enchimento de grãos para coorte de vagens; SDPDV, média de sementes por vagem; 
PODUR, tempo necessário para atingir carga final de vagens; THRSH, fração de debulha; SDPRO, fração de 
proteína nos grãos; SDLIP, fração de óleo nos grãos Fonte: adaptado de Jones et al. (2003); Silva et al. (2021)(a) 
e Silva et al. (2021)(b) com dados do autor. 
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É importante destacar que nem todos os dados referentes ao componente de experimentos 

estão disponíveis na Tabela 2, apenas os mais comumente disponibilizados na literatura. As fazendas 

MA1 e BA1 contavam com cultivos irrigados, contudo apenas a fazenda TO1 apresentou déficit hídrico 

durante o desenvolvimento da cultura. Dados como o desenvolvimento do IAF ao longo do ciclo e 

massa das partes das plantas não foram disponibilizados. 

 

Tabela 4: Resultados da calibração das cultivares no modelo CROPGRO-Soybean da plataforma DSSAT para 
cada cultivar (valores observados e simulados). Em que, DAE são dias após emergência. 

Cultivar  Fenologia Observado Simulado 

FT® 4280 IPRO Início da Floração 36 DAE 36 DAE 
 Primeira Vagem 51 DAE 51 DAE 
 Primeiro grão 65 DAE 65 DAE 
 Maturidade Fisiológica 105 DAE 105 DAE 
 IAF Máxima 5,3 6 
 Produtividade 4207 kg.ha-1 4300 kg.ha-1 

Brasmax Desafio RR Início da Floração 32 DAE 32 DAE 
 Primeira Vagem 44 DAE 44 DAE 
 Primeiro grão 57 DAE 57 DAE 
 Maturidade Fisiológica 106 DAE 106 DAE 
 IAF Máxima 4,0 4,2 
 Produtividade 3264 kg.ha-1 3135 kg.ha-1 

Brasmax Domínio IPRO Início da Floração 47 DAE 47 DAE 
 Primeira Vagem 62 DAE 62 DAE 
 Primeiro grão 93 DAE 93 DAE 
 Maturidade Fisiológica 131 DAE 131 DAE 
 IAF Máxima 5,8 5,7 
 Produtividade 4450 kg.ha-1 4772 kg.ha-1 

Monsoy 8349 IPRO Início da Floração 45 DAE 45 DAE 
 Primeira Vagem 59 DAE 59 DAE 
 Primeiro grão 74 DAE 74 DAE 
 Maturidade Fisiológica 128 DAE 128 DAE 
 IAF Máxima 6,8 6,5 

  Produtividade 4616 kg.ha-1 4750 kg.ha-1 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2021b) com dados do autor. 

 

Os parâmetros de desenvolvimento do modelo CROPGRO-Soybean foram calibrados com 

base no acompanhamento fenológico de cada cultivar. O plug-in "sensitivity analysis" foi utilizado em 

cada parâmetro apresentado e em todas as cultivares, buscando assim o melhor ajuste entre os dados 

observados e simulados da fenologia e produtividade (Tabela 4) seguindo o processo de calibração 

recomendado por Jones et al. (2003). 

Como não houveram acompanhamentos/experimentos para as cultivares apresentadas em 

outras safras, não foi possível realizar o processo de validação dos dados. No processo de validação 

a calibração da cultivar (ou do solo a depender do objetivo de estudo) utilizada é testada em outro local, 
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ou em outro ano agrícola, ou em mais experimentos; seus valores simulados são comparados com os 

observados mantendo a calibração anterior (do processo de calibração). A validação, portanto, é um 

processo de documentação de sua precisão visando simulações em condições específicas, com a 

devida consideração dada a possíveis erros nas variáveis de entrada (HOOGENBOOM et al., 1999; 

JONES et al., 2003). Para contornar isso, foi criado um processo para a comparação do desempenho 

das cultivares calibradas com a cultivar BRS 284, utilizada para verificar a janela de semeadura para a 

cultura da soja em toda a região do MATOPIBA no estudo de Reis et al. (2020). A cultivar em questão 

foi calibrada e validada por Battisti et al. (2017) em regiões brasileiras com RMSE de 550 kg.ha-1. 

Desta forma foram selecionados municípios produtores de soja do MATOPIBA com estações 

climáticas com poucas falhas nos dados para o teste entre as cultivares. As estações escolhidas para 

a validação foram as que atenderam a pelo menos 70% dos dados disponíveis para ETo e P entre as 

datas de 01/07/2010 e 30/06/2020 e que se encontram nos municípios com dados de produção de soja 

de pelo menos 10 anos. Na Tabela 5 (abaixo) é possível observar as 16 estações climáticas 

selecionadas e a quantidade de dados disponíveis para o cálculo da ETo. A distribuição das estações 

climáticas escolhidas para a verificação da melhor cultivas pode ser visualizada na Figura 4. 

 

Tabela 5: Dados disponíveis entre 01/07/2010 e 30/06/2020 em porcentagem. 

Estação P ETo 

Alvorada do Gurguéia 0,83 0,73 

Alto Parnaíba 0,93 0,96 

Barreiras 0,91 0,95 

Carolina 1,00 0,83 

Caxias 0,85 0,88 

Chapadinha 0,82 0,83 

Correntina 0,81 0,86 

Dianópolis 0,92 0,96 

Estreito 0,80 0,88 

Formoso do Araguaia 0,75 0,86 

Gilbués 0,87 0,86 

Gurupi 0,97 0,97 

Luís Eduardo Magalhães 0,89 0,83 

Palmas 0,90 1,00 

Uruçuí 0,90 0,72 

Peixe 0,77 0,94 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificar a disponibilidade de dados de ETo foi considerada a equação de Allen et al. 

(1998) para estimativa da ETo (Equação 1). 

ETo =  
0,408 × s(SR - G) + γ

900 

T + 273
u2 × (es - ea)

s + γ(1 + 0,34 × u2)
                                           (1) 
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em que, T é a temperatura do ar, s é a tangente à curva de saturação de vapor (kPa.ºC-1); u2 é a 

velocidade do vento a dois metros (m.s-1); e SR é o saldo de radiação; G é a densidade do fluxo de 

calor no solo (MJ.m-2s-1) (considerado nulo); es é a pressão de saturação do vapor (kPa) e ea é a pressão 

real do vapor (kPa) e γ é o fator psicométrico (MJ.kg-1).  

 

Figura 4: Municípios e estações utilizados para a validação do modelo e para as simulações de produtividade e 

WP. Fonte: elaborado pelo autor com dados do INMET; IBGE (2018); IBGE (2022) e EMBRAPA (2022). 

 

A produtividade simulada das cultivares foi comparada com a produtividade registrada pelo 

IBGE (IBGE, 2022) pelos indicadores d-Willmott e RMSE (Equações 2 e 3) (WILLMOTT, 1985; XAVIER 

et al., 2016). Presumiu-se que as simulações superestimassem a produtividade real dos municípios, 

visto que as cultivares foram calibradas com base nos sítios produtivos de diferentes locais da região 

do MATOPIBA, com produtores de alto padrão de produtividade representando cada local. Somado a 

isso, foram desligadas as opções de simulação de perdas de produtividade causadas por pragas, 

doenças, vegetação espontânea e déficit de fertilidade no modelo.  

d = 1 - [
∑ (Oi - Ei)

²n
i=1

∑ (|Oi - O̅|+|Ei - O̅|)
²n

i=1

]                                                (2) 

RMSE = √
∑ (Ei - Oi)²

n
                   (3) 
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em que, Oi é o valor observado de ordem i, Ei é o valor estimado de ordem i, O é a média dos valores 

observados, E̅ é a média de valores estimados e n o número de períodos . 

Para contrapor tal efeito de erro das simulações, foi proposto um coeficiente de ajuste de 

produtividade (Kprod). Este coeficiente tem como pressuposto o ajuste do manejo entre os campos 

produtivos de alto padrão de produtividade e o manejo comum inerente a cada município do 

MATOPIBA. Dessa forma Kprod = Produtividade média dos municípios × produtividade média das 

simulações-1. Portanto a produtividade simulada para cada município foi ajustada para aproximar as 

simulações da realidade visto o objetivo de simular a produtividade da água.  

Nestes modelos, a produtividade máxima atingível pela cultura da soja (levando em conta 

apenas a energia luminosa disponível no ambiente, temperatura e interação com genótipo, sem perdas) 

sofre a depreciação causada pelo estresse hídrico, sendo necessário um coeficiente de produtividade 

para simular as perdas inerentes às limitações de manejo. Este conceito é similar ao empregado nos 

modelos de zoneamento agroecológico para a cultura da soja no Brasil (SENTELHAS et al., 2015; 

BATTIST et al., 2018) ou utilizando-se apenas a produtividade atingível (descontadas apenas as perdas 

por déficit hídrico), que normalmente é o principal resultado de um modelo de simulação de cultura, 

permitindo elaborar um plano agrícola (BATTISTI et al., 2019).  

 

3.2.5. Simulações de produtividade e evapotranspiração 

Os seguintes critérios foram utilizados para selecionar os municípios produtores de soja a 

serem analisados: conter registros de dados de produção de soja de todos os anos de 2010 e 2019 

compreendendo um total de 10 safras e possuir estação meteorológica automática do INMET operante 

dentro do território do município. Desta forma as simulações do DSSAT poderiam ser rodadas com os 

dados da estação operante, preenchidos pelos métodos de interpolação supracitados e os resultados 

de produtividade simulada comparados com os dados reais registrados em cada município. Ao todo 

foram selecionados 30 municípios produtores de soja em toda a região do MATOPIBA, sendo oito deles 

localizados no estado do MA; 13 no estado do TO; quatro no estado do PI e também quatro no estado 

da BA (Figura 4). 

A escolha das datas de semeadura mostrou-se complexa. Uma vez que os produtores da 

região não semeiam na janela ideal de semeadura (REIS et al., 2020) na tentativa de antecipar a 

semeadura e com isso cultivar a segunda safra (condução comum no centro-oeste brasileiro) (NÓIA; 

SENTELHAS, 2019). Silva et al. (2021a) utilizaram um algoritmo de decisão em que a semeadura era 

realizada após um acumulado de chuvas de pelo menos 20 mm nos últimos 3 dias desde que estivesse 

dentro do período autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2019). 

Esse procedimento, portanto, foi empregado para definir a data de semeadura de cada ano em cada 

município utilizando os dados climáticos corrigidos de cada local.  

A cultivar escolhida foi a que melhor performou nos índices estatísticos utilizados entre a 

produtividade simulada e produtividade registrada pelo IBGE nos municípios escolhidos para calibração 
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do modelo (Figura 4, pontos destacados em verde). O solo utilizado para todas as simulações foi o 

Latossolo de código EBPI080100 disponibilizado na própria plataforma DSSAT, uma vez que é o solo 

mais comum da região do MATOPIBA (SANTOS et al., 2018). A produtividade de água foi calculada 

pela razão entre a produtividade simulada (kg.ha-1) e a Evapotranspiração do ciclo (mm) da cultura em 

cada município.  

 

3.3. Resultados e Discussão 

3.3.1. Desempenho das cultivares e índice de produtividade 

As simulações foram realizadas para as cinco cultivares nos 16 locais. As produtividades 

medidas e simuladas e a duração média do ciclo para o MATOPIBA são apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Representação dos índices estatísticos e duração média do ciclo da emergência à maturidade fisiológica, 
das cultivares de soja analisadas para a região do MATOPIBA. 

Índice BRS 284 FT® 4280 IPRO 
Brasmax 

Desafio RR 
Brasmax Domínio IPRO Monsoy 8349 IPRO 

d 0,47 0,59 0,53 0,52 0,55 

RMSE 898,19 711,17 812,26 791,01 734,64 

Ciclo médio  
(dias) 

93,46 121,22 111,24 141,13 134,01 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com os índices estatísticos apresentados, todas as quatro cultivares com dados 

provenientes da região do MATOPIBA apresentaram desempenho superior à cultivar BRS 284. A 

principal hipótese para explicar a menor acurácia da cultivar BRS 284 nas simulações é a duração do 

ciclo, sendo o mais curto das cultivares testadas e abaixo do ideal de 110 a 130 dias para o cultivo de 

soja (BATTISTI; SENTELHAS, 2017; BATTISTI; SENTELHAS, 2019).  

Por outro lado, a cultivar FT® 4280 IPRO obteve o melhor desempenho entre as cinco cultivares 

testadas, muito provavelmente também por consequência do ciclo (≈ 120 dias), que dessa vez 

representou melhor o cultivo de soja da região do MATOPIBA como um todo (Tabela 6). Estas 

hipóteses vem ao encontro às recomendações referentes à calibração da fenologia da soja no modelo 

CROPGRO, mostrando-se mais uma vez uma importante questão nos modelos de simulação de 

cultura, sobretudo na plataforma DSSAT (HOOGENBOOM et al.,1999; JONES et al., 2003). 

É importante destacar que para alguns municípios do PI e MA, o algoritmo utilizado, proposto 

por (SILVA et al., 20121b) não performou muito bem nas estimativas das datas de semeadura em 

algumas safras, ocasionando desempenho insatisfatório das simulações para algumas safras em todas 

as cultivares. Isto se correlaciona às variações climáticas que decorreram na década analisada (2010-

2019) em que a semeadura em alguns municípios e em alguns anos, atrasou demasiadamente (de 

acordo com a observação dos dados de precipitação gerados). Em alguns municípios como Caxias-



57 

 

MA; Alvorada do Gurguéia-PI e Uruçuí-PI o erro chegou a ocorrer em cinco safras. Isto pode ter 

causado um efeito de semeadura "no pó" por parte de alguns produtores e/ou datas de semeaduras 

muito distintas de uma propriedade para outra devido à preponderância de chuvas advindas de 

sistemas convectivos (alta intensidade de precipitação em áreas restritas).  

Estas questões podem vir a causar um efeito de dispersão da data de semeadura de uma 

região. Outra questão, é que, como todas as cinco cultivares foram calibradas com base em condições 

de baixo estresse hídrico, é de se esperar que o modelo tenha um desempenho menos assertivo em 

situações de maiores estresses hídricos.  

Visto isso, a cultivar FT® 4280 IPRO foi selecionada para as simulações de a produtividade de 

água na região do MATOPIBA por apresentar melhor ajuste dos dados de produtividade simulados com 

os dados de produtividade do IBGE.  

 

3.3.2. Produtividade de água 

Com a cultivar selecionada o modelo foi usado na simulação da produtividade da cultura e da 

ET durante o ciclo para as safras de 2010 a 2019 de 30 municípios da região do MATOPIBA. Os 

resultados de produtividade foram corrigidos utilizando o coeficiente proposto "Kprod" em que a razão 

entre as médias das produtividades observada e estimada é usada para regionalizar a produtividade 

para cada localidade.  

Após as simulações os valores de produtividade real e estimado foram submetidos ao índice 

"d", resultando no valor de 0,53 na composição das 10 safras nos 30 municípios enquanto a RMSE foi 

de 680 kg.ha-1. A gráfico de dispersão entre a produtividade observada e estimada é apresentado na 

Figura 5.  

Apesar dos indicadores "d" e RMSE, o ajuste de retas não foi satisfatório. Com base nos dados 

dispostos no gráfico, é possível inferir que o modelo apresenta tendências de superestimação e 

subestimação. Contudo, a dispersão dos valores do centro do gráfico sugere que há uma fonte externa 

de erros que independe do modelo, pois em algumas ocasiões no ajuste de retas o modelo é satisfatório 

para simulação de valores altos e baixos de produtividade. 
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Figura 5:  Reta 1:1 da produtividade IBGE e produtividade simulada para todas as safras.  

 

Dessa forma, foi testado retirar as cinco safras em que o erro entre as produtividades fosse 

maior e plotar novamente o ajuste de retas. Dessa maneira a Figura 6 representa as cinco safras de 

cada local em que as simulações do modelo apresentam melhor desempenho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6:  Reta 1:1 da produtividade IBGE e produtividade simulada dos cinco melhores ajustes para cada 
localidade.  

 

Com as safras de melhor desempenho selecionadas, os indicadores "d" e RMSE ficaram 

respectivamente em 0,94 e 201. Uma comparação entre as médias das produtividades observadas das 

10 safras e das produtividades simuladas para as cinco safras selecionadas está representada na 

Tabela 7 com a diferença entre as médias em porcentagem, com as únicas médias divergindo em mais 

de 10% ocorrendo nos municípios de Caxias e Correntina.  
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Provavelmente a principal causa das fontes de erro para as simulações foi a imprecisão das 

datas de semeadura utilizadas. O ajuste de retas da Figura 6, representa que o modelo performa bem, 

tanto para produtividades baixas girando em torno dos 1200 kg.ha-1 quanto para produtividades mais 

altas em torno de 3600 kg.ha-1. Portanto esta faixa de produtividade é mais adequada para o 

desempenho do modelo CROPGRO na região do MATOPIBA, com calibração de cultura e tipo de solo 

utilizados. Dessa forma é respeitada a premissa das limitações do modelo quanto aos processos e 

dados utilizados para sua calibração/validação (HOOGENBOOM et al.,1999; JONES et al., 2003).  

Para os coeficientes de ajuste de produtividade (Kprod) propostos, os valores encontraram-se 

ligeiramente abaixo aos seus análogos de "Eficiência de Manejo" que variaram em grande maioria de 

0,6 a 0,8 (BATTISTI et al., 2018). Provavelmente durante o processo de calibração a sensibilidade ao 

estresse hídrico não foi bem representada devida à baixa incidência de déficit hídrico durante o 

desenvolvimento da cultura em sistema de irrigação por pivô central.   

Para a evapotranspiração calculada, os valores variam de 352,5 até 513 mm, faixa bastante 

próxima às encontradas nos estudos de Irmak et al. (2014) sendo os valores de 453 a 473 mm por ciclo 

para cultivos de sequeiro e de 579 a 600 mm por ciclo para cultivos irrigados, a depender da safra. 

Suyker e Verma (2009) observaram valores médios de 431 a 452 mm de evapotranspiração real para 

cultivos não irrigados e com irrigação respectivamente no estado de Nebraska nos Estados Unidos. 

Valores maiores de ET foram observados por KARAM et al. (2005) no Líbano com 725 mm registrados 

por lisímetros de pesagem para um ciclo de 138 dias.  

Na WP (Tabela 7) os valores estimados se aproximam bem aos observados de 6,95 kg.ha-

1mm-1 nos estudos de Hussain et al. (2019) no estado de Michigan nos Estados Unidos. Contudo ficou 

aquém dos valores de WP registrados por Gajić et al. (2018) de 9,0 kg.ha-1mm-1 em clima temperado, 

contudo se encontra dentro das faixas de valores apresentadas na literatura citada pelos mesmos 

estudos. A maior WP se deve não pelo clima mais ameno, que poderia vir a fazer a cultura poupar 

água, mas pela maior produtividade registrada. Estas produtividades de Gajić et al. (2018) vem ao 

encontro às produtividades sugeridas por Grassini et al. 2015 de 9,9 kg.ha-1mm-1 definida como 

produtividade de água alcançável.  

Dessa forma pode-se dizer que a melhor forma de aumentar WP de uma cultura é elevar sua 

produtividade, mesmo que isso faça com que a cultura utilize mais água. A diminuição das perdas 

relativas a manejo favorece o aumento da WP como também os Índices de Colheita, os quais 

representam cultivos mais eficientes na partição de carbono assimilado e consequentemente mais 

produtivos e com maior WP (ROCKSTRÖM; BARRON, 2007; ALI; TALUKDER, 2008).  
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Tabela 7: Coeficiente de ajuste de produtividade proposto (Kprod); produtividade observada e resultados das 
simulações para cada localidade do MATOPIBA testada. 

Local Kprod IBGE  Simulado  Diferença  ET  WP  Ciclo  

  ----- (kg.ha-1) ----- (%) (mm) (kg.ha-1mm-1) (dias) 

*Alto 
Parnaíba  

0,55 2737 2860 4,49 460,49 6,21 125,80 

Balsas 0,61 2718 2893 6,46 435,23 6,65 121,00 

*Carolina  0,66 2595 2493 3,90 406,94 6,13 119,30 

*Caxias  0,70 2619 2952 12,71 386,32 7,64 118,20 

*Chapadinha  0,68 2591 2744 5,91 352,51 7,79 114,50 

*Estreito  0,55 2447 2389 2,37 396,29 6,03 117,20 

Grajaú 0,58 2578 2740 6,28 397,66 6,89 115,10 

Novas 
Colinas 

0,66 2685 2833 5,52 380,80 7,44 121,30 

Almas 0,53 2921 3019 3,35 470,21 6,42 131,00 

Araguaçu 0,55 2806 3016 7,49 497,34 6,06 133,70 

Campos 
Lindos 

0,65 3104 3087 0,54 412,60 7,48 122,00 

*Dianópolis 0,50 3018 2960 1,92 460,29 6,43 132,60 

*For. do 
Araguaia 

0,58 2925 3085 5,46 495,81 6,22 130,00 

*Gurupi 0,54 2889 2966 2,67 494,13 6,00 130,40 

Lag. da 
Confusão 

0,55 2912 2947 1,20 486,47 6,06 128,30 

Mateiros 0,50 2880 2899 0,67 470,89 6,16 128,90 

Pedro 
Afonso 

0,51 2535 2550 0,60 451,51 5,65 124,40 

*Peixe 0,56 2771 2962 6,90 490,25 6,04 131,00 

Pium 0,57 2969 2969 0,01 468,76 6,33 127,70 

Rio Sono 0,52 2647 2594 2,00 449,51 5,77 127,40 

Sta. Rosa do 
TO 

0,53 2887 2908 0,73 474,81 6,12 131,10 

*Palmas 0,67 3141 3182 1,30 440,98 7,21 126,00 

*Alvorada do 
Gurguéia 

0,67 2362 2495 5,65 378,30 6,60 122,80 

Bom Jesus 0,63 2420 2574 6,38 408,82 6,30 126,40 

*Gilbués 0,55 2664 2757 3,53 498,64 5,53 126,50 

*Uruçuí 0,56 2462 2232 9,31 400,64 5,57 120,00 

*Barreiras 0,57 3105 2948 5,07 490,63 6,01 131,10 

*Correntina 0,57 2771 2465 11,06 513,76 4,80 137,70 

Form. do Rio 
Preto 

0,62 3047 3118 2,34 478,07 6,52 129,90 

*LEM 0,53 3149 3179 0,94 494,02 6,43 136,50 

*Municípios que participaram do processo de comparação entre cultivares.                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, a WP apresentou baixa correlação: produtividade simulada, R2 = 0,17; ET do ciclo, R2 

= 0,32; duração do ciclo, R2 = 0,28, evidenciando a complexidade do tema, mesmo tratando-se de 

dados simulados. 
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3.4 Conclusões 

O processo de calibração das cultivares acompanhadas na região do MATOPIBA resultou em 

performance superior a cultivar comparada da literatura.  

O modelo CROPGRO da plataforma DSSAT apresentou desempenho satisfatório na simulação 

da produtividade da cultura da soja para 30 locais na região do MATOPIBA desde que os limites 

definidos sejam respeitados. 

Foi possível estimar a produtividade da água para a cultura da soja no MATOPIBA, com 

resultados semelhantes a valores da literatura. 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 

Os dados climáticos interpolados e os dados de solo e cultivares coletados na região do 

MATOPIBA apresentaram desempenho satisfatório na simulação da produtividade de água pelo 

modelo CROPGRO para a cultura da soja na região.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: ÍNDICES ESTATÍSTICOS - ESTAÇÕES MATOPIBA 

Alto Parnaíba R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,64 0,89 0,71 1,64 1,26 0,4 0,29 

Tmin 0,52 0,79 0,57 1,8 1,36 0,52 -0,47 

UR 0,68 0,87 0,72 10,04 7,75 0,56 5,67 

u 0,02 0,41 0,05 1,02 0,82 3,32 -0,42 

Ins 0,69 0,91 0,75 1,88 1,33 0,31 -0,01 

Qg 0,6 0,84 0,65 3,32 2,65 0,61 -1,72 

P 0,85 0,96 0,89 3,73 1,14 0,15 0,06 

ETo 0,42 0,76 0,49 0,95 0,71 1,02 -0,41 

 

Araguaína R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,8 0,93 0,83 1,33 1,02 0,3 -0,68 

Tmin 0,61 0,71 0,56 2,26 1,86 1,08 -1,8 

UR 0,86 0,94 0,87 5,81 4,58 0,24 3,11 

u 0,09 0,44 0,13 0,63 0,48 5,06 -0,34 

Ins 0,77 0,92 0,81 1,79 1,31 0,28 -0,72 

Qg 0,69 0,9 0,75 2,63 1,99 0,32 -0,06 

P 0,25 0,67 0,33 10,48 4,9 0,82 0,3 

ETo 0,61 0,84 0,66 0,68 0,54 0,63 -0,37 

 

Bacabal R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,76 0,91 0,79 1,22 0,94 0,33 0,63 

Tmin 0,27 0,64 0,33 1,57 1,23 1,18 0,89 

UR 0,94 0,98 0,95 4,47 3,46 0,07 0,64 

u 0,37 0,74 0,45 0,61 0,5 0,71 -0,17 

Ins 0,68 0,9 0,74 1,66 1,24 0,33 -0,18 

Qg 0,43 0,79 0,52 3,14 2,17 0,6 -0,11 

P 0,5 0,83 0,58 8,91 3,53 0,51 0,38 

ETo 0,61 0,88 0,68 0,61 0,44 0,41 -0,03 

 

Balsas R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,73 0,92 0,79 1,36 0,97 0,27 0,04 

Tmin 0,54 0,85 0,63 1,32 1 0,48 -0,04 

UR 0,81 0,93 0,83 7,66 5,93 0,25 -3,53 

u 0,11 0,59 0,2 0,62 0,49 1,05 -0,08 

Ins 0,72 0,91 0,78 1,82 1,35 0,28 0,23 

Qg 0,63 0,87 0,68 3,1 2,37 0,44 1,16 

P 0,47 0,82 0,56 7,26 2,64 0,57 0,09 

ETo 0,62 0,87 0,68 0,65 0,5 0,4 0,12 
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Barra do Corda R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,7 0,91 0,76 1,34 0,98 0,32 -0,15 

Tmin 0,55 0,85 0,63 1,39 1,06 0,47 -0,19 

UR 0,75 0,93 0,8 6,66 5,07 0,26 1,32 

u 0,27 0,71 0,37 0,53 0,41 0,8 0 

Ins 0,67 0,9 0,74 1,77 1,33 0,34 -0,17 

Qg 0,49 0,83 0,58 2,87 2,11 0,58 0,19 

P 0,36 0,74 0,45 7,49 2,82 0,67 0,16 

ETo 0,6 0,87 0,68 0,59 0,45 0,43 -0,05 

 

Barreiras R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,58 0,84 0,64 2,13 1,2 0,44 0,43 

Tmin 0,6 0,86 0,67 1,95 1,39 0,42 0,21 

UR 0,76 0,93 0,81 7,95 5,6 0,24 0,01 

u 0,14 0,61 0,23 0,76 0,57 1,09 0,03 

Ins 0,68 0,9 0,74 1,83 1,27 0,33 -0,15 

Qg 0,67 0,9 0,74 2,61 1,85 0,34 -0,2 

P 0,58 0,86 0,66 5,67 1,77 0,43 -0,05 

ETo 0,65 0,89 0,72 0,67 0,49 0,36 0 

 

Bom Jesus da Lapa R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,78 0,92 0,81 1,5 1,1 0,29 0,71 

Tmin 0,68 0,85 0,7 1,82 1,4 0,65 1,09 

UR 0,74 0,91 0,78 8,5 6,72 0,29 -2,3 

u 0,21 0,51 0,23 1,06 0,86 4,01 -0,78 

Ins 0,69 0,91 0,75 1,76 1,2 0,34 0,33 

Qg 0,77 0,93 0,81 2,4 1,81 0,28 -0,81 

P 0,48 0,82 0,57 5,81 1,62 0,54 0,08 

ETo 0,68 0,89 0,73 0,72 0,56 0,47 -0,26 

 

Bom Jesus - PI R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,58 0,84 0,64 2,13 1,2 0,44 0,43 

Tmin 0,6 0,86 0,67 1,95 1,39 0,42 0,21 

UR 0,76 0,93 0,81 7,95 5,6 0,24 0,01 

u 0,14 0,61 0,23 0,76 0,57 1,09 0,03 

Ins 0,68 0,9 0,74 1,83 1,27 0,33 -0,15 

Qg 0,67 0,9 0,74 2,61 1,85 0,34 -0,2 

P 0,58 0,86 0,66 5,67 1,77 0,43 -0,05 

ETo 0,65 0,89 0,72 0,67 0,49 0,36 0 

 

Carolina R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,85 0,95 0,87 1,13 0,89 0,18 0,35 

Tmin 0,52 0,74 0,52 1,84 1,48 1,32 1,27 

UR 0,87 0,93 0,86 7,43 5,74 0,22 -3,23 

u 0,16 0,59 0,23 0,62 0,47 0,89 0,01 

Ins 0,8 0,94 0,84 1,58 1,2 0,21 0,27 

Qg 0,73 0,91 0,78 2,45 1,85 0,28 0,44 

P 0,55 0,86 0,64 8,09 2,85 0,48 0,47 

ETo 0,69 0,88 0,73 0,6 0,47 0,37 0,2 
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Caxias R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,82 0,94 0,86 1,14 0,85 0,2 0,21 

Tmin 0,46 0,8 0,55 1,29 1,02 0,54 0,01 

UR 0,72 0,91 0,77 7,24 5,62 0,32 -2,34 

u 0,33 0,74 0,42 0,54 0,39 0,73 0,02 

Ins 0,66 0,9 0,73 1,64 1,21 0,36 0,01 

Qg 0,66 0,89 0,72 2,29 1,8 0,39 0,7 

P 0,24 0,66 0,32 10,24 4,19 0,82 0,26 

ETo 0,75 0,92 0,79 0,52 0,41 0,29 0,16 

 

Chapadinha R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,75 0,92 0,8 1,21 0,95 0,29 -0,13 

Tmin 0,42 0,79 0,51 0,95 0,73 0,97 0,01 

UR 0,71 0,92 0,77 5,71 4,45 0,3 0,46 

u 0,09 0,55 0,17 0,84 0,64 1,87 -0,21 

Ins 0,68 0,89 0,73 1,74 1,3 0,36 0,49 

Qg 0,59 0,86 0,66 2,58 2,01 0,49 0,84 

P 0,36 0,73 0,44 9,85 3,93 0,65 0,4 

ETo 0,67 0,9 0,74 0,62 0,45 0,37 0,02 

 

Colinas R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,81 0,95 0,85 1,12 0,8 0,19 -0,06 

Tmin 0,55 0,83 0,62 1,42 1,06 0,54 -0,55 

UR 0,83 0,95 0,87 6,02 4,63 0,19 1,7 

u 0,41 0,77 0,49 0,54 0,41 0,74 -0,21 

Ins 0,73 0,92 0,78 1,68 1,25 0,27 -0,2 

Qg 0,67 0,9 0,73 2,33 1,78 0,33 0,02 

P 0,69 0,91 0,75 5,69 1,76 0,31 0,18 

ETo 0,68 0,9 0,74 0,56 0,43 0,37 -0,15 

 

Correntina R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,82 0,94 0,85 1,25 0,93 0,21 -0,44 

Tmin 0,76 0,88 0,77 2 1,56 0,41 -1,29 

UR 0,74 0,88 0,76 9,98 8,3 0,49 6,52 

u 0,21 0,67 0,3 0,63 0,47 1 0,11 

Ins 0,76 0,93 0,81 1,6 1,11 0,25 0,11 

Qg 0,77 0,93 0,82 2,37 1,7 0,24 0,27 

P 0,59 0,86 0,67 5,8 1,62 0,41 0,16 

ETo 0,75 0,93 0,8 0,55 0,41 0,27 -0,07 

 

Imperatriz R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,72 0,89 0,75 1,44 1,1 0,42 0,8 

Tmin 0,57 0,84 0,64 1,18 0,88 0,53 0,41 

UR 0,73 0,91 0,77 6,59 4,96 0,37 -2,78 

u 0,08 0,53 0,15 0,59 0,48 1,22 -0,17 

Ins 0,59 0,87 0,67 2,09 1,55 0,46 0,14 

Qg 0,66 0,9 0,73 2,21 1,73 0,37 -0,45 

P 0,3 0,7 0,38 9,74 4,05 0,73 0,46 

ETo 0,53 0,85 0,61 0,59 0,45 0,52 0,01 
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Palmas R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,79 0,94 0,84 1,28 0,94 0,21 0 

Tmin 0,26 0,7 0,36 2,14 1,43 0,98 0,64 

UR 0,87 0,89 0,83 10,3 8,43 0,36 -7,52 

u 0,19 0,59 0,26 0,82 0,59 0,84 0,09 

Ins 0,69 0,91 0,76 1,78 1,3 0,31 -0,1 

Qg 0,56 0,8 0,59 3,69 2,9 0,8 -2,35 

P 0,24 0,67 0,33 10,42 4,71 0,83 -0,04 

ETo 0,48 0,8 0,55 0,87 0,65 0,53 -0,07 

 

Pedro Afonso R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,82 0,95 0,86 1,15 0,84 0,18 0,11 

Tmin 0,65 0,89 0,72 1,08 0,81 0,36 -0,08 

UR 0,84 0,95 0,87 5,93 4,57 0,25 1,09 

u 0,08 0,5 0,14 1,04 0,84 1,32 -0,53 

Ins 0,74 0,93 0,8 1,62 1,2 0,27 0,15 

Qg 0,57 0,85 0,64 3,21 2,3 0,47 0,81 

P 0,51 0,83 0,59 8,58 3,43 0,51 0,25 

ETo 0,57 0,86 0,65 0,63 0,49 0,48 0 

 

Peixe R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,56 0,86 0,65 1,88 1,43 0,46 0,11 

Tmin 0,49 0,79 0,56 1,68 1,21 0,59 -0,61 

UR 0,72 0,9 0,77 8,85 6,83 0,37 -4,13 

u 0,15 0,6 0,23 0,75 0,58 1,05 -0,26 

Ins 0,51 0,83 0,6 2,5 1,86 0,55 0,65 

Qg 0,27 0,69 0,36 4,53 3,4 0,97 1,72 

P 0,31 0,71 0,4 8,99 3,68 0,72 0,18 

ETo 0,36 0,76 0,45 0,89 0,67 0,75 0,2 

 

Taguatinga R² d C RMSE MAE CRE Bias 

Tmax 0,75 0,89 0,77 1,65 1,34 0,4 0,95 

Tmin 0,34 0,62 0,36 2,61 2,07 2,33 1,87 

UR 0,83 0,95 0,86 7,52 5,88 0,18 -1,44 

u 0,27 0,52 0,27 1,45 1,28 3,88 -1,22 

Ins 0,7 0,9 0,76 1,86 1,32 0,32 -0,49 

Qg - - - - - - - 

P 0,23 0,65 0,31 10,12 4,3 0,82 0,11 

ETo 0,64 0,85 0,69 0,73 0,57 0,6 -0,41 
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APÊNDICE B: REGISTROS DE AMOSTRAGEM DE SOLO E PLANTA NA REGIÃO 
DO MATOPINBA  


