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RESUMO 

Quantificando o potencial de expansão sustentável da produção de amendoim no Estado 

de São Paulo 

O amendoim (Arachis hypogaea L.) é originário da América do Sul e foi amplamente 

disseminado pelo mundo, provavelmente por causa do seu sabor agradável e valor nutritivo. A 

cultura do amendoim é uma alternativa em sistema de rotação de culturas em áreas de cana-de-

açúcar no momento da reforma dos canaviais, sendo esta a razão pela qual o Estado de São Paulo, 

principal produtor de cana, seja também o principal produtor brasileiro de amendoim. A aplicação 

do conceito da eficiência de produção agrícola para avaliação da cultura do amendoim pode 
fundamentar análises estratégicas para o setor. Uma das ferramentas usadas para este tipo de 

aplicação são os modelos baseados em processos. Dentre os modelos de crescimento para a cultura 

do amendoim já existente, destaca-se o incluído no sistema computacional DSSAT, denominado 

CROPGRO, que tem sido bastante aplicado em todo o mundo por pesquisadores da área. O 

desenvolvimento de modelos próprios por pesquisadores intensifica o processo de aprendizado e 

auxilia na redução de incertezas. O objetivo deste trabalho foi gerar conhecimento sobre a cultura 

do amendoim quanto a necessidade hídrica, conciliado ao desenvolvimento e calibração de modelos 

de simulação para quantificação da eficiência de produção agrícola nas principais regiões produtoras 

do Estado de São Paulo. A calibração do modelo CROPGRO-Peanut foi eficiente em simular a 

fenologia, para as variáveis vegetativas o índice d de Wilmott foi satisfatório para IAF (0,88 a 0,90), 

N° de folhas (0,58 a 0,85), AF específica (0,82 a 0,98), massa vegetativa (0,94 a 0,98) conforme a 
reposição hídrica aplicada, com valores de r2 acima de 0,65. Quanto as variáveis produtivas, embora 

os índices d e r2 foram satisfatórios, a EF foi baixa para ambos os tratamentos. Já o Simulador 

agronômico simplificado para Arachis hypogaea (SASAH), modelo inicialmente proposto neste 

trabalho pode ser considerando ainda em fase de construção e necessita de ajustes adicionais em 

seus algoritmos, não sendo utilizado na tese para simulação da produção potencial e atingível do 

amendoim. A eficiência média da produção no estado de São Paulo é de 52%, variando entre 33% 

em Ribeirão Preto até 72% em Marília. 

Palavras-chave: Modelagem agrícola; Produtividade atingível; Produtividade potencial; Yield-gap 
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ABSTRACT 

Assessing the potential for sustainable intensification of peanut production in the State of 

Sao Paulo - Brazil 

Peanut (Arachis hypogaea L.) originates from South America and was widely disseminated 

throughout the world, probably because of its pleasant taste and nutritional value. The peanut crop 

is an alternative in a system of crop rotation in areas of sugarcane at the time of sugarcane reform, 

which is why the State of São Paulo, the main producer of sugarcane, is also the main producer 

Brazilian peanut. The application of the concept of agricultural production efficiency to evaluate the 

peanut crop can support strategic analysis for the sector. One of the tools used for this type of 
application is process-based models. Among the growth models for the existing peanut crop, the one 

included in the DSSAT computer system, called CROPGRO, has been widely applied by researchers 

in the area. The development of own models by researchers intensifies the learning process and helps 

reduce uncertainty. The goal of this work was to generate knowledge about the peanut crop as the 

water requirement, the development and calibration of simulation models to quantify the agricultural 

production efficiency in the main producing regions of the São Paulo State. The calibration of the 

CROPGRO-Peanut model was efficient in simulate the phenology, for the vegetative variables the 

Wilmott index was satisfactory for LAI (0.88 to 0.90), N° of leaves (0.58 to 0.85), Specific AF (0.82 

to 0.98), vegetative mass (0.94 to 0.98) according to the applied water replacement, with r2 values 

above 0.65. Regarding the productive variables, although the indices d and r2 were satisfactory, the 

EF was low for both treatments. The simplified agronomic simulator for Arachis hypogaea 
(SASAH), a model initially proposed in this work, can be considered still in the construction phase 

and requires additional adjustments in its algorithms, and it is not used in the thesis to simulate the 

potential and attainable yield of peanuts. The average efficiency of production in the state of São 

Paulo is 52%, ranging from 33% in Ribeirão Preto to 72% in Marília. 

Keywords: Agricultural modeling; Attainable yield; Potential yield; Yield-gap 
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1. INTRODUÇÃO 

O amendoim é uma planta oleaginosa, dicotiledônea, anual, herbácea, ramificada, 

pertencente à família das Fabaceae e ao gênero Arachis, considerado importante fonte proteica 

e energética, com amplas possibilidades de aproveitamento na indústria alimentícia. Outro 

ponto de destaque da cultura em território nacional é a sua utilização em sistema de rotação de 

culturas em áreas de renovação do plantio de cana-de-açúcar. Este fato explica o fato de São 

Paulo ser o principal estado produtor de amendoim do Brasil, com produção crescente nos 

últimos anos. 

Devido ao crescimento populacional estimado em 30% até 2050 será necessário cada 

vez mais a intensificação da agricultura em áreas cultiváveis, precisando ter produtividades 

maiores que as atuais (MARIN et al., 2016b). Uma das ferramentas que podem contribuir neste 

sentido é a identificação das regiões com os melhores potenciais de incremento da eficiência 

produtiva para auxiliar principalmente: 1) na análise da eficiência da produção agrícola, a qual 

fornece subsídios para identificar os principais fatores limitantes à produtividade das culturas; 

na priorização de recursos para a pesquisa, desenvolvimento e intervenção; 2) na avaliação de 

cenários agrícolas futuros nas culturas e no uso do solo; e 3) os resultados deste tipo de análise 

são dados de entrada para modelos econômicos de equilíbrio geral e parcial, ferramentas 

utilizadas para projeções futuras de segurança alimentar e uso da terra (VAN ITTERSUM et 

al., 2013). A identificação das regiões com os melhores potenciais de incremento da eficiência 

produtiva pode ser feita pela diferença (ou a razão) entre a produtividade atual, observada em 

condições operacionais, e a produtividade potencial (Yp) (ou produtividade atingível limitada 

apenas por deficiência hídrica - Yw).  

Uma das ferramentas consagradas na literatura científica para testes de hipóteses 

acadêmicas, que são amplamente aceitas para a análise de estimativa da eficiência de produção 

na agricultura é o uso de modelos de crescimento de plantas (MCPs), baseados em processos 

fisiológicos e físicos que ocorrem no sistema solo-planta-atmosfera. Neste contexto, surgem 

como ferramentas de suporte os modelos de simulação de crescimento de culturas agrícolas, 

para a busca de estratégias mais eficientes de produção, de gerenciamento de riscos, de tomada 

de decisões e de sustentabilidade do processo produtivo. Utilizando modelos de cultura pode-

se analisar um dado sistema produtivo com certa facilidade e rapidez em comparação com dados 

experimentais. Para tanto, é necessário que os modelos estejam devidamente calibrados para 

que sejam capazes de simular o crescimento e o desenvolvimento da cultura do amendoim. 
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Dentre os modelos de crescimento para a cultura do amendoim já existente, destaca-

se o incluído na plataforma DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Transfer), 

denominado CROPGRO-Peanut, que tem sido utilizado em todo o mundo por pesquisadores 

da área. O modelo CROPGRO é genérico para leguminosas e permite a simulação do 

crescimento e desenvolvimento de diversas outras culturas (grão-de-bico, feijão, fava e soja), 

além do amendoim. O CROPGRO permite ao usuário, calibrar e aplicar o modelo em distintas 

condições de solo e clima, por meio de modificações em seus arquivos de parâmetros. Há 

também um grande interesse heurístico no desenvolvimento de novos modelos baseados em 

processos para simulação do crescimento e desenvolvimento de plantas, que surgem no intuito 

de contribuir para expansão da capacitação de novos recursos humanos na linha de modelagem, 

avançando em relação aos trabalhos em que apenas a técnica de simulação com modelos pré-

concebidos seja aplicada. Nestes processos, entende-se que é possível aprofundar o 

conhecimento sobre os mecanismos envolvidos no processo de simulação e sobre as incertezas 

inerentes na modelagem agrícola. 
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2. HIPÓTESES 

1) A eficiência agrícola da cultura do amendoim pode ser estimada com base em 

simulações de modelos baseados em processos. 

 

2)  A quantificação da eficiência agrícola oferece uma medida do potencial de 

incremento da produção, sem expansão da área atual. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Quantificar a eficiência e o potencial de incremento de produção agrícola da cultura 

do amendoim nas principais regiões produtoras do Estado de São Paulo. 

 

3.2. Específicos 

Para a consecução desse objetivo geral, esta tese teve os seguintes objetivos 

específicos:  

 

1) Caracterizar o crescimento e desenvolvimento da cultivar de amendoim Runner 

IAC 886 quanto a sua resposta as necessidades hídricas.  

 

2) Calibrar o modelo DSSAT/CROPGRO e suas variáveis de entrada para estimativa 

direta do crescimento e desenvolvimento do amendoim e avaliar seu desempenho 

em comparação com dados medidos. 

 
3) Desenvolver um modelo para simulação do crescimento do amendoim,  

baseando-se em dados experimentais coletados. 

 

4) Simular a produção potencial e atingível da cultura do amendoim nas principais 

regiões produtoras do Estado de São Paulo e estimar o estado atual da eficiência 

de produção do amendoim. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1. Amendoim 

4.1.1. Origem e importância econômica 

A difusão do amendoim iniciou-se pelos indígenas situados na América do Sul, para 

as diversas regiões da América Latina, América Central e México. No século XVIII o 

amendoim foi introduzido na Europa. No século XIX difundiu-se do Brasil para a África e do 

Peru para as Filipinas, China, Japão e Índia (NAKAGAWA; ROSOLEM, 2011).  

Segundo dados da FAO (2016), o amendoim é a quarta oleaginosa mais cultivada no 

mundo, ocupando uma área de 27 milhões de hectares com uma produção mundial de 44 

milhões de toneladas (Mg ano-1). Em termos de importância econômica, esta oleaginosa fica 

atrás apenas da soja (41,8% do total mundial), do algodão (14,1%) e da colza (13,1%), 

participando com cerca de 10% da produção mundial de oleaginosas. Os principais produtores 

mundiais são a China, Índia e os Estados Unidos com 43,9%, 22,9% e 5,3% da produção 

mundial respectivamente (SANTOS; FREIRE; LIMA, 2013).  

No Brasil, a área total plantada com amendoim (1ª e 2ª safras) correspondeu a pouco 

mais de 129 mil hectares na safra 2016/2017, gerando uma produção de 467 mil toneladas. 

Sendo que a principal região produtora é a sudeste, liderada pelo estado de São Paulo que foi 

responsável por 89% da área nacional cultivada com amendoim, produzindo 423 mil  toneladas 

de amendoim em casca, obtendo uma produtividade média de 3662 kg ha-1 (CONAB, 2017). O 

restante da área plantada é dividido entre os estados do Rio Grande do Sul (3,0%), Minas Gerais 

(2,5%), Paraná (2,1%), Sergipe (1,2%), Bahia (1,2%) e demais estados (TO, CE, PB, MT  

2,4%).  

Grande parte do amendoim produzido no Brasil está integrada ao sistema produtivo da 

cana-de-açúcar, sendo cultivado em rotação de cultura no momento de reforma dos canaviais. 

Estima-se que 80% das áreas de reforma de canaviais sejam ocupadas pela cultura do amendoim 

(AGROBYTE, 2017). O que faz com que o estado de São Paulo se destaque como o maior 

estado produtor brasileiro, sendo produzido principalmente nos municípios de Jaboticabal, 

Presidente Prudente, Marília, Tupã, Assis, Barretos, Ribeirão Preto, Catanduva e Lins, regiões 

em que o amendoim assume um papel de grande importância, em função de estar entre as 

culturas de ciclo curto que podem ser uma opção na ocupação das áreas de reforma dos 

canaviais, e por existirem empresas produtoras de sementes na região (HERRERA et al., 2006). 
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4.1.2. Classificação botânica 

O amendoim é uma dicotiledônea, herbácea, anual, pertencente à família Fabaceae, e 

ao gênero Arachis. Dentre as inúmeras espécies conhecidas a mais importante é Arachis 

hypogaea L., que é subdividida em três grupos botânicos de acordo com a morfologia da planta. 

No Brasil dois tipos botânicos, o Valência e o Virgínia, são os mais cultivados comercialmente. 

O grupo Spanish tem pouca expressão econômica no país (SANTOS et al., 1997).  

O grupo Valência apresenta porte ereto, ciclo curto e sementes de tamanho médio, com 

tegumento de coloração vermelha e 3 a 5 sementes por vagem. Possuem nós produtivos tanto 

na haste principal como nas ramificações (SANTOS et al., 1997). Já as plantas do grupo 

Virgínia podem apresentar porte ereto (‘bunch’) ou rasteiro (‘runner’), ciclo longo, vagens 

geralmente com duas sementes grandes, de coloração bege, e com dormência e não produzem 

flores na haste principal (GODOY; MINOTTI; RESENDE, 2005).  

Plantas de amendoim apresentam a parte aérea com uma haste principal de onde se 

originam as ramificações primárias, secundárias e terciárias, que podem medir de 0,20 m a 0,70 

m de comprimento, de acordo com o grupo botânico, as cultivares e as condições ambientais 

(TASSO JUNIOR; MARQUES; NOGUEIRA, 2004). As ramificações primárias de plantas do 

subgrupo “runner” crescem horizontalmente e se espalham pelo solo emitindo alternadamente 

gemas reprodutivas ou ramificações secundárias e terciárias, formando uma arquitetura mais 

espessa do que a de plantas de porte ereto (GODOY; MINOTTI; RESENDE, 2005). 

 

4.1.3. Fenologia 

O desenvolvimento da cultura do amendoim é dividido em fases, conforme estabelece 

Doorenbos & Kassam (1994) o desenvolvimento do amendoim possui cinco fases distintas 

(cultivar precoce): Fase 0 – Período de estabelecimento da cultura (duração de até 10 dias); 

Fase 1 – Período de crescimento vegetativo; Fase 2 – Período de desenvolvimento reprodutivo; 

Fase 3 – Período de formação da colheita; Fase 4 - Período de maturação fisiológica. Boote 

(1982) descreve os estádios fenológicos da cultura do amendoim em vegetativos e reprodutivos, 

conforme Tabela 1. 
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Tabela 1. Estádios de desenvolvimento do amendoim (Fonte: BOOTE, 1982). 

Estádios Evento Descrição 

Estádio Vegetativo (V)  

VE Emergência 
Cotilédones próximos a superfície do solo com parte 
da plântula visível 

V0 Emergência 
Cotilédones abertos, dispostos horizontalmente, 
abaixo ou na superfície do solo 

V1 Primeira folha composta 
Primeira folha composta na haste principal, devendo 
os folíolos estar abertos e na horizontal 

VN "n" folhas compostas 
N...ésima folha composta na haste principal, devendo 
os folíolos estarem abertos e na horizontal 

Estádio Reprodutivo (R)  

R1 Início do florescimento Uma flor aberta em qualquer nó da planta 

R2 Início de formação de ginóforo Um ginóforo desenvolvido 

R3 Início de frutificação 
Um ginóforo no interior do solo contendo um ovário 

intumescido, com no mínimo o dobro de espessura do 
ginóforo 

R4 Fruto bem formado 
Um fruto bem desenvolvido, com as dimensões 
características da cultivar 

R5 Início da semente 

Um fruto bem desenvolvido, no qual é visível o 
crescimento dos cotilédones da semente quando a 

vagem é cortada com lâmina (após estádio de 

endosperma líquido) 

R6 Semente bem formada 
Um fruto com a cavidade aparentemente preenchida 

com as sementes úmidas 

R7 Início da maturidade 
Um fruto mostrando na parte interna do pericarpo 

(vagem) ou da testa (tegumento) da semente a 

coloração natural da cultivar 

R8 Maturidade para colheita 
2/3 ou 3/4 dos frutos totalmente desenvolvidos, 
apresentando coloração típica do tegumento da 

semente ou da parte interna da vagem 

R9 Maturidade ultrapassada 
Um fruto não danificado apresentando mudança na 
cor do tegumento da semente ou deterioração do 

ginóforo 

 

4.1.4. Descrição da cultivar 

As cultivares do tipo rasteira apresentam uma série de vantagens em relação aos 

amendoins eretos/precoces, podendo-se citar a adequação para o arranquio e enleiramento 

mecanizados, alto potencial produtivo, grãos tipo exportação, dormência das sementes no 

momento da colheita e reduzido porcentual de brotação indesejável (TASSO JUNIOR; 

MARQUES; NOGUEIRA, 2004). 



22 

Desde a década de 90, a cultura vem passando por uma fase de expansão e 

transformação tecnológica. A obtenção e difusão de cultivares mais produtivas e adaptadas a 

cultivos tecnificados e a modernização dos processos de colheita, pós colheita e controle de 

qualidade do produto, foram os principais fatores dessa transformação (GODOY; MINOTTI; 

RESENDE, 2005). 

A partir da introdução dos arrancadores/invertedores mecânicos na década de 90 no 

Brasil, gradativamente vem ocorrendo a substituição das tradicionais cultivares de porte ereto 

de amendoim, pelas cultivares de porte rasteiro, do grupo botânico Virgínia, que se adaptam 

melhor ao processo de arranquio e inversão mecanizados. Dentre estas cultivares rasteiras, a 

mais difundida entre os agricultores de São Paulo é a Runner IAC 886 (TASSO JUNIOR; 

MARQUES; NOGUEIRA, 2004), sendo a mais plantada, ocupando cerca de 50% da área 

cultivada com amendoim no estado (SANTOS; FREIRE; LIMA, 2013). 

A cultivar Runner IAC 886 resulta da seleção de uma população de plantas oriundas 

do antigo cultivar americano, “Florunner”. Apresenta como características agronômicas ciclo 

de aproximadamente 130 dias, hábito de crescimento rasteiro, é sensível às principais doenças 

da parte aérea, exigindo um rigoroso programa de controle. Apresentam vagens com duas 

sementes grandes, com dormência e tegumento de coloração rosada, com faixa de massa de 50 

a 70 g por 100 sementes e possui um alto potencial produtivo, chegando a atingir, em condições 

favoráveis de clima, fertilidade do solo e controle de doenças, 7.000 kg ha-1. Além de apresentar 

boa tipificação dos grãos para o mercado de exportação (GODOY; MINOTTI; RESENDE, 

2005). 

 

4.2. Produção de biomassa e irrigação 

A análise de crescimento pode ser usada para a avaliação da produtividade de culturas 

e permite que se investigue a adaptação ecológica dessas culturas a novos ambientes, a 

competição entre espécies, os efeitos de manejo, tratamentos culturais e a identificação da 

capacidade produtiva de diferentes genótipos (KVET et al., 1971) citado por Alvarez et al. 

(2005). Por outro lado, a análise quantitativa de crescimento é o primeiro passo na análise da 

produção de comunidades vegetais, requerendo informações obtidas por vários índices 

fisiológicos. Entre os mais utilizados estão o índice de área foliar, duração de área foliar, taxa 

de crescimento da cultura, taxa de crescimento relativo e taxa de assimilação líquida 

(PEREIRA; MACHADO, 1987). 
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Grande parte das pesquisas com a cultura do amendoim tem suas respostas avaliadas 

por meio de variáveis agronômicas, sendo a análise de crescimento uma técnica utilizada para 

o estudo das bases fisiológicas da produção, sob influência também das variáveis ambientais e 

genéticas, descrevendo as condições morfofisiológicas da planta em intervalos de tempo entre 

duas amostragens sucessivas. Com a análise de crescimento da planta de amendoim tem-se 

estudos dos efeitos da densidade de semeadura; estresse hídrico; potenciais de água nas folhas; 

modelagem de crescimento e produção de cultivares; eficiência no uso da radiação e eficiência 

no uso da água, que podem representar o crescimento e o desenvolvimento da cultura, ao longo 

do ciclo fenológico, mediante o controle das variáveis susceptíveis às modificações com o 

tempo (FREIRE et al., 2007). 

O sistema radicular do amendoim é pivotante, bem desenvolvido e com muitas raízes 

laterais, que podem atingir até 1,8 m de profundidade e a maior parte do sistema radicular 

encontra-se, na primeira camada do solo (0,3 a 0,6 m). As plantas bem desenvolvidas 

normalmente extraem 100% da água necessária da primeira camada do solo (DOORENBOS; 

KASSAM, 1994). 

A maioria das áreas brasileiras plantadas com amendoim são cultivadas em condições 

de sequeiro, sujeita ao elevado risco causada pela instabilidade de chuvas, ocasionando baixas 

produções. Recomendando-se a irrigação a fim de garantir à disponibilidade de água durante 

todo o ciclo e também pelo fato da cultura do amendoim ser responsiva à irrigação (SANTOS 

et al., 2010), cuja prática permite a redução dos riscos e possibilita que as culturas expressem 

seus potenciais de produção, além de proporcionar um produto com melhor qualidade (SILVA 

et al., 2010). 

Segundo Godoy et al. (2014), quando ocorrem períodos de estiagem antes da colheita, 

entre as últimas quatro a seis semanas antes do final do ciclo, há um grande risco de 

contaminação por aflatoxinas, por favorecer a ocorrência de danos aos tecidos da casca e da 

película dos grãos, permitindo a entrada de fungos presentes no solo (SILVA; MARTINS, 

2014). Desta forma, o cultivo do amendoim em áreas irrigadas ou com irrigação suplementar 

tem se constituído uma das recomendações de maior efeito na prevenção da contaminação pré-

colheita por aflatoxinas (SUASSUNA et al., 2008; GODOY et al., 2014).  
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4.3. Eficiência de produção agrícola 

Depreende-se que algumas regiões do mundo têm potencial de incremento produtivo, 

em condições sustentáveis, maiores que outras por causa das melhores condições de solo, clima 

e, em alguns casos, pelo acesso à irrigação (LICKER et al., 2010). Dada a necessidade de 

intensificação da agricultura, a identificação das regiões com os melhores potenciais de 

incremento da eficiência produtiva é importante pelas seguintes razões: 1) a análise da 

eficiência da produção agrícola fornece subsídios para identificar os principais fatores 

(genéticos, manejo de solo, água e planta) limitantes à produtividade; 2) por permitir 

priorização de recursos para a pesquisa, desenvolvimento e intervenção; 3) por permitir a 

avaliação do impacto das mudanças climáticas e cenários agrícolas futuros nas culturas e no 

uso do solo; e 4) os resultados deste tipo de análise são dados de entrada para modelos 

econômicos de equilíbrio geral e parcial, ferramentas utilizadas para projeções futuras de 

segurança alimentar e uso da terra (VAN ITTERSUM et al., 2013). 

As definições associadas à produtividade agrícola, podem ser reunidas em três grandes 

grupos: produtividade potencial, produtividade atingível e produtividade real. Produtividade 

real (Yr) é a produtividade alcançada de fato em condições operacionais de uma lavoura 

comercial, no caso do amendoim em talhões agrícolas comerciais. Para representar a 

variabilidade espaço-temporal observada em uma dada região, utiliza-se um valor médio, que 

representaria o padrão tecnológico adotado. A produtividade potencial (Yp) é definida com a 

aquela obtida por um genótipo adaptado sob condições ótimas de cultivo, sem qualquer fator 

limitante (água) ou redutores, (pragas, doenças, nutrientes) ao seu crescimento. Por fim, tem-se 

que a produtividade atingível (Yw) é aquela obtida por um genótipo adaptado sob condições 

reais de cultivo, sob influência desfavorável de um ou mais fatores limitantes (água) ou 

redutores, (pragas, doenças, nutrientes) ao seu crescimento (VAN ITTERSUM et al., 2013; 

MARIN, 2014). 

Segundo van Ittersum et al. (2013), o termo produtividade potencial (Yp) refere-se à 

produtividade de uma variedade agrícola crescendo sem limitação quanto ao suprimento hídrico 

ou nutricional e sem qualquer limitação quanto aos estresses bióticos causados por pragas e 

doenças. Quando este mesmo cultivo cresce sob condições em que pode atingir Yp, a taxa de 

crescimento da cultura é determinada apenas pela radiação solar, a temperatura, a concentração 

de CO2 na atmosfera ([CO2]) e as características genéticas que controlam a duração do ciclo do 

cultivo e a interceptação de radiação pela copa da planta (i.e. arquitetura da copa). Portanto, Yp 

é específico de cada local por causa do clima, mas não do solo, porque em teoria o solo pode 
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ter suas propriedades corrigidas por técnicas adequadas de manejo. Portanto, em áreas com boas 

condições de solo, Yp é mais relevante como referência para sistemas irrigados ou sob climas 

úmidos com adequado suprimento hídrico durante a estação de cultivo. Para cultivos de 

sequeiro, contudo, a produtividade limitada por água (Yw), equivalente à produtividade 

potencial decrescida apenas pelo estresse hídrico, parece mais adequada como indicador de 

referência de produtividade (ou como benchmark regional). Nos cultivos parcialmente 

irrigados, tanto Yp como Yw podem servir como úteis valores de referência. Portanto, a 

definição de Yw é similar à de Yp, porém em Yw a cultura sofre algum estresse por falta d’água 

e, portanto, é dependente do tipo de solo que afeta a sua capacidade de retenção de água, a 

profundidade do sistema radicular e da topografia do terreno, que influencia o runoff. Tanto Yp 

como Yw são calculados para as melhores datas de plantio/semeadura, densidade populacional 

e variedades. 

Já a produtividade média comercial (Ya) é definida como aquela de fato obtida pelos 

produtores, representando a variabilidade no espaço e no tempo numa dada região geográfica. 

Ela é definida pela média das produtividades obtidas pelos produtores da região envolvendo as 

mais variadas práticas de manejo (datas de plantio/semeadura e colheita, variedades, densidade 

populacionais, manejo nutricional e proteção da cultura contra pragas e doenças). O número de 

anos utilizado para estimar Ya precisa levar em conta um período suficientemente longo para 

considerar a variabilidade climática sem, contudo, confundir efeitos temporais associados às 

tendências de produtividade decorrentes da melhoria tecnológica ou mudança no clima (VAN 

ITTERSUM et al., 2013).  

A diferença (ou a razão) entre a produtividade atual (Ya), observada em condições 

operacionais, e a produtividade potencial (Yp) (ou produtividade atingível limitada apenas por 

deficiência hídrica - Yw) é um robusto indicador quantitativo que tem sido utilizado nesse tipo 

de análise (LOBELL; CASSMAN; FIELD, 2009). A aplicação do conceito da eficiência de 

produção agrícola para a cultura do amendoim pode fundamentar análises estratégicas sobre as 

trajetórias de custos e preços futuros de seus produtos derivados, do custo e benefício por sua 

utilização em rotação na reforma de canaviais, competição com outras culturas de rotação pelo 

uso do solo, e a projeção de cenários agrícolas futuros para o setor brasileiro de amendoim, 

buscando-se antever como as mudanças mais prováveis nas principais regiões produtoras de 

São Paulo devem alterar o cenário atual. 
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4.4. Modelos de crescimento de plantas (MCP’s) 

Uma das formas cientificamente aceitas para a estimativa da eficiência de produção na 

agricultura é o uso de modelos de crescimento de plantas (MCP), baseados em processos 

biofísicos que ocorrem em culturas (do inglês, process based crop model) (ROSENZWEIG et 

al., 2014), que são ferramentas consagradas na literatura científica para testes de hipóteses 

acadêmicas, bem como de avaliação de cenários agrícolas. No entanto, apesar da importância 

desses modelos, uma das incertezas nas projeções agrícolas decorre, também, dos próprios 

modelos. 

Os MCP’s contudo, são ainda utilizados com uma abordagem determinística, sem 

contar com uma análise probabilística adequada a despeito das incertezas associadas em seus 

algoritmos, dados de entrada e parâmetros (RÖTTER et al., 2011). Até poucos anos atrás, por 

tratarem de processos biofísicos relativamente detalhados dos sistemas de produção agrícola, 

tais modelos eram considerados como dedicados à simulação de pequenas parcelas, sem 

possibilidade de extrapolação para grandes áreas. Asseng et al. (2013), por verificar em seus 

trabalhos que uso de múltiplos modelos em paralelo foi capaz de reduzir a incerteza para níveis 

suficientemente baixos, similares aos obtidos nos campos experimentais, demonstrou a 

capacidade dessa ferramenta para aplicações operacionais em larga escala. 

Desde 1960 modelos baseados em processos têm sido desenvolvidos e refinados passo 

a passo guiados por resultados experimentais que preenchiam pouco a pouco pequenas lacunas 

no conhecimento em oposição aos grandes e onerosos experimentos (OVERMAN; SCHOLTZ, 

2002). Há relatos no Brasil, a respeito do desenvolvimento e aplicação de modelos com base 

biofísica descritos por Ometto (1974), Machado (1981) apud Marin & Jones (2014), ambos 

voltados para simulação do crescimento da cana-de-açúcar. Sinclair & Seligman (1996) relatam 

que o processo de desenvolvimento dos próprios modelos pelos grupos de cientistas, além de 

aprimorar o conhecimento a respeito dos mecanismos envolvidos na simulação, também auxilia 

na percepção de incertezas associadas aos modelos. 

4.4.1. O modelo DSSAT/CROPGRO-Peanut 

Os efeitos edafoclimáticos e de manejo sobre o desenvolvimento e rendimento da 

cultura do amendoim podem ser mensurados através de ensaios de campo e de modelos de 

simulações como o CROPGRO - sistema DSSAT (HOOGENBOOM et al., 2003), AquaCrop 

(RAES et al., 2009) e CropSyst (STÖCKLE; DONATELLI; NELSON, 2003). As vantagens 

desses modelos sobre os ensaios de campo estão na praticidade, economia e principalmente na 
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redução do tempo de obtenção dos resultados da pesquisa. Segundo Martim et al. (2009), os 

modelos de simulações do rendimento agrícola possibilitam antever as respostas de uma 

determinada cultura submetida às condições desejadas pelo pesquisador, antes mesmo de se 

concluir um ensaio.  

O Sistema de Suporte à Decisão e Transferência de Agrotecnologia (DSSAT do inglês 

Decision Suport System Agrotechnology Transfer) é uma plataforma composta por vários 

modelos que simulam o crescimento e desenvolvimento de 16 culturas ao longo do tempo, 

levando em conta o clima, o solo, o manejo e aspectos genéticos da cultura e vem sendo 

utilizado nos últimos 30 anos por usuários de todo mundo. Este sistema incorpora diferentes 

modelos em um software que facilita a avaliação e aplicação dos modelos de culturas para 

diferentes propósitos (JONES et al., 2003). 

Jame & Cutforth (1996) descrevem o DSSAT como um conjunto de programas de 

computador projetados para acomodar modelos padronizados de culturas, permitindo ao 

usuário inserir, organizar e armazenar dados de cultura, solo e climáticos, permite a calibração 

e validação de modelos de crescimento de culturas e, também, permite a avaliação de diferentes 

sistemas de manejo em um local. 

Os modelos que compõem a plataforma DSSAT simulam o crescimento e 

desenvolvimento de uma cultura ao longo do tempo, assim como a água do solo, carbono e 

nitrogênio e práticas de manejo (HOOGENBOOM et al., 2003). Sendo indicado para a cultura 

do amendoim o modelo CROPGRO, que calcula processos de crescimento da cultura, incluindo 

fenologia, fotossíntese, demanda da planta por nitrogênio e carbono, o crescimento 

particionado, e danos a cultura por pragas e doenças. Este modelo também é adequado para as 

culturas da soja, feijão, grão de bico, fava, tomate, mucuna e capim-braquiária. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Caracterização da área experimental 

Foram conduzidos dois experimentos no município de Piracicaba – SP, em área de 

pesquisa do Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), em ambiente protegido (casa de vegetação) com as seguintes 

coordenadas geográficas: latitude 22º 42’ 32’’ S, longitude 47º 37’ 45’’ W e altitude de 548 m. 

Segundo classificação Köppen (CEPAGRI, 2018), o clima da região é do tipo Cwa - subtropical 

úmido, caracterizado por inverno seco e verão quente e chuvoso. 

A casa de vegetação utilizada (Figura 1) é composta por uma cobertura de filme 

plástico de polietileno transparente, de 150 µm de espessura e laterais fechadas com tela tipo 

“sombrite” (30% de interceptação da radiação solar). Na área útil de aproximadamente 160 m2, 

estavam dispostas 96 caixas de cimento amianto de 100 litros, com dimensões de 60 cm x 40 

cm x 45 cm de comprimento, largura e altura, respectivamente, distribuídas em quatro faixas 

espaçadas de 80 cm entre linhas e 50 cm entre caixas, mantendo uma distância de 100 cm das 

laterais da casa de vegetação e suspensas ao solo por dois blocos de concreto. 

 

 

 

Figura 1. Localização e imagem frontal da casa de vegetação. 

 

As caixas de cimento estavam preenchidas com uma camada de aproximadamente 3 

cm de brita no fundo e acima desta uma manta geotêxtil (bidim) para auxiliar na drenagem, 

com material de solo até 40 cm de profundidade. 
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5.2. Delineamento experimental 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições 

(Figura 2). Os tratamentos foram compostos por quatro níveis de reposição hídrica (125, 100, 

75 e 50% de umidade do solo na capacidade de campo), cinco épocas de avaliação (E1, E2, E3, 

E4 e E5 - definidas ao longo do desenvolvimento da cultura), e duas épocas de semeadura 

(23/01/2015 e 02/09/2015 – designados de Exp1 e Exp2).  

 

 

Figura 2. Croqui de distribuição dos tratamentos com reposição hídrica em cada bloco. 

 

 

B1 B4 B2 B3

1 48 49 96

2 47 50 95

3 46 51 94

4 45 52 93

5 44 53 92

6 43 54 91

7 42 55 90

8 41 56 89

9 40 57 88

10 39 58 87

11 38 59 86

12 37 60 85

13 36 61 84

14 35 62 83

15 34 63 82

16 33 64 81

17 32 65 80

18 31 66 79

19 30 67 78

20 29 68 77

21 28 69 76

22 27 70 75

23 26 71 74

24 25 72 73
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5.3. Plantio, cultivo e tratos culturais 

Com base nas análises químicas do solo (Tabela 2), previamente foi realizada a 

aplicação e incorporação de calcário dolomítico (PRNT 71%) nas parcelas experimentais (795 

kg ha-1), para elevar a saturação por bases (V) para 70%, conforme recomendação do Boletim 

200 IAC (GODOY et al., 2014) para cultura do amendoim.  

As sementes de amendoim cultivar Runner IAC 886 foram tratadas com 

fungicida/inseticida Standak® Top (250 g L-1 de fipronil + 25 g L-1 de piraclostrobina + 225 g 

L-1 de tiofanato metílico) na dose de 3 mL kg-1. Foram semeadas em bandejas de polipropileno 

de 32 células, preenchidas com substrato comercial Basaplant®, na proporção de uma semente 

por célula, semeadas a aproximadamente 3 cm de profundidade, para produção de mudas 

homogêneas quanto ao porte e vigor, posteriormente selecionadas para compor o estande de 

plantas das parcelas experimentais. Para a produção das mudas de reposição, que foram 

utilizadas no decorrer do experimento para substituir as plantas colhidas, foram utilizados sacos 

plásticos (17 cm x 22 cm x 0,2 mm) preenchidos com o mesmo material de solo das parcelas 

experimentais, assim no momento da reposição as mudas estavam com porte semelhante as 

plantas colhidas, não alterando o microclima do local. 

As bandejas foram dispostas sobre estrutura de telado suspensa, para facilitar o manejo 

e também proporcionar perfeita drenagem da água utilizada na irrigação. As irrigações das 

mudas foram realizadas diariamente sem restrição hídrica, de modo a manter o substrato úmido, 

favorecendo o desenvolvimento das mudas. 

O transplantio ocorreu quando as mudas estavam com aproximadamente 30 DAS – 

dias após a semeadura, foram selecionadas cinco mudas de amendoim para compor cada parcela 

experimental, totalizando 480 mudas transplantadas em cada experimento. A marcação das 

covas foi no centro de cada parcela experimental, e com ajuda de uma régua demarcada para 

garantir o mesmo espaçamento entre plantas (0,1 m). A adubação ocorreu no momento de 

transplantio das mudas, aplicando-se 2,4 g de ureia (40% de N); 30 g de fosfato supersimples 

(18% de P2O5, 16% de Ca e 8% de S); e 5,4 g de cloreto de potássio (60% de K), distribuídos 

uniformemente nas covas de cada parcela experimental. 

Depois de transplantadas, as plantas foram irrigadas por um período de tempo, com a 

mesma lâmina de irrigação, de forma a proporcionar desenvolvimento inicial uniforme. 

Diariamente, durante todo o período de cultivo das plantas, realizou-se monitoramento visual 

com interesse de identificar possíveis problemas fitossanitários e nutricionais que pudessem 

dificultar o desenvolvimento das plantas.  
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Durante a condução do experimento, foram realizadas práticas de manejo cultural, 

englobando o controle fitossanitário de pragas e doenças como ácaro branco 

(Polyphagotarsonemus latus Banks), lagarta mede-palmo (Pseudoplusia includens), tripes-do-

amendoim (Enneothrips flavens) e cercosporiose conhecida como macha castanha, o qual o 

agente causal é o fungo Cercospora arachidicola Hori; as plantas invasoras foram retiradas 

manualmente. O controle de pragas foi feito com aplicação dos inseticidas Actara® 250 WG 

(Tiametoxam 25% m/m) na dose de 0,140 L ha-1, EngeoTM Pleno (Tiametoxam 14,1% m/v) na 

dose de 0,150 L ha-1, e Abamectin Nortox (Abamectina 1,8% m/v) na dose de 0,30 L ha-1. Para 

o controle de fungos aplicou-se o fungicida Opera® (Piraclostrobina 13,3% m/v; Epoxiconazol 

5,0% m/v) na dose de 0,60 L ha-1. As aplicações iniciaram aos 34 dias após a semeadura, com 

o início do aparecimento das pragas e doenças, e continuaram com o intervalo de um mês, 

utilizando bomba costal de 20 L. 

 

5.4. Caracterização química e físico-hídrica do solo 

O material de solo utilizado no preenchimento das parcelas experimentais foi 

classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, textura franco-arenosa, série “Sertãozinho” 

(EMBRAPA, 2013). As características químicas deste solo foram determinadas por uma 

amostragem de 0-20 cm e 20-40 cm, antes das respectivas épocas de semeadura (Tabela 2). As 

características físico-hídricas utilizadas foram determinadas por Barbosa (2010), em 

experimento realizado anteriormente nas mesmas parcelas, conforme Tabela 3. 

 

Tabela 2. Resultados da análise química do solo. 

Trat. Camada pH M.O. P K Ca Mg H+Al SB T V 

(Exp) (cm) CaCl2 (g dm-3) (mg dm-3) ---------------------(mmolc dm-3) -------- % 

1 
0 - 20 5,6 17 26 1,3 19 7 20 27,3 47,3 58 

20 - 40 5,6 19 26 1,1 17 7 25 25,1 50,1 50 

2 
0 - 20 5,5 13 24 0,9 18 8 12 26,9 38,9 69 

20 - 40 5,2 17 19 0,7 15 5 15 20,7 35,7 58 
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Tabela 3. Caracterização físico-hídrica do solo em camadas com espessura de 10 cm. 

Camada 

(cm) 

CC PMP CAD 

(mm) 

Ds Dp PT 

(%) 

Frações granulométricas 

Areia Silte Argila 

g g-1 g cm-3 % 

0 - 10 0,148 0,069 12,11 1,53 2,65 42,3 75,1 7,8 17,1 

10 - 20 0,151 0,065 12,81 1,50 2,65 43,4 74,5 8,0 17,5 

20 - 30 0,151 0,065 12,81 1,50 2,65 43,4 74,5 8,0 17,5 

30 - 40 0,143 0,078 10,88 1,69 2,64 36,0 74,4 8,6 17,0 
CC: umidade na capacidade de campo (correspondente ao potencial mátrico (ψm) de 4,85 kPa). PMP: umidade no 

ponto de murcha permanente (correspondente ao potencial mátrico (ψm) de 1500 kPa). CAD: capacidade de água 
disponível. Ds: densidade do solo. Dp: densidade de partículas do solo. PT: porosidade total do solo. 

 

5.5. Sistema e manejo da irrigação 

O sistema de irrigação utilizado foi por gotejamento, sendo que em cada parcela foram 

instalados dois gotejadores tipo botão autocompensante (PCJ-CNL) de 8 L h-1 e para melhor 

distribuição da vazão de cada gotejador e uniformização da área molhada foram conectados um 

divisor de descarga com duas hastes, distribuídos na linha e entre plantas (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Sistema de gotejamento com hastes divisoras de descarga. 

 

Para a pressurização do sistema utilizou-se uma motobomba KSB – C500N® com 

potência do motor de 0,5 cv e pressão de aproximadamente 20,0 mca para vazão estimada de  

1,5 m3 h-1 (com todas as unidades experimentais abertas). O sistema de irrigação foi composto 

também por um reservatório de água com volume de 0,5 m³, chave de partida, sistema de 

filtragem de discos (mesh) e quatro cabeçais com oito registros, responsáveis por controlar a 

vazão das unidades experimentais. 

Todos os gotejadores foram avaliados em condição de trabalho para verificar a vazão, 

e os coeficientes de uniformidade de Christiansen (CUC) e de distribuição (CUD). No Exp1, 

com  CUC = 96,7%, CUD = 92,1% e vazão média de 7,98 L h-1, no Exp2 com CUC = 97,3%, 
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CUD = 93,9% e vazão média de 7,68 L h-1, de acordo com a classificação de Mantovani (2002), 

em ambos os experimentos, os gotejadores foram considerados excelentes. 

Foram instalados tensiômetros a fim de monitorar o potencial mátrico do solo e 

orientar o manejo da irrigação. Os tensiômetros de punção foram instalados em uma das 

parcelas com 100% de reposição hídrica de cada bloco, totalizando quatro baterias de 

tensiômetros instalados a 15, 25 e 35 cm de profundidade, posicionados na caixa próximo a 

linha da cultura, sendo a profundidade considerada da superfície do solo até o centro da cápsula.  

O manejo da irrigação foi realizado com base nos dados de umidade do solo obtidos a 

partir das leituras dos tensiômetros. Após a obtenção dos dados de potencial matricial da água 

no solo (ψm), calculou-se a média entre as leituras dos 4 blocos, obtendo uma leitura média 

para cada camada. Com estes valores, estimou-se a umidade volumétrica (θ), através do modelo 

proposto por van Genuchten (1980), Equação (1), que relaciona os valores de ψm com os 

respectivos valores de θ, utilizando os parâmetros físico-hídricos determinados, conforme 

Tabela 4. 

 

Tabela 4. Parâmetros físico-hídricos do solo. 

Camada θs θr α n m θcc θpmp CAD 
(cm) (m3 m-3) (m3 m-3) (kPa-1)   (m3 m-3) (m3 m-3) (mm) 

0 - 20 0,421 0,098 1,3464 2,7175 0,1799 0,2269 0,1058 24,92 

20 - 30 0,412 0,085 1,5708 2,5028 0,1648 0,2264 0,0983 12,81 

30 - 40 0,374 0,122 1,1291 1,5629 0,2749 0,2411 0,1323 10,88 
θcc: Umidade volumétrica para a capacidade de campo; θpmp: Umidade volumétrica para o ponto de murcha 

permanente; CAD: capacidade de água disponível. 

 

θ=θr+
(θs-θr)

[1+(α|Ψm|)n]m
 

 

(1) 

em que θ ( ψm) é a umidade volumétrica em função do potencial mátrico, em m3 m-3; θr é a 

umidade volumétrica residual do solo, em m3 m-3; θs é a umidade volumétrica do solo saturado, 

em m3 m-3; m e n são parâmetros de regressão da equação, adimensionais; α é o parâmetro com 

dimensão igual ao inverso da tensão, em kPa-1; e ψm é o potencial mátrico, em kPa. 

 

As leituras foram realizadas em um intervalo máximo de três dias utilizando um 

tensímetro digital. Com as leituras médias do potencial mátrico (ψm) para cada camada, foi 

calculada a necessidade de irrigação para elevar a umidade à capacidade de campo. Para os 

demais tratamentos, foram aplicadas lâminas de acordo com a porcentagem prevista de cada 
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reposição hídrica. O cálculo da lâmina (mm) e do tempo de aplicação (minutos) foram 

determinados através das Equações (2) e (3): 

 

LL = (θcc - θatual) x Z 

 

(2) 

 

Tempo = 60x10-3 (
(𝐿𝐿𝑥𝐴)

𝑄
) 

 

(3) 

em que LL é a lâmina a ser aplicada (mm); θcc é a umidade na capacidade de campo  

(cm3 cm-3), obtida a partir da curva de retenção de água no solo; θatual é a umidade do solo no 

momento da irrigação (cm3 cm-3); Z é a profundidade do solo (mm); A é a área da parcela 

irrigada (m2)e Q é a vazão do sistema (m3 h-1) no tratamento controle (100% RH). 

 

Os tratamentos começaram a ser aplicados às unidades experimentais aos 15 e aos 22 

dias após o transplantio das mudas, respectivamente para Exp1 e Exp2. 

 

5.6. Monitoramento meteorológico e fenológico 

Foram monitorados os seguintes elementos meteorológicos: radiação solar global - Rg, 

em MJ m-2, utilizando um piranômetro (LP02-L12 - Campbell Sci.), temperatura do ar (máxima 

- Tmax, mínima - Tmin e média – Tmed) em ºC e umidade relativa do ar (máxima - URmax, 

mínima - URmin e média – URmed) em %, utilizando um sensor Vaissala (HMP45C-L12 - 

Campbell Sci.). Ambos os sensores foram instalados no centro da casa de vegetação e acima 

do dossel da cultura. Os dados foram armazenados em sistema de aquisição de dados 

(datalogger) com médias de 15 minutos. 

As datas de ocorrência dos eventos fenológicos foram observadas e registradas em 

caderneta de campo para futuras comparações com as datas simuladas pelos modelos. 

5.7. Avaliações biométricas  

Durante o desenvolvimento da cultura do amendoim foram realizadas avaliações 

biométricas, seguidas de coleta das plantas avaliadas. As épocas de avaliação corresponderam 

aos 69, 87, 110, 130 e 140 DAS - dias após a semeadura para Exp1 e aos 76, 92, 99, 105 e 129 
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DAS para Exp2. Para as avaliações biométricas foram realizadas as seguintes aferições em 

todas as plantas da parcela experimental: altura de plantas, correspondente a distância entre o 

colo da planta ao último nó da haste principal; número de ramos primários, através da contagem 

do número de ramificações primárias; número de folíolos quaternários, com a contagem do 

número de folíolos em todas as ramificações. 

A cada biometria e posterior coleta as plantas foram retiradas das parcelas, 

armazenadas separadamente em sacos de papel kraft devidamente identificados, e 

encaminhadas para o laboratório do Departamento de Engenharia de Biossistemas, onde foram 

separadas em parte aérea (folhas e caule), raiz e vagens (Figura 4).  

As mensurações da área foliar foram realizadas através da escolha de uma planta 

representativa de cada parcela experimental, da qual todas as folhas foram destacadas e 

inseridas individualmente no integrador de área foliar LI-COR® modelo LI 3100C, ligado a um 

computador, à medida que a amostra passava pelo scanner a área era contabilizada em cm2 e ao 

final gerava um arquivo com a área total acumulada de cada planta (AF). A partir da correlação 

da AF com o número de folíolos individuais e totais da parcela experimental (Equação (4)) foi 

determinado a área foliar total (AFt). 

O índice de área foliar (IAF) foi estimado dividindo o valor da área foliar total (AFt) 

pela área disponível para as cinco plantas que compunham a parcela experimental (5400 cm²), 

com base no espaçamento de 0,9 m. 

 

 AFt = (
( AF x NFt)

NF
 ) 

 

(4) 

em que AFt é a Área foliar total da parcela experimental (cm²); NFt é o Número de folíolos 

quaternários totais da parcela experimental; AF é a Área foliar de uma planta (cm²) e NF é o 

Número de folíolos quaternários da planta utilizada para medição da AF. 
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A B 

  

C D 

  

E F 

  

Figura 4. Etapas do experimento: A – Sementes de amendoim para o plantio, B – Mudas 

para transplantio, C – Parcelas experimentais, D – Partição de Biomassa (Parte 

aérea, raiz e vagem), E – Determinação da área foliar, F – Massa de grãos. 

 

5.8. Estimativa de produtividade 

Em relação às avaliações dos componentes de produção do amendoim foram 

determinados: produtividade do amendoim em vagem (kg ha-1), produtividade do amendoim 

em grãos (kg ha-1), rendimento de grãos (%) e número de vagens m-2. 
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Quantificou-se o número de vagens (NV), as massas frescas da parte aérea (folhas + 

caule), raiz e vagens, em estufa com ventilação forçada de ar, com temperatura de 65 °C, por 

um período mínimo de 72 horas, até atingir massa constante. Após este procedimento, o 

material vegetal foi pesado, em balança analítica com precisão de ± 0,05 g para quantificação 

da massa seca da parte aérea, raiz e vagens (MSPA, MSR, MSV). 

As produtividades de parte aérea, vagens, grãos e N° de vagens foram estimadas 

conforme Equação (5).  

 

 P = (
(MS x A)

B
 ) ÷ 1000 

 

(5) 

em que P é a Produtividade para cada tipo de material vegetal (kg ha-1); MS é a Massa seca do 

material vegetal em cada parcela experimental (g); A é a quantidade de metros lineares por 

hectare, considerando o espaçamento médio de 0,90 m entre linhas (11111,11 m) e B é o 

comprimento da linha de plantio dentro da parcela experimental (0,60 m). 

 

Considerando a distribuição das cinco plantas ao longo dos 0,60 m de comprimento da 

parcela experimental, tem-se 8,3 plantas m-1, totalizando uma densidade final de 9 plantas m-2. 

 

5.9. Correção dos dados observados 

Seguindo recomendação de Brasil (2009), o grau de umidade do grão após a colheita 

(U) foi determinado pelo método de estufa a 105 °C por 24 horas. Os dados observados de 

massa de vagens e grãos foram corrigidos para umidade de 0% pela Equação (6), para 

possibilitar a comparação com os dados simulados pelo modelo. 

 

MC =  
Pi x (100 − U)

100
 

 

(6) 

em que MC é a massa corrigida para 0% de umidade, Mi é a massa observada após a colheita 

e U é a umidade do grão após a colheita (%). 
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5.10. Análise de sensibilidade dos parâmetros do modelo DSSAT/CROPGRO-Peanut 

Foi realizada a análise de sensibilidade local alterando-se o valor de um parâmetro por 

vez e mantendo os demais inalterados, comparando o resultado em relação a condição padrão 

(base line), por meio da avaliação das variáveis de saída do modelo. A condição padrão utilizada 

foi gerada a partir dos parâmetros do cultivar Florunner, já presentes no banco de dados do 

modelo CROPGRO, além dos dados meteorológicos monitorados em casa de vegetação durante 

o período experimental, considerando a irrigação do tratamento sem stress hídrico (100% RH) 

e com as características físico-hídricas do material de solo presente nas parcelas experimentais. 

Os parâmetros de entrada analisados foram os de cultivares (EM_FL, FL_SH, FL_SD, 

SD_PM, FL_LF, LFMAX, SLAVR, SIZLF, XFRT, WTPSD, SFDUR, SDPDV, PODUR, 

THRSH) e de ecótipos (TRIFL, FL_VS, RWDTH, RHGHT, PM06, LNGSH, PL_EM, EM_V1, 

JU_R0, PM09, R7_R8, R1PPO, OPTBI, SLOBI), os valores padrões destes parâmetros 

sofreram variações de -10% e +10% e os efeitos foram avaliados pelos resultados das variáveis 

de saída (L#SD, LAID, GWAD, RWAD, VWAD, PWAD, P#A), calculando-se o índice de 

sensibilidade absoluta e posteriormente o índice de sensibilidade relativa (SALTELLI, 2002), 

conforme Equações (7) e (8). 

 

σ(y k⁄ ) =  
δy

δk
 

 

(7) 

em que σ(y/k) é a sensibilidade absoluta, δy é a diferença entre dados da variável de saída do 

modelo e δk é a diferença entre as variações do parâmetro de entrada. 

 

𝜎𝑟(y k⁄ ) =  σ(y k⁄ )
k

y
 

 

(8) 

em que σr(y/k) é a sensibilidade relativa, σ(y/k) é a sensibilidade absoluta, k é o valor do 

parâmetro padrão e y é o valor de saída da variável padrão. 

 

Os valores dos índices de sensibilidade relativa foram agrupados por ordem 

decrescente de influência dos parâmetros sobre as variáveis de saída, cujas variações foram 

analisadas ao final do ciclo do amendoim. 
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5.11. Calibração do modelo DSSAT/CROPGRO-Peanut 

A partir de um experimento já cadastrado no banco de dados do modelo CROPGRO-

Peanut, cujos tratamentos assemelhavam-se aos avaliados nos experimentos conduzidos, foram 

inseridos os dados meteorológicos coletados em casa de vegetação (Tmax, Tmin, Rg e URmed), 

as lâminas de irrigação (mm dia-1) aplicadas nos respectivos tratamentos, as características 

físico-hídricas do solo utilizado (capacidade de campo, ponto de murcha, profundidade do solo, 

granulometria) e algumas informações sobre o manejo adotado.  

A princípio, os parâmetros genéticos utilizados na simulação foram da cultivar 

Florunner, por já estarem cadastrados no banco de dados do modelo e ser a que mais se 

assemelha em termos fisiológicos a cultivar plantada (Runner IAC 886). A Florunner é uma 

cultivar americana, cujo material genético foi utilizado para dar origem a cultivar Runner IAC 

886, que passou por melhoramento genético para adaptá-la às condições brasileiras de clima, 

solos e fitossanidade, além de visar uma maior produtividade ao final do ciclo. 

Foram inseridos os dados coletados nos experimentos (Exp1 e Exp2), para comparação 

entre os dados simulados e observados de algumas das variáveis de saída. As varáveis 

analisadas foram: índice de área foliar (IAF); área foliar específica (cm2 g-1); número de folhas 

por haste; massa vegetativa (kg ha-1); massa de vagens (kg ha-1) e massa de grãos (kg ha-1).  

O processo de calibração foi realizado seguindo a recomendação de Boote (1999), 

alterando os parâmetros genéticos da cultivar (Tabela 5) para ajuste das datas de florescimento, 

aparecimento do primeiro grão, primeira vagem e maturidade fisiológica, com base no conceito 

de dias fototermais (DF) expresso pela Equação (9). 

 

𝐷𝐹

𝑑𝑖𝑎
= 𝑓(𝑇). 𝑓(𝑃). 𝑓(𝑊) 

 

(9) 

em que DF/dia é a relação de dia fototermal com dia do calendário, f(T) é o fator de restrição 

do crescimento devido à temperatura do ar, f(P) é devido ao fotoperíodo e f(W) é devido ao 

estresse hídrico. 

 

Posteriormente, foram ajustados os parâmetros relacionados aos componentes de 

produção: acúmulo de matéria seca, índice de área foliar, massa unitária de grãos, número de 

grãos por vagem, número de vagens por planta, duração do período de enchimento de grãos e 

a produtividade final. 
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O modelo foi executado sucessivas vezes para verificar o ajuste entre os valores 

simulados e observados através de análise visual de gráficos e tabelas comparativas, até que a 

melhor modelagem fosse obtida. 

 

Tabela 5. Parâmetros genéticos do arquivo de cultivar modificados para calibração do modelo 

CROPGRO -Peanut. 

Parâmetros Sigla 
Valor após 

calibração 

Período entre a emergência da planta e o início do 

florescimento (DF) 
EM-FL 21,7 

Período entre o início do florescimento e o início da formação 

da vagem (DF) 
FL-SH 7 

Período entre o início do florescimento e o início da formação 

do grão (DF) 
FL-SD 18,8 

Período entre o início da formação do grão e a maturidade 

fisiológica (DF) 
SD-PM 59,6 

Período entre o início do florescimento e o fim da expansão 

foliar (DF) 
FL-LF 90 

Taxa máxima de fotossíntese foliar (mg CO2 m
-2 s-1) LFMAX 1,4 

Área foliar específica (cm2 g-1) SLAVR 250 

Tamanho máximo da folha expandida (cm2) SIZLF 20 

Máxima fração do crescimento diário que é particionada para 

o grão mais a vagem 
XFRT 0,92 

Massa máxima de um grão (g) WTPSD 0,69 

Duração do período de enchimento de grãos (DF) SFDUR 30 

Número médio de grãos por vagem (no. pod-1) SDPDV 1,65 

Duração do enchimento completo da vagem (DF) PODUR 23 

Valor máximo da relação grão/vagem na maturação (%) THRSH 75 

DF: dias fototermais, corresponde a um dia juliano quando há condições ótimas de temperatura do ar, fotoperíodo 

e requerimento hídrico para cultura. 

 

5.12. Desenvolvimento do Simulador Agronômico Simplificado para Arachis hypogaea - 

SASAH 

O modelo desenvolvido foi denominado Simulador Agronômico Simplificado para 

Arachis hypogaea (SASAH), baseado na estrutura proposta por Marin & Jones (2014), com 

alterações na modelagem dos processos fisiológicos e adequações para simular o crescimento 

e desenvolvimento do amendoim com base nos dados coletados nos experimentos conduzidos 

e de literatura específica gerada a partir de experimentos brasileiros. Os processos simulados 

pelo modelo incluem a fenologia, desenvolvimento de copa (IAF), partição e acúmulos de 
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biomassa (massas de folhas, hastes, vagens e grãos) e o efeito do stress hídrico. As variáveis de 

estado do SASAH estão apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Variáveis de estado do modelo SASAH. 

Variáveis Descrição Unidades Categoria 

AF Área foliar cm2 Desenvolvimento foliar 

NF Número de folhas por haste N° folhas Desenvolvimento foliar 

NV Número de vagens N° vagens m-2 Acúmulo de biomassa 

MPA Massa seca da parte aérea kg ha-1 Acúmulo de biomassa 

MV Massa seca de vagens kg ha-1 Acúmulo de biomassa 

MG Massa seca de grãos kg ha-1 Acúmulo de biomassa 

ARM Armazenagem de água no solo mm Água no solo 

 

A fenologia foi calculada baseada em graus dias, resultando na soma térmica 

acumulada diariamente (GD ciclo), conforme Equação (10) proposta por Arnold (1959): 

 

𝐺𝐷 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = ∑(𝑇𝑚𝑒𝑑 − 𝑇𝑏) 

 

(10) 

em que Tmed é a temperatura média diária e Tb é a temperatura base para desenvolvimento da 

cultura do amendoim. 

 

O modelo simula um balanço hídrico simplificado, considerando como parâmetros 

hidráulicos a umidades do solo na capacidade de campo (Ucc - ψm de 4,85 kPa, cm3 cm-3), no 

ponto de murcha permanente (Upmp - ψm de 1500 kPa, cm3 cm-3) e umidade crítica  

(Ucrit – umidade a partir da qual o fator de redução é aplicado, cm3 cm-3); profundidade do 

sistema radicular (m), dados meteorológicos em intervalo diário de radiação solar global  

(MJ m-2 dia-1), temperatura máxima (°C), temperatura média (°C), temperatura mínima (°C) e 

precipitação (mm), bem como alguns parâmetros genéticos específicos do cultivar (Tabela 7). 
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Tabela 7. Parâmetros genéticos do amendoim inseridos no modelo. 

Categoria Parâmetro Descrição 
Valor 

utilizado 
Unidades 

Fenologia 
GD ciclo Período entre o plantio até a maturação  1743 Graus dia 

Tb Temperatura base para desenvolvimento 12 ° C 

Fotossíntese 
RUE Eficiência do uso da radiação 1,35 g MJ-1 

SLA Área foliar específica 240 cm2 g-1 

Biomassa K Coeficiente de extinção 0,8 adimensional 

 

Para o balanço hídrico, a absorção de água pelas raízes e a evaporação da água do solo 

foram indiretamente incluídas nas equações, subtraindo-se os valores de absorção e evaporação 

do dia anterior do montante de água armazenado no solo. Já a evapotranspiração diária da 

cultura foi estimada conforme Ritchie (1998), a partir da modificação do método de Priestley & 

Taylor (1972). 

Em relação a taxa diária de produção de carboidrato pela planta de amendoim, o 

modelo baseia-se na densidade de fluxo fotossintéticos (PAR) interceptados pela copa da 

cultura, a interceptação da radiação é simulada com base na lei de Beer-Bouger, assumindo o 

valor de índice de área foliar (LAI) simulado diariamente e o coeficiente de extinção 

(correspondente ao parâmetro k, Tabela 7), também assumido como fixo ao longo do ciclo da 

cultura.  

O modelo SASAH foi escrito em linguagem FORTRAN 90, por ser uma linguagem 

de simples e rápida operação, utilizada em vários MCP´s, além da facilidade na obtenção de 

códigos livres disponíveis referentes a algoritmos programados para outras culturas. 

 

5.13. Avaliação dos modelos 

Os modelos, CROPGRO e SASAH, foram analisados tomando-se por base o 

desempenho com base nos índices estatísticos gerados entre a comparação dos dados simulados 

com os observados, os índices calculados foram o coeficiente de determinação (r2), a raiz do 

erro médio quadrático (RMSE), o índice (d) de Wilmott e a eficiência da modelagem (EF). 

Através destes índices e da visualização das curvas simuladas e dos pontos de observações de 

campo, pode se inferir sobre quais parâmetros necessitavam ser ajustados para obter melhor 

resposta dos modelos. 

O coeficiente de determinação (R2) é uma medida do ajuste dos valores estimados pelo 

modelo em relação aos valores observados, conforme Equação (11). O coeficiente varia entre 
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0 e 1, indicando o quanto o modelo consegue explicar os valores observados, definindo a 

correlação entre os valores observados e os estimados. 

 

𝑟2 =
(∑(𝑂𝑖 − Ō) (𝐸𝑖 − Ē))2

∑(𝑂𝑖 − Ō)² ∑(𝐸𝑖 − Ē)²
 

 

(11) 

em que Oi são os valores observados, Ō é a média dos valores observados, Ei são os valores 

estimados pelo modelo e Ē é a média dos valores estimados pelo modelo. 

 

A raiz do erro médio quadrático (RMSE) é considerada como uma medida de precisão, 

que eleva ao quadrado a diferença entre os valores observados e os estimados pelo modelo, 

Equação (12). O seu valor aumenta conforme aumenta a diferença entre valores de estimativa 

e observação. 

 

RMSE = √
∑ (Oi − Ei)2n

i=1

n
 

 

(12) 

em que Oi são os valores observados, Ei são os valores estimados pelo modelo e n é o número 

de observações. 

 

O índice de concordância (d) proposto por Willmott (1982), avalia a exatidão do 

modelo, indicando o grau de afastamento dos valores estimados em relação aos valores 

observados, Equação (13) . Os valores para este índice variam de 0, quando não se tem nenhuma 

concordância, a 1 com concordância perfeita.  

 

d = 1 − [
∑ (Oi − Ei)

2n
i=1

∑ (|Oi − Ō| + |Ei − Ē|)2n
i=1

 ] 

 

(13) 

em que Oi são os valores observados, Ō é a média dos valores observados, Ei são os valores 

estimados pelo modelo, Ē é a média dos valores estimados pelo modelo. 
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A eficiência da modelagem (EF) indica quanto o modelo foi capaz de explicar os dados 

coletados. Os coeficientes variam de menos infinito a 1, com valores maiores indicando melhor 

eficiência, Equação (14). 

 

𝐸𝐹 = 1 −
∑ (Oi − Ei)²𝑁

𝑖=1

∑ (Oi − Ō)²𝑛
𝐼=1

 

 

(14) 

 

5.14. Simulação da eficiência de produção do amendoim 

Após a calibração do modelo CROPGRO-Peanut, foram simulados os dados de 

produtividade potencial e atingível do amendoim para estimativa da eficiência da produção. 

Utilizando séries de dados meteorológicos obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) oriundos das principais regiões produtoras de amendoim do Estado de São Paulo. 

Com dados relativos a precipitação, temperatura máxima e mínima do ar, e radiação solar 

global, dispostos em séries históricas padronizadas para ter início em 01 de janeiro de 1978 e 

final em 31 de dezembro de 2006, devido a disponibilidade completa dos dados para todas as 

regiões selecionadas e com intuito de facilitar as simulações pelo modelo.  

Avaliando-se a qualidade e a distribuição espacial das séries meteorológicas 

disponíveis no Estado de São Paulo, buscando-se identificar o menor número de pontos 

possíveis que representariam a maior área produtora de amendoim no Brasil, foram 

selecionadas as regiões de Barretos, Jaboticabal, Marília, Presidente Prudente e Ribeirão Preto 

(Figura 5). A produtividade atingível de cada localidade foi assumida como a média ponderada 

de cada data de colheita, calculada pela fração colhida em cada uma das datas simuladas. 

Em função da possível tendência de acréscimo na produtividade ocasionado pelo 

melhoramento genético de cultivares e incremento tecnológico no manejo da cultura do 

amendoim com o passar dos anos, foram utilizados para o cálculo das médias de produtividade 

real os dados disponibilizados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA-SP) referentes a cinco 

últimas safras no período das águas (plantio em 02/setembro de cada ano) nas localidades 

selecionadas para análise. A relação entre a produtividade atingível e a real é a razão utilizada 

para o cálculo da estimativa da eficiência de produção para a cultura do amendoim.  
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Figura 5. Distribuição dos pontos de simulação, conforme a Área plantada (ha) de amendoim 

no Estado de São Paulo. 

 

Para a extrapolação espacial das simulações com MCP’s deste estudo, a cultura do 

amendoim foi analisada a partir da escolha de áreas representativas para sua produção no Brasil, 

com base em análise dos fatores abióticos que regulam a conformação do sistema de produção. 

A hipótese implícita nessa atividade é que áreas homogêneas quanto ao clima e ao solo tendem 

a ter sistemas de produção e meio físico similares, permitindo a extrapolação de simulações 

pontuais para regiões mais amplas. Para tanto, uma das abordagens disponíveis é a derivada 

dos zoneamentos de aptidão agrícola, em que se determinam classes de aptidão para 

determinada cultura. Neste caso, o interesse não é classificar áreas, mas delimitar zonas dentro 

das quais seriam selecionados os pontos de simulação. Esse procedimento de identificação das 

áreas representativas também, em tese, delimitaria os limites para os quais as simulações 

poderiam ser extrapoladas, como utilizado por van Wart et al. (2013).  
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Monitoramento meteorológico 

Durante o período de condução dos experimentos foram registrados dias com 

temperatura máxima do ar superior a 40 °C (Figura 6). A temperatura média do ar no Exp1 foi 

de 24 °C e do Exp2 de 26 °C, evidenciando que o Exp1 foi conduzido sob temperaturas mais 

elevadas no período inicial e em condições mais amenas de temperatura durante o período de 

enchimento de vagens. A condução do Exp2 foi marcada por temperaturas mais elevadas no 

período final do ciclo, com registros diários de até 45 °C de temperatura máxima. 

 

Figura 6. Temperatura diária do ar (°C) ao longo dos experimentos semeados em janeiro/2015 

e setembro/2015. 

 

Embora a cultura do amendoim seja adaptada a regiões de clima quente, as 

temperaturas ótimas para que ocorra o seu crescimento e desenvolvimento estão entre 25 e 30 

°C (KETRING, 1984), temperaturas inferiores e superiores a estas podem inibir o 

desenvolvimento das plantas de amendoim, reduzindo a produtividade. 
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Para a radiação solar global monitorada no interior da casa de vegetação, os valores de 

mínima e máxima registrados foram de 1,90 e 22,80 MJ m-2 dia-1 para o Exp1 (Figura 7a), 1,90 

e 18,70 MJ m-2 dia-1 para o Exp2 (Figura 7b). A radiação solar global dentro de ambientes 

protegidos, como casa de vegetação, é reduzida devido a absorção e reflexão da cobertura 

plástica, alguns trabalhos relatam uma redução de 30 a 40 % em relação a radiação solar global 

externa (FOLEGATTI et al., 1997; BARBOSA, 2014; COSTA et al., 2015).  

Os valores registrados de umidade relativa média do ar variaram de 66 a 96% e 53 a 

98% durante a condução dos experimentos 1 e 2 respectivamente (Figura 7). Houve maior 

variação entre os valores no Exp2 (Figura 7b), correlacionado a Rg e evapotranspiração da 

cultura no período. 

 

Figura 7. Radiação solar global (Rg) e Umidade relativa média do ar ao longo do Exp1 (a) e 

Exp2 (b). 

 

6.2. Descrição dos dados experimentais 

Com base nas avaliações biométricas realizadas ao longo dos experimentos, estão 

apresentados os valores médios para as variáveis da cultivar de amendoim utilizada. O 

desenvolvimento das variáveis durante o ciclo tiveram comportamento padrão em ambos os 

experimentos.  

O IAF variou conforme o nível de reposição hídrica aplicado, chegando a valores 

máximos de 3,3 e 3,5 no Exp1 e 3,9 e 4,5 no Exp2, respectivamente com 100 e 125% RH 

(Figura 8). O efeito restritivo imposto pelo déficit hídrico ocasionado pelas RH abaixo de 100%, 

reduziu a área foliar das plantas de amendoim. O que é considerado um mecanismo de defesa 
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da planta, pois com menor área foliar a transpiração é reduzida para que a planta perca menos 

água para atmosfera. No entanto, a diminuição na área foliar interfere na produtividade, através 

da menor interceptação da radiação solar, reduzindo a taxa fotossintética (GRACIANO, 2009). 

Nogueira & Santos, (2000) avaliando as alterações fisiológicas no amendoim 

submetido ao estresse hídrico, constatou que a transpiração foi reduzida em 75% nos 

tratamentos com ciclos de estresse, em relação ao tratamento controle. 

 

Figura 8. Variação do índice de área foliar (IAF) ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), 

em função do nível de reposição hídrica. 

 

O nº de folhas foi crescente ao longo do ciclo, estabilizando-se próximo a maturação 

com mínimo de 15 e 19 folhas, no Exp1 e Exp2, respectivamente, com 50% RH e valores 

máximos de 24 e 28 folhas com 125% RH (Figura 9). As plantas de amendoim, por serem de 

crescimento indeterminado, há o constante aporte de folhas mesmo nos períodos mais 

avançados do ciclo, próximo a maturação.  
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Figura 9. Variação do nº de folhas por haste ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em 

função do nível de reposição hídrica. 

 

Os valores máximos para massa vegetativa foram de 3627 kg ha-1 no Exp1, não 

variando com 100 e 125% RH, e Exp2 de 5122 kg ha-1, com 125% RH (Figura 10). De forma 

geral, houve uma maior produção de massa vegetativa durante a condução do Exp2 quando 

comparado aos valores produzidos no Exp1, para todos os níveis de reposição hídrica avaliados. 

 

Figura 10. Variação da massa vegetativa (folhas + hastes) ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e 

Exp2 (b), em função do nível de reposição hídrica. 

 

Embora, o fato do Exp2 ter produzido mais massa vegetativa quando comparado ao 

Exp1 não implica em maior produtividade, conforme Tabela 8. A massa de vagens e de grãos 

produzidos durante o Exp1 foram superiores às produzidas no Exp2 em todos os tratamentos 
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de reposição hídrica avaliados. No Exp2 ocorreu menor efeito dos tratamentos de 100 e 125% 

RH, em relação a variação para massa de vagens e grãos, com massa de vagens em torno de 

5000 kg ha-1 e massa de grãos com pouco mais de 3800 kg ha-1. 

 

Tabela 8. Valores médios de massa de vagens e grãos para Exp1 e Exp2 em função do 

tratamento de reposição hídrica. 

Tratamento 
Massa de vagens (kg ha-1) Massa de grãos (kg ha-1) 

Exp1 Exp2 Exp1 Exp2 

50% RH 4229,0 3167,2 3207,0 2569,8 

75% RH 5532,8 4206,6 4241,3 3139,3 

100% RH 6894,9 5013,9 5168,1 3825,7 

125% RH 7531,3 5071,7 5479,1 3876,4 

 

6.3. Desempenho do modelo CROPGRO–Peanut 

A estimativa da fenologia foi baseada nas datas de ocorrência dos estádios fenológicos 

observados, comparadas com as datas simuladas pelo modelo em ambos os experimentos, até 

que as datas coincidissem ou ficassem próximas. Entre as datas simuladas e observadas para 

ocorrência dos estádios fenológicos houve pouca diferença, variando entre dois a quatro dias, 

em ambos os experimentos. Exceto para maturação fisiológica do Exp1, ocorreu redução de 25 

dias no ciclo em relação a data observada (Tabela 9). 

O fator levado em consideração para afirmar que a maturação fisiológica não ocorreu 

na data simulada pelo modelo, foi que no dia 02/06/2015 houve a quarta coleta das plantas de 

amendoim para avaliação do Exp1, onde verificou-se que as plantas não estavam na maturidade 

fisiológica ideal para colheita, caracterizada pela coloração marrom na face interna das cascas, 

e as sementes com coloração bege característica da película. 

 

Tabela 9. Comparativo entre as datas de ocorrência dos estádios fenológicos do amendoim 

observadas (EXP1 e EXP2) e simuladas (SIM1 e SIM2). 

Estádio fenológico 
Data de ocorrência 

SIM1 EXP1 Dias SIM2 EXP2 Dias 

PL - Plantio 23/01/2015 23/01/2015 0 02/09/2015 02/09/2015 0 

VE - Emergência 31/01/2015 29/01/2015 2 08/09/2015 12/09/2015 -4 

R1 - Florescimento 26/02/2015 23/02/2015 3 07/10/2015 09/10/2015 -2 

R8 - Maturação 31/05/2015 25/06/2015 -25 07/01/2016 09/01/2016 -2 
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O período final de condução do Exp1 foi marcado por redução da temperatura do ar e 

da radiação solar. Conforme Equação (9), que controla a duração dos estádios fenológicos no 

modelo, tem-se os fatores f(P) e f(W) considerados iguais a unidade, pois o amendoim é 

caracterizado como uma cultura insensível ao fotoperíodo e na simulação analisada não houve 

estresse hídrico (100% RH), o que indica que a redução no ciclo está relacionada ao fator f(T). 

Entre os dados obtidos nos experimentos em comparação com os dados simulados pelo 

modelo, tem-se o índice de área foliar (Figura 11) cujas simulações tiveram valores crescentes 

ao longo do ciclo, decrescendo próximo a maturação. Comportamento semelhante ocorreu com 

os dados observados durante o Exp1 (Figura 11a), devido a maior duração do ciclo e aliado ao 

acúmulo de doenças foliares no final de ciclo. Quando as condições sanitárias são mantidas, o 

IAF continua elevado por mais tempo devido a característica de crescimento indeterminado da 

planta de amendoim (Figura 11b). Em ambos os experimentos e níveis de RH o IAF observado 

na terceira avaliação (99 e 110 DAS) teve decréscimo devido a ocorrência de doenças fúngicas 

anteriormente, que causaram desfolha nas plantas de amendoim e consequentemente um IAF 

menor neste período. 

Com base nos resultados dos índices estatísticos para IAF descritos na  

Tabela 10, os dados simulados ajustaram-se de forma satisfatória aos dados observados 

em ambos os níveis de RH, constatado pelos baixos valores de RMSE, elevados valores de 

índice d e, com r2 e EF superiores a 0,6, exceto para variável IAF (75% RH). 

 

 

Figura 11. Índice de área foliar (IAF) ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função 

do nível de reposição hídrica. 
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Tabela 10. Índices estatísticos referentes aos valores de IAF simulados e observados, para cada 

nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d EF 

IAF (50% RH) 0,32 0,68 0,90 0,68 

IAF (75% RH) 0,37 0,65 0,88 0,47 

IAF (100% RH) 0,43 0,71 0,88 0,60 

IAF (125% RH) 0,45 0,76 0,89 0,60 

 

O Nº de folhas por haste foi crescente, estabilizando-se próximo ao ponto de maturação 

fisiológica (Figura 12), este comportamento foi bem representado pelo modelo, embora os 

valores tenham sido superestimados quando comparados aos observados em ambos os 

tratamentos. As maiores diferenças ocorreram no início do ciclo e nos tratamentos de 50 e 75% 

RH, os quais obtiveram valores de índices estatísticos inferiores aos tratamentos sem restrição 

hídrica (Tabela 11). 

 

 

Figura 12. Nº de folhas por haste ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função do 

nível de reposição hídrica. 

 

Tabela 11. Índices estatísticos referentes aos valores de número de folhas simulados e 

observados, para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d EF 

Nº folhas (50% RH) 5,19 0,85 0,58 -1,82 

Nº folhas (75% RH) 5,08 0,85 0,64 -1,29 

Nº folhas (100% RH) 3,77 0,95 0,81 0,24 

Nº folhas (125% RH) 3,44 0,97 0,85 0,50 
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A área foliar específica corresponde a razão entre a área foliar e a massa seca das 

folhas, devido a disponibilidade de dados observados esta variável foi avaliada apenas no Exp2, 

conforme Figura 13. Para esta variável o valor máximo simulado foi de 304 cm2 g-1 aos 42 

DAS, decrescendo próximo a maturação das plantas. Alvarez et al. (2005), avaliando a área 

foliar específica para duas cultivares de amendoim, relata que conforme ocorre o crescimento 

da planta há tendência de diminuição da área foliar útil, em seus experimentos de outono os 

maiores valores ocorreram a partir dos 42 DAS devido a emissão dos ginóforos e intensificação 

do processo de assimilação fisiológica para produção de vagens.  

Em relação aos níveis de RH, os índices estatísticos para área foliar específica foram 

bem preditos pelo modelo, de forma geral os melhores valores foram para 100 e 125% RH 

(Tabela 12). 

 

 

Figura 13. Área foliar específica ao longo do ciclo do Exp2, em função do nível de reposição 

hídrica. 

 

Tabela 12. Índices estatísticos referentes aos valores de área foliar específica simulados e 

observados, para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

AF específica (50% RH) 11,45 0,82 0,82 0,37 

AF específica (75% RH) 8,15 0,82 0,90 0,32 

AF específica (100% RH) 6,09 0,79 0,94 0,76 

AF específica (125% RH) 3,39 0,95 0,98 0,93 

 

A variável massa vegetativa equivale a soma da massa seca de folhas e hastes das 

plantas de amendoim, o modelo conseguiu reproduzir bem o comportamento desta variável em 



 55 

função da RH (Figura 14). Em todos os tratamentos, os índices estatísticos r2 e d foram 

superiores a 0,94, considerados com correlação e concordância perfeita entre os dados 

simulados e observados. A EF foi de 0,74 para os tratamentos com déficit hídrico e de 0,90 e 

0,93 para os tratamentos de 100 e 125% RH, indicando uma boa eficiência do modelo em 

explicar os dados observados (Tabela 13). 

Os valores de massa vegetativa do Exp2 foram superiores aos do Exp1 ao longo do 

ciclo, fato relacionado as temperaturas mais elevadas que ocorreram durante o experimento 

terem influenciado a emissão de novas folhas, aumentando a massa vegetativa. 

 

 

Figura 14. Massa vegetativa (folhas + hastes) ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em 

função do nível de reposição hídrica. 

 

Tabela 13. Índices estatísticos referentes aos valores de massa vegetativa simulados e 

observados, para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

Massa vegetativa (50% RH) 233,89 0,95 0,94 0,74 

Massa vegetativa (75% RH) 309,12 0,95 0,95 0,74 

Massa vegetativa (100% RH) 223,88 0,97 0,98 0,90 

Massa vegetativa (125% RH) 231,59 0,94 0,98 0,93 

 

Os dados observados para massa de vagens das plantas de amendoim foram 

comparados com os valores simulados pelo modelo CROPGRO–Peanut (Figura 15), observa-

se que o modelo subestimou os valores para todos os níveis de RH avaliados ao longo dos dois 

experimentos. Em relação a produção final, a massa de vagens foi subestimada em 50 a 60% 
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no Exp1 e 34 a 44% no Exp2, variando entre os níveis de RH avaliados. Em média, os valores 

finais de massa de vagens observados nos tratamentos com 100% RH foram de 6664 kg ha-1 

para Exp1 e 5013 kg ha-1 para Exp2. Com base em informações fornecidas por Godoy et al. 

(2003); Nakagawa & Rosolem, (2011) o potencial produtivo da cultivar Runner IAC 886 pode 

ultrapassar os 6500 kg ha-1 de vagens, o que indica que os valores observados estão de acordo 

com o potencial da cultivar.  

Em MCP´s existem incertezas nas simulações que podem ser inerentes aos dados de 

entrada, calibração e/ou estrutura do modelo (VAN OIJEN; EWERT, 1999; WALKER et al., 

2003; MARIN, 2014). Neste estudo, a subestimativa para a massa de vagens pode estar 

relacionada aos dados meteorológicos de entrada, que foram compostos por vários dias com 

temperatura máxima elevada e baixa radiação solar, aliado a estrutura do modelo  

CROPGRO-Peanut, cujos algoritmos responsáveis pela simulação da parte produtiva não 

estejam programados para suportar temperaturas elevadas e não sendo capaz de captar a real 

eficiência da radiação solar dentro de um ambiente protegido, penalizando a produção da planta. 

 

 

Figura 15. Massa de vagens ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função do nível 

de reposição hídrica. 

 

Com base nos índices estatísticos da Tabela 14, o modelo estimou de forma satisfatória 

a massa de vagens das plantas de amendoim, com precisão (r2) de 0,87 a 0,91 e acurácia (d) de 

0,66 a 0,71, já a EF foi de -0,32 a -0,16 entre os tratamentos de RH.  
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Tabela 14. Índices estatísticos referentes aos valores de massa de vagens simulados e 

observados, para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

Massa de vagens (50% RH) 1085,34 0,89 0,71 -0,16 

Massa de vagens (75% RH) 1550,15 0,87 0,68 -0,13 

Massa de vagens (100% RH) 2026,86 0,90 0,66 -0,23 

Massa de vagens (125% RH) 2151,05 0,91 0,66 -0,32 

 

Como a massa de grãos está relacionada a massa de vagens, também ocorreram as 

subestimativas dos valores simulados em relação aos dados observados ao longo do ciclo 

(Figura 16). A justificativa para a provável causa desta subestimativa do modelo para as 

variáveis de produtividade (vagens e grãos) continua sendo as condições meteorológicas as 

quais as plantas de amendoim foram submetidas durante o decorrer do experimento. É sabido 

que em ambientes protegidos, como casa de vegetação, há uma redução da radiação solar global 

que atinge o seu interior, restrição está imposta pela cobertura plástica que recobre a parte 

superior da casa de vegetação, que também favorece o aumento de temperatura interna.  

 

 

Figura 16. Massa de grãos ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função do nível de 

reposição hídrica. 

 

Os índices estatísticos demonstram que o modelo teve boas estimativas para massa de 

grãos em todos os níveis de RH avaliados (Tabela 15), a julgar pelos elevados r2 que variaram 

de 0,89 a 0,97. Os valores para acurácia do modelo (d) foram de 0,69 a 0,71, já a EF foi baixa 

em todos os tratamentos de RH.   
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Tabela 15. Índices estatísticos referentes aos valores de massa de grãos simulados e observados, 

para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

Massa de grãos (50% RH) 789,43 0,93 0,74 0,11 

Massa de grãos (75% RH) 1084,10 0,89 0,71 0,10 

Massa de grãos (100% RH) 1349,90 0,95 0,69 0,07 

Massa de grãos (125% RH) 1456,93 0,97 0,69 -0,02 

 

6.4. Desempenho do modelo SASAH 

Os valores observados e simulados pelo modelo SASAH, relacionados a duração do 

ciclo da cultivar Runner IAC 886 encontram-se na Figura 17. Considerando a soma térmica 

requerida para o ciclo do amendoim de 1743 graus-dia, o modelo simulou a ocorrência da 

maturação fisiológica aos 144 e 125 DAS para EXP1 e EXP2, ficando bem próximas as datas 

observadas, que foram aos 140 e 129 DAS, respectivamente. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Gonçalves et al., (2011) e Cardozo (2008) avaliando a soma térmica para o 

ciclo do mesmo cultivar de amendoim determinaram o requerimento médio de 1696 e 1743 

graus-dia. 

O IAF não foi bem simulado pelo modelo, sendo superestimado durante todo o ciclo, 

principalmente durante o EXP1 (Figura 17a), e com pouca variação entre os tratamentos de RH 

nos dois experimentos. Conforme os índices estatísticos presentes na Tabela 16, não houve 

correlação (r2) entre os valores simulados e observados, o índice d e a EF são considerados não 

satisfatórios para ambos os níveis de RH. 
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Figura 17. Índice de área foliar ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função do nível 

de reposição hídrica. 

 

A equação utilizada no modelo para o cálculo do IAF foi obtida a partir dos dados 

experimentais do EXP2, com valores simulados ao final do ciclo próximos aos observados com 

125% RH. O fato do modelo ter superestimados os valores de IAF durante o EXP1 indica que 

provavelmente a equação utilizada não foi capaz de simular o IAF nas condições 

meteorológicas de cultivo as quais essas plantas foram submetidas. Houve registro de altas 

temperaturas do ar durante o início do EXP1, o que pode ter cessado a inserção foliar observada 

na Figura 17a. 

 

Tabela 16. Índices estatísticos referentes aos valores de IAF simulados e observados, para cada 

nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d EF 

IAF (50% RH) 1,11 0,00 0,40 -3,28 

IAF (75% RH) 1,36 0,02 0,38 -6,70 

IAF (100% RH) 1,74 0,05 0,41 -6,56 

IAF (125% RH) 2,01 0,02 0,37 -6,76 

 

A mesma justificativa do IAF se aplica para massa vegetativa, o processo de inserção 

foliar é influenciado pelas variáveis meteorológicas, principalmente pela temperatura do ar que 

comanda o acúmulo de graus dia no modelo (Figura 18). 



60 

 

Figura 18. Massa vegetativa (folhas + hastes) ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em 

função do nível de reposição hídrica. 

 

Os índices estatísticos não foram satisfatórios para massa vegetativa simulada pelo 

modelo, sendo os valores apresentados considerados baixos (Tabela 17) quanto a precisão (r2), 

acurácia (d) e EF. Outro ponto importante, que não foi mencionado no modelo devido ausência 

de dados coletados, é a taxa de senescência das folhas. Por mais que esta cultivar de amendoim 

seja de crescimento indeterminado, há o sombreamento e a senescência das folhas mais velhas, 

o que interfere tanto no cálculo de IAF quanto de massa das folhas. 

 

Tabela 17. Índices estatísticos referentes aos valores de massa vegetativa simulados e 

observados, para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

Massa vegetativa (50% RH) 929,76 0,01 0,41 -3,54 

Massa vegetativa (75% RH) 1301,87 0,07 0,47 -4,09 

Massa vegetativa (100% RH) 1664,82 0,12 0,47 -4,83 

Massa vegetativa (125% RH) 1964,04 0,08 0,45 -4,24 

 

O modelo SASAH subestimou os valores de massa de vagens nos dois experimentos 

e não foi sensível ao fator de redução hídrica imposto pelos tratamentos de RH (Figura 19). A 

radiação fotossinteticamente ativa (PAR) diária foi estimada em 65% da radiação solar global 

(Qg) incidente na casa de vegetação, posteriormente PAR absorvida foi convertida em massa 

seca de planta através da eficiência do uso da radiação (RUE). Visto que os valores de Qg 

registrados foram considerados baixos devido a restrição imposta pela cobertura plástica, 
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embora tenha-se uma maior relação de radiação difusa, que justifica os dados observados 

alcançados. 

 

Figura 19. Massa de vagens ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função do nível 

de reposição hídrica. 

 

Os índices estatísticos referentes a massa de vagens foram bons para r2, superior a 0,9 

em todos os níveis de RH avaliados. O índice d pode ser considerado como satisfatório, pois os 

valores variaram entre 0,54 a 0,61. Entretanto a EF foi baixa, com valores negativos em todos 

os tratamentos (Tabela 18). 

 

Tabela 18. Índices estatísticos referentes aos valores de massa de vagens simulados e 

observados, para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

Massa de vagens (50% RH) 1662,55 0,91 0,61 -1,03 

Massa de vagens (75% RH) 2330,23 0,94 0,58 -1.00 

Massa de vagens (100% RH) 3044,44 0,93 0,55 -1,16 

Massa de vagens (125% RH) 3328,46 0,93 0,54 -1,35 

 

Os valores de massa de grãos observados e simulados ao longo dos ciclos do 

amendoim em função do nível de RH, estão dispostos na Figura 20. O fator de redução devido 

a restrição hídrica imposto no modelo SASAH não foi sensível a ponto de conseguir variar a 

massa de grãos simulada em função da RH. 
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Figura 20. Massa de grãos ao longo do ciclo dos Exp1 (a) e Exp2 (b), em função do nível de 

reposição hídrica. 

 

Os índices estatísticos entre os valores observados e simulados pelo modelo podem ser 

considerados satisfatórios quanto a precisão e acurácia, necessitando de mais alguns ajustes 

para que o modelo SASAH seja capaz de explicar os dados de forma eficiente (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Índices estatísticos referentes aos valores de massa de grãos simulados e observados, 

para cada nível de reposição hídrica. 

Variável RMSE r² d  EF 

Massa de grãos (50% RH) 1258,88 0,90 0,61 -0,65 

Massa de grãos (75% RH) 1711,50 0,95 0,59 -0,62 

Massa de grãos (100% RH) 2168,29 0,95 0,57 -0,72 

Massa de grãos (125% RH) 2366,91 0,93 0,55 -0,94 

 

6.5. Eficiência de produção do amendoim no Estado de São Paulo 

Conforme mostraram os dados, o modelo SASAH ainda está em fase de 

desenvolvimento, não podendo ser considerado para simulações aplicadas, assim está seção do 

trabalho considerou apenas as simulações oriundas do modelo CROPGRO-Peanut para fim de 

estimativa da eficiência de produção da cultura. 

Com base nas informações do IEA – SP, em relação aos municípios produtores de 

amendoim, a produtividade real média para o estado de São Paulo é de 3328 kg ha-1 de 

amendoim em casca e a produtividade atingível de 6347,54 kg ha-1 com base na média simulada 

pelo modelo CROPGRO-Peanut nos municípios objetos do estudo (Tabela 20). 
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Com base nas séries meteorológicas, que representam o clima de cada localidade 

analisada, na calibração do modelo para cultivar Runner IAC 886 e um Argissolo Vermelho 

Amarelo Eutrófico Típico, profundo e bem drenado utilizado como padrão, a produtividade 

poderia ser elevada em 28 até 67%, baseando-se apenas no fator estresse hídrico. O que reforça 

a ideia de que a adoção de boas práticas de manejo, entre uma delas o fornecimento de água 

para planta no momento certo de requerimento, via reposição por irrigação, incrementa de 

forma expressiva a produtividade das plantas de amendoim. 

 

Tabela 20. Produtividade real, atingível e eficiência da produção de amendoim em municípios 

do Estado de São Paulo. 

  
Barretos Jaboticabal Marília 

Pres. 

Prudente 

Rib. 

Preto 
Média SP 

Prod. Real (kg ha-1) 3520 3813 4600 2150 2300 3328 

Prod. Atingível (kg ha-1) 5612 6621 6372 6202 6928 6347 

Eficiência da produção 63% 58% 72% 35% 33% 52% 

 

Os menores valores para eficiência da produção de amendoim são de 33 e 35% em 

Ribeirão Preto e Presidente Prudente, respectivamente. Valores mais elevados foram 

observados em Jaboticabal (58%), Barretos (63%) e Marília (72%). Do ponto de vista 

econômico, uma eficiência agrícola de 100% não seria interessante devido aos altos custos de 

implantação e manutenção das técnicas de manejo necessárias para alcançar os níveis de 

produtividade que dessem retorno financeiro positivo. 

Alguns autores descrevem que valores razoáveis para a eficiência da produção estão 

em torno de 70 e 80% (eficiência explorável) para culturas anuais como o milho (GRASSINI; 

YANG; CASSMAN, 2009) e também para cana-de-açúcar (MARIN et al., 2016a). Assim, 

apenas a região de Marília estaria compreendida dentre esta faixa de eficiência sugerida, sendo 

que as demais regiões de estudo ainda possuem um potencial produtivo a ser explorado para 

que haja aumento da produtividade da cultura do amendoim no estado de São Paulo. 

Considerando a área atualmente cultivada com amendoim no Estado e uma eficiência 

explorável de 70%, pode-se projetar que a produção paulista da cultura poderia atingir cerca de 

386.000 t, cerca de 100.000 t acima da produção atual.  

  



64 

  



 65 

7. CONCLUSÕES  

As plantas de amendoim do experimento 2 produziram mais vagens e grãos, com 

menos folhas quando comparado as plantas de amendoim do experimento 1, devido as 

condições meteorológicas de temperatura do ar e maior disponibilidade de radiação solar 

registrados no período, aliada aos níveis de reposição hídrica de 100 e 125%.  

Após a calibração o modelo CROPGRO-Peanut mostrou-se eficiente, simulando de 

forma satisfatória a fenologia e as variáveis vegetativas e produtivas da cultura do amendoim, 

embora tenha sido notada uma oportunidade de melhoria relacionada ao efeito da radiação 

difusa no crescimento da cultura. 

O modelo SASAH exige ainda expressivos avanços tanto na estrutura quando nos 

algoritmos relacionadas a fenologia e crescimento, não sendo indicado para simulação que sirva 

como base para a tomada de decisão relacionada à cultura do amendoim. 

A média de eficiência de produção do amendoim para o estado de São Paulo, 

considerando apenas as simulações com o modelo CROPGRO-Peanut é de 52%, com valores 

variando entre 33% em Ribeirão Preto até 72% em Marília. Considerando a área atualmente 

cultivada com amendoim no Estado e uma eficiência explorável de 70% a produção paulista da 

cultura poderia crescer cerca de 100.000 t. 

  



66 

  



 67 

REFERÊNCIAS 

AGROBYTE. Amendoim. Disponível em: <http://www.agrobyte.com.br/amendoim.htm>. Acesso em: 9 jan. 

2018.  

ALVAREZ, R. D. C. F.; RODRIGUES, J. D.; MARUBAYASHI, O. M.; ALVAREZ, A. C. C.; CRUSCIOL, C. 

A. C. Análise de crescimento de duas cultivares de amendoim (Arachis hypogaea L.). Acta Scientiarum. 

Agronomy, v. 27, n. 4, 11 abr. 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/1700>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

ARNOLD, C. Y. The determination and significance of the base temperature in a linear heat unit system. 
Proceedings of the American Society for Horticultural Science, v. 74, p. 430–445, 1 jan. 1959. Disponível em: 

<https://www.scienceopen.com/document?vid=25255475-adce-42f0-914d-95a8a60e7006>. Acesso em: 8 dez. 

2017. 

ASSENG, S.; EWERT, F.; ROSENZWEIG, C.; JONES, J. W.; HATFIELD, J. L.; RUANE, A. C.; BOOTE, K. 

J.; THORBURN, P. J.; RÖTTER, R. P.; CAMMARANO, D.; BRISSON, N.; BASSO, B.; MARTRE, P.; 

AGGARWAL, P. K.; ANGULO, C.; BERTUZZI, P.; BIERNATH, C.; CHALLINOR, A. J.; DOLTRA, J.; 

GAYLER, S.; GOLDBERG, R.; GRANT, R.; HENG, L.; HOOKER, J.; HUNT, L. A.; INGWERSEN, J.; 

IZAURRALDE, R. C.; KERSEBAUM, K. C.; MÜLLER, C.; NARESH KUMAR, S.; NENDEL, C.; O’LEARY, 

G.; OLESEN, J. E.; OSBORNE, T. M.; PALOSUO, T.; PRIESACK, E.; RIPOCHE, D.; SEMENOV, M. A.; 

SHCHERBAK, I.; STEDUTO, P.; STÖCKLE, C.; STRATONOVITCH, P.; STRECK, T.; SUPIT, I.; TAO, F.; 

TRAVASSO, M.; WAHA, K.; WALLACH, D.; WHITE, J. W.; WILLIAMS, J. R.; WOLF, J. Uncertainty in 

simulating wheat yields under climate change. Nature Climate Change, v. 3, n. 9, p. 827–832, 9 jun. 2013. 

Disponível em: <http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclimate1916>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

BARBOSA, F. da S. Resistência à seca em cana-de-açúcar para diferentes níveis de disponibilidade hídrica 

no solo. 2010. 2010.  

BARBOSA, S. Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura “ Luiz de Queiroz ” Produtividade de 

cana-de-açúcar irrigada por gotejamento : interações entre variedades , lâminas e intensidade do déficit hídrico na 

fase de maturação Fernando da Silva Barbosa P. p. 1–174, 2014.  

BOOTE, K. J. Growth Stages of Peanut ( Arachis hypogaea L.). Peanut Science, v. 9, n. 1, p. 35–40, 1982. 

Disponível em: <http://www.peanutscience.com/doi/abs/10.3146/i0095-3679-9-1-11>. 

BOOTE, K. J. Concepts for calibrating crop growth models. In: HOOGENBOOM, G.; WILKENS, P. W.; TSUJI, 

G. Y. (Ed.). DSSAT version 3. [s.l: s.n.]4p. 179–200.  

BRASIL. Regras para análise de sementes. [s.l: s.n.] 

CEPAGRI. Clima dos Municípios Paulistas — Cepagri. Disponível em: <http://www.cpa.unicamp.br/outras-

informacoes/clima_muni_436.html>. Acesso em: 10 jan. 2018.  

CONAB. Acompanhamento da safra brasileira: grãos. Monitoramento agricola- Safra 2016/2017, v. 4, n. 1, p. 

1–98, 2017. Disponível em: <http://www.conab.gov.br>. 

COSTA, J. O.; ALMEIDA, A. N.; COELHO, R. D.; FOLEGATTI, M. V.; JOSÉ, J. V. Modelos de Estimativa de 

Elementos Micrometeorológicos em Ambiente Protegido. Water Resources and Irrigation Management, v. 4, 

n. 1–3, p. 25–31, 2015. Disponível em: 

<http://www.bibliotekevirtual.org/revistas/UFRB/WRIM/v04n01/v04n01a04.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2017. 

DOORENBOS, J.; KASSAM, A. H. Efeito da água no rendimento das culturas. Estudos FA ed. Campina 

Grande: Campina Grande Ufpb, 1994.  

EMBRAPA, E. B. de P. A. Sistema brasileiro de classificação de solos. Brasília: Brasília Embrapa, 2013.  

FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Disponível em: 



68 

<http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize>. Acesso em: 9 jan. 2018.  

FOLEGATTI, M. V; SCATOLINI, M. E.; PAZ, V. P. da S.; PEREIRA, A. R.; FRIZZONE, J. A. Efeitos da 

cobertura plástica sobre os elementos meteorológicos e evapotranspiração da cultura de crisântemo em estufa. 

Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 5, n. 2, p. 155–163, 1997.  

FREIRE, M. L.; BELTRÃO, N. E. M.; RAO, T. V. R.; MENEZES, H. E. A. Análise de crescimento não-destrutiva 

do amendoinzeiro submetido a doses de CaSO4 e P2O5. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 2, n. 3, p. 

193–199, 2007.  

GODOY, I. J. Cultivares IAC de amendoim. O Agronomico - IAC, v. 55, n. 1, p. 26–29, 2003.  

GODOY, I. J.; MINOTTI, D.; RESENDE, P. L. Produção de amendoim de qualidade. Viçosa: Centro de 

Produções Técnicas, 2005.  

GODOY, I. J. de; BOLONHEZI, D.; MICHELOTTO, M. D.; FINOTO, E. L.; KASAI, F. S.; FREITAS, R. S. de. 

Amendoim Arachis hypogaea L. In: AGUIAR, A. T. DE E.; GONÇALVES, C.; PATERNIANI, M. E. A. G. Z.; 

TUCCI, M. L. S.; CASTRO, C. E. F. DE (Ed.). Instruções Agrícolas para as Principais Culturas Econômicas. 

7. ed. [s.l: s.n.]p. 22–27.  

GRACIANO, E. S. A. Estudos fisiológicos e bioquímicos de cultivares de amendoim (arachis hypogaea l.) 

submetidas à deficiência hídrica. 2009. UFRPE, 2009. Disponível em: 

<http://ww2.pgb.ufrpe.br/sites/ww2.prppg.ufrpe.br/files/erika_socorro_alves_graciano.pdf>. Acesso em: 11 

maio. 2018. 

GRASSINI, P.; YANG, H.; CASSMAN, K. G. Limits to maize productivity in Western Corn-Belt: A simulation 

analysis for fully irrigated and rainfed conditions. Agricultural and Forest Meteorology, v. 149, n. 8, p. 1254–

1265, ago. 2009. Disponível em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168192309000483>. Acesso em: 

29 nov. 2017. 

HERRERA, V. É.; BARBOSA, D. H.; LOPES, L. O.; STOCO, M. C. M. A importância da cultura do amendoim 

para a região administrativa de Marília. XIII SIMPEP - Bauru, SP, p. 9, 2006. Disponível em: 

<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/865.pdf>. Acesso em: 9 jan. 2018. 

HOOGENBOOM, G.; JONES, J. W.; PORTER, C. H.; WILKENS, P. W.; BOOTE, K. J.; BATCHELOR, W. D.; 

HUNT, L. A.; TSUJI, G. Y. Overview. In: Decision Support System for Agrotechnology Transfer Version 4.0. 

Honolulu: University of Hawaii, 2003. 1p. 269.  

JAME, Y. W.; CUTFORTH, H. W. Crop growth models for decision support systems. Canadian Journal of 

Plant Science, v. 76, n. 1, p. 9–19, jan. 1996. Disponível em: 

<http://www.nrcresearchpress.com/doi/10.4141/cjps96-003>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

JONES, J. W.; HOOGENBOOM, G.; BOOTE, K. J.; PORTER, C. H. The DSSAT cropping system model. In: 

Decision Support System for Agrotechnology Transfer Version 4.0. [s.l: s.n.]4p. 269.  

KETRING, D. L. Temperature Effects on Vegetative and Reproductive Development of Peanut1,2. Crop Science, 

v. 24, n. 5, p. 877, 1984. Disponível em: <https://www.crops.org/publications/cs/abstracts/24/5/CS0240050877>. 

Acesso em: 30 out. 2017. 

LICKER, R.; JOHNSTON, M.; FOLEY, J. A.; BARFORD, C.; KUCHARIK, C. J.; MONFREDA, C.; 

RAMANKUTTY, N. Mind the gap: how do climate and agricultural management explain the “yield gap” of 

croplands around the world? Global Ecology and Biogeography, v. 19, n. 6, p. 769–782, 1 nov. 2010. Disponível 

em: <http://doi.wiley.com/10.1111/j.1466-8238.2010.00563.x>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

LOBELL, D. B.; CASSMAN, K. G.; FIELD, C. B. Crop Yield Gaps: Their Importance, Magnitudes, and Causes. 

Annual Review of Environment and Resources, v. 34, n. 1, p. 179–204, nov. 2009. Disponível em: 

<http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.environ.041008.093740>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

MANTOVANI, E. C. Avalia: manual do usuário. [s.l: s.n.] 



 69 

MARIN, F. R. Eficiência de produção da cana-de-açúcar brasileira : estado atual e cenários futuros baseados 

em simulações multimodelos. 2014. Universidade de São Paulo - Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, 2014.  

MARIN, F. R.; JONES, J. W. Process-based simple model for simulating sugarcane growth and production. 

Scientia Agricola, v. 71, n. February, p. 1–16, 2014.  

MARIN, F. R.; MARTHA, G. B.; CASSMAN, K. G.; GRASSINI, P. Prospects for Increasing Sugarcane and 

Bioethanol Production on Existing Crop Area in Brazil. BioScience, v. 66, n. 4, p. 307–316, abr. 2016a.  

MARIN, F. R.; PILAU, F. G.; SPOLADOR, H. F. S.; OTTO, R.; PEDREIRA, C. G. S. Intensificação sustentável 

da agricultura brasileira: cenários para 2050. Revista de Política Agrícola, v. 25, n. 3, p. 108–124, 2016b. 

Disponível em: <https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/1160/1016>. Acesso em: 18 ago. 2017. 

MARTIM, A.; ASSUNÇÃO, H. F. DA; LIMA, T. M.; CORDEIRO FILHO, G. Uso do modelo AquaCrop para 
estimar o efeito das chuvas sobre o desempenho produtivo do Amendoim no Sudoeste de Goiás. Anais XVI 

Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, v. 16, 2009. Disponível em: 

<http://www.sbagro.org.br/anais_congresso_2009/cba2009/367.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

NAKAGAWA, J.; ROSOLEM, C. A. Cultivares. In: O amendoim: tecnologia de produção. 1. ed. Botucatu: 

FEPAF, 2011. p. 105–120.  

NOGUEIRA, R. J. M. C.; SANTOS, R. C. ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS NO AMENDOIM SUBMETIDO 

AO ESTRESSE HÍDRICO. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 4, n. 31, p. 41–45, 2000. 

Disponível em: <http://www.agriambi.com.br/revista/v4n1/041.pdf>. Acesso em: 11 maio. 2018. 

OVERMAN, A. R.; SCHOLTZ, R. V. Mathematical models of crop growth and yield. [s.l.] Marcel Dekker, 

2002.  

PEREIRA, A. R.; MACHADO, E. C. Análise quantitativa do crescimento de comunidades vegetais. Campinas: 

Boletim Técnico Instituto Agronômico n114, 1987.  

PRIESTLEY, C. H. B.; TAYLOR, R. J. On the Assessment of Surface Heat Flux and Evaporation Using Large-

Scale Parameters. Monthly Weather Review, v. 100, n. 2, p. 81–92, 1 fev. 1972. Disponível em: 

<http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/1520-

0493%281972%29100%3C0081%3AOTAOSH%3E2.3.CO%3B2>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

RAES, D.; STEDUTO, P.; HSIAO, T. C.; FERERES, E. AquaCropThe FAO Crop Model to Simulate Yield 

Response to Water: II. Main Algorithms and Software Description. Agronomy Journal, v. 101, n. 3, p. 438–447, 

2009. Disponível em: <https://www.agronomy.org/publications/aj/abstracts/101/3/438>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

RITCHIE, J. T. Soil water balance and plant water stress. In: Understanding options for agricultural 

production. [s.l.] Springer, Dordrecht, 1998. p. 41–54.  

ROSENZWEIG, C.; ELLIOTT, J.; DERYNG, D.; RUANE, A. C.; MÜLLER, C.; ARNETH, A.; BOOTE, K. J.; 
FOLBERTH, C.; GLOTTER, M.; KHABAROV, N.; NEUMANN, K.; PIONTEK, F.; PUGH, T. A. M.; SCHMID, 

E.; STEHFEST, E.; YANG, H.; JONES, J. W. Assessing agricultural risks of climate change in the 21st century 

in a global gridded crop model intercomparison. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America, v. 111, n. 9, p. 3268–73, 4 mar. 2014. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24344314>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

RÖTTER, R. P.; CARTER, T. R.; OLESEN, J. E.; PORTER, J. R. Crop–climate models need an overhaul. Nature 

Climate Change, v. 1, n. 4, p. 175–177, 19 jun. 2011. Disponível em: 

<http://www.nature.com/doifinder/10.1038/nclimate1152>. Acesso em: 10 jan. 2018. 

SALTELLI, A. Sensitivity analysis for importance assessment. Risk Analysis, v. 22, n. 3, p. 579–590, 2002.  

SANTOS, R. C.; RÊGO, G. M.; SILVA, A. P. G.; VASCONCELOS, J. O. L.; COUTINHO, J. L. B.; MELO 

FILHO, P. de A. Produtividade de linhagens avançadas de amendoim em condições de sequeiro no Nordeste 

brasileiro. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, n. 6, p. 589–593, 2010.  



70 

SANTOS, R. C. dos; FREIRE, R. M. M.; LIMA, L. M. de. O agronegócio do amendoim no brasil. [s.l.] Embrapa 
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