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RESUMO 
A necessidade de água requerida pela cultura do milho depende da demanda 
evaporativa e do ciclo da cultura. Os dados históricos de precipitação permitem 
verificar a ocorrência e a distribuição de chuva em determinada região e a 
necessidade ou não de irrigação. O presente trabalho objetivou determinar a pegada 
hídrica da  milho safrinha cultivado em Uberlândia-MG e verificar o risco associado à 
perda de produção em função do não atendimento hídrico. Os dados de precipitação 
foram obtidos na Estação Uberlândia, pertencente ao Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), no período de 1981 a 1985 e 1991 a 2013. A 
evapotranspiração de referência (ETo) para o município de Uberlândia-MG, no 
período de cultivo do milho, foi calculada usando o método de Thornthwaite. 
Concluiu-se que a pegada hídrica da cultura do milho safrinha em Uberlândia-MG, 
no campo, é de 490 mm e que o risco de alguma perda de safra, nas condições de 
contorno, é de 96%. 
PALAVRAS-CHAVE : Consumo de água, distribuição gama, evapotranspiração, 
milho safrinha, risco à perda de produção. 
 

WATER FOOTPRINT OF SECOND SEASON MAIZE IN UBERLÂNDI A-MG 
 

ABSTRACT  
Maize's requirement of water is determined by the evaporative demand and the crop 
cycle. The historical rainfall data allows you to check the occurrence and distribution 
of rainfall in a given region and the necessity of irrigation. This paper aims to 
determine the water footprint of the off- season  maize crop grown in Uberlândia, 
Minas Gerais, and the risk associated with the loss of production due to the ill-
management of water resources. The rainfall data was obtained at Uberlândia 
Station, which is run by the National Institute of Meteorology (Inmet), from 1981 to 
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1985 and from 1991 to 2013. The reference crop evapotranspiration (ETo) for the city 
of Uberlândia, MG, in the growing period for maize was calculated using the 
Thornthwaite method. The need for water for the maize crop was obtained in 
Albuquerque (2010). Using the data of water requirement of maize plants at each 
stage of the development cycle of the evaporative demand along with the likelihood 
of loss in the harvest, we could determine that the water footprint of the off-season 
maize crop in Uberlândia, MG in the field is 490 mm, and the risk of any loss of crop 
(within the boundary conditions) is 96%. 
 
KEYWORDS: water consumption, gamma distribution, evapotranspiration, off-
season maize, risk the loss of production 
 
 

INTRODUÇÃO 
 O milho se destaca as culturas de cereais mais cultivadas no Brasil, que 

pode ser produzido na safra normal e na safrinha, com aproximadamente 54,37 
milhões de toneladas de grãos produzidos, em uma região com cerca de 12,93 
milhões de hectares (CONAB, 2010). O crescimento e desenvolvimento da cultura 
do milho depende de alguns fatores ambientais bióticos tais como simbiose, 
parasitismo e herbivoria e de fatores ambientais de natureza abiótica como 
temperatura, fotoperíodo, umidade, oferta de nutrientes e especialmente a 
precipitação, para que ocorra uma produção satisfatória (MAGALHÃES & SOUZA, 
2011).  

Em alguns casos a temperatura é fator determinante para o cultivo do milho 
safrinha, pois interfere nos processos fisiológicos. Em outros, o fator mais importante 
é a precipitação. Além disso, as condições atmosféricas podem apresentar grande 
variabilidade temporal e espacial, pois são resultados da interação de elementos que 
podem ser bastante dinâmicos e instáveis (CARDOSO et al., 2004). 

O conhecimento sobre dados históricos de precipitação ao longo de um 
período de tempo é importante para verificar a ocorrência e a distribuição de chuva 
em determinada região e a necessidade ou não de irrigação. A agricultura é um dos 
setores que mais consome água e devido a crescente escassez desse recurso 
natural, a otimização no manejo de irrigação e sua economia se torna necessário 
para diminuir essa demanda nas culturas e aprimorar o processo produtivo 
(RODRIGUES et al., 2013). 

A quantidade de água requerida pela cultura do milho é variável, pois 
depende das condições meteorológicas da região. Geralmente, faz-se o uso da 
irrigação em períodos de baixa disponibilidade hídrica e quando há a perda de 
produtividade da cultura (CRUZ et al., 2010). Em épocas de boa disponibilidade de 
água, a cultura é mantida com as próprias chuvas. 

Ainda segundo o mesmo autor, o milho que se cultiva no período de janeiro a 
abril, após a colheita da soja é denominado milho safrinha. Este sistema de plantio, 
geralmente não necessita de irrigação e se faz o aproveitamento da adubação 
residual da cultura anterior, sendo implementado para atender as necessidades da 
propriedade e até mesmo a comercialização do produto. 

Estudos realizados por CRUZ et al. (2010)  apontam que a cultura do milho 
pode ser cultivada em locais que possuem as precipitações entre 250 até 5000 mm 
anuais, pois a necessidade de água consumida pela planta é cerca de 600 mm. De 
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acordo com a mesma fonte os estágios iniciais da planta em condições de clima 
quente e seco raramente excedem o consumo de 2,5 mm dia-1 e durante o período 
do espigamento a maturação em condições também elevadas o consumo poderá 
chegar até 10 mm dia-1.  

CARDOSO et al. (2004) fizeram uma simulação do rendimento e riscos 
climáticos para o milho safrinha em Londrina e chegaram a conclusão que em 
relação ao cenário de deficiência hídrica foi verificada grande oscilação dos valores 
médios de rendimentos em relação a produção potencial. A justificativa é devido à 
menor ocorrência e distribuição de chuvas associadas a temperaturas baixas. 

DOORENBOS & KASSAN (1994) afirmam que de acordo com as condições 
climáticas da região o milho em seu ciclo médio pode requerer aproximadamente 
500 a 800 mm de água. FANCELLI (1991) diz que sem o uso da irrigação, 
consegue-se ter uma produção de milho satisfatória utilizando 300 a 350 mm de 
água, porém a distribuição hídrica deve ser homogênea durante o ciclo da cultura. 

A pegada de água é um indicador que explicita os volumes de consumo de 
água por tipo e fonte poluidora. HOEKSTRA et al. (2010), afirmam que a água 
consumida dos mananciais superficiais/subterrâneas e aquele oriundo da chuva 
devem ser considerados na cadeia produtiva. Além disso, os autores indicam 
também, que se considere o consumo de água necessária para assimilar cargas de 
poluentes, visando manter os padrões de qualidade das águas. 

Mediante esta ótica, o presente trabalho objetivou determinar a pegada 
hídrica do milho safrinha cultivado em Uberlândia-MG, bem como verificar o risco 
associado à perda de produção em função do não atendimento hídrico. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Os dados de precipitação foram obtidos na Estação Uberlândia, pertencente 

ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no período de 1981 a 1985 e 1991 a 
2013. A estação meteorológica está localizada nas coordenadas 18° 55’ 25’’S, 48° 
17’19’’W e altitude de 872 m. O clima de Uberlândia-MG, segundo a classificação de 
Köppen enquadra-se no tipo Aw, com estações bem definidas, inverno seco e verão 
quente e chuvoso. A temperatura média mínima do mês mais frio (julho) está acima 
de 18ºC e a média máxima anual próxima de 23ºC. 

Neste trabalho foi considerado um ciclo para a cultura do milho de 110 dias, 
com semeadura em 1º de fevereiro, divididos em quatro fases de desenvolvimento 
(fase do ciclo fenológico), a saber: fase 1, o intervalo de dias foi de 1º a 19 de 
fevereiro; fase 2, de 20 de fevereiro a 22 de março; fase 3, de 23 de março a 28 de 
abril e; fase 4, de 29 de abril a 22 de maio. 

A evapotranspiração de referência (ETo) para o município de Uberlândia-MG, 
de fevereiro a maio, no período de 1981 a 1985 e 1991 a 2013, foi calculada usando 
o método de Thornthwaite, conforme detalhado em SILVA et al. (2011). A 
necessidade de água para a cultura do milho foi obtida em ALBUQUERQUE (2010). 
Segundo esse autor, o consumo de água pelas plantas depende diretamente da 
demanda evaporativa e do ciclo da cultura, conforme detalhado na Tabela 1. 

Uma vez calculada a evapotranspiração (ETo) diária no período considerado 
neste trabalho, foi necessário classificar a magnitude da demanda de acordo com a 
Tabela 1. Como o cálculo de ETo foi diário, e no intuito de associar uma 
determinada garantia à esta escolha, adotou-se a distribuição Normal para auxiliar 
na classificação da demanda evaporativa. 
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TABELA 1.  Valores aproximados do consumo de água pela cultura do milho, por 
fase do ciclo fenológico e total, em função da demanda evaporativa 
(valores previstos para o consumo total e por fase, segundo a 
demanda evaporativa). 

Consumo de água (mm) Demanda 
evaporativa (ETo)* Fase 1** Fase 2 Fase 3 Fase 4 Total 

Baixa 
ETo ≤ 2,5 mm/dia 

70 130 175 75 450 

Moderada 
2,5 < ETo ≤ 5,0 

65 140 210 85 500 

Alta 
5,0 < ETo ≤ 7,5 

60 150 240 100 550 

Muito alta 
ETo > 7,5 mm/dia 

60 165 260 115 600 

Adaptado de Albuquerque (2010). 
*Demanda evaporativa conforme a Tabela 1. 
**Fases do ciclo fenológico da cultura do milho. 
 

VEN TE CHOW, citado por MELO & SILVA (2013), indica que a maioria das 
funções de probabilidades, aplicáveis às ciências hidrológicas, visando associar 
magnitude da variável à probabilidade de sua ocorrência (neste caso, a ETo),  pode 
ser representada pela Equação 1. 
 

σ⋅+= zXX                                                     Equação (1) 
 
Em que: 
X = é o valor da variável hidrológica que ocorre com uma dada probabilidade; 
X = é a média aritmética das variáveis que compõem a amostra (série histórica); 
z = é o fator associado à probabilidade, dependente do modelo de distribuição de 
probabilidade adotado. Também chamada de variável reduzida; 
σ = desvio padrão amostral. 
 

A função cumulativa de probabilidade (FCP) da distribuição normal, ajustada 
em função de z, que é a distribuição normal padrão, foi obtida por meio da Equação 
2. 
 

( ) ∫
∞−

⋅−⋅
⋅

=≤
z

z dzezZob
25,0

2

1
Pr

π                        Equação (2)  
 

Observa-se que esta função não apresenta solução analítica. Desta forma, 
utilizou-se a tabela de distribuição de Gauss ou tabela de z, para encontrar a 
probabilidade associada a ETo. Esta probabilidade representou a certeza associada 
à magnitude da evapotranspiração de referência ocorrida no município de 
Uberlândia-MG. A partir disso, foi possível obter a necessidade hídrica em cada fase 
do ciclo de desenvolvimento das plantas, bem como a pegada hídrica da cultura, por 
meio da soma da demanda de cada fase. 

Uma vez conhecida tal necessidade, foi calculada a probabilidade de chover a 
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quantidade de água exigida em cada fase do milho, por meio da distribuição Gama. 
Para tanto, foi estimado o valor esperado (Esp(x)) e a variância (Var(x)), por meio 
das Equações 3 e 4, respectivamente. 
 

( ) θη ⋅=XVar                                                   Equação (3) 
( ) 2θη ⋅=XEsp                                                 Equação (4)            

    
 Em que: 
η = parâmetro de forma da distribuição gama; 
θ = parâmetro de escala da distribuição gama; 
 

Considerando-se que Var (X) e Esp (X) equivalem, respectivamente, a σ2 e 
X , reescrevendo as Equações 3 e 4, obtêm-se as Equações 5 e 6, ajustadas para o 
cálculo dos parâmetros de escala e de forma da distribuição gama, respectivamente. 
 

X

2σθ =
                                                            Equação (5)  

θ
η X=

                                                             Equação (6)  
 
Em que: 
σ2 = desvio padrão amostral da precipitação (mm); 
X  = média da precipitação (mm). 
 

Para o cálculo da probabilidade da distribuição Gama, foi necessário 
normalizar a variável gama padrão (ξ) dividindo-se o quantil pelo parâmetro de 
escala, como explicitado na Equação 7. 
 

θ
ξ X=

                                                             Equação (7) 
 
Em que: 
X = precipitação (mm).  
Com os valores de ξ e η, calculou-se o quociente da distribuição normal padrão (z), 
conforme detalhado na Equação 8. 
 












⋅
+−⋅⋅=

ηη
ξη

9
1

13 3z

                                Equação (8) 
 

A partir disso, utilizou-se a tabela de distribuição de Gauss ou tabela de z, 
para encontrar a probabilidade associada à precipitação. Este valor representa a 
probabilidade de chover a quantidade necessária em cada fase do ciclo da cultura. 
Portanto, esta probabilidade equivale ao risco de alguma perda na produtividade da 
cultura do milho cultivado em Uberlândia-MG, no período estudado. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 estão compilados os dados de precipitação média mensal de 
Uberlândia-MG, medidos no período de 1981 a 1985 e 1991 a 2013. Analisando a 
referida figura observa-se que o regime pluviométrico diminui bruscamente a partir 
de abril, o que pode comprometer o desenvolvimento da cultura do milho conduzida 
sem o uso da irrigação.  
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FIGURA 1:  Dados de precipitação média mensal da Estação Uberlândia, 

localizada em Uberlândia-MG, pertencente ao Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), no período de 1981 a 1985 e 1991 a 
2013. 

 
Na Tabela 2 estão reunidos os resultados obtidos pela distribuição Normal, 

em função da faixa de ETo (2,5 ou 5 mm) e, consequentemente, a necessidade 
hídrica associada. Analisando a citada tabela, nota-se que a probabilidade da ETo 
ser menor ou igual a 2,5 mm dia-1, em Uberlândia-MG, durante a fase 1 de 
desenvolvimento da cultura do milho é de 0,05%. Nessa linha de raciocínio, a 
probabilidade da ETo ser menor ou igual a 5 mm dia-1é de 99,99%. Diante disso, 
nota-se que na maior parte do tempo a ETo será acima de 2,5 e abaixo de 5 mm dia-

1. Esse comportamento foi verificado, também, para as fases 2 e 3. Para a fase 4, a 
probabilidade da ETo ser menor do que 2,5 mm dia-1é de 89,34%. Neste caso, 
considerou-se a demanda evaporativa como sendo baixa. A partir disso, pode-se 
obter, por meio da Tabela 1, a necessidade hídrica da cultura do milho, a qual foi de 
65, 140, 210 e 75 mm, respectivamente para as fases 1, 2, 3 e 4. Com isso, pode-se 
afirmar que a pegada hídrica da cultura do milho safrinha em Uberlândia-MG, no 
campo, é de 490 mm. 
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TABELA 2.  Resultados da necessidade hídrica das plantas de milho cultivado em 
Uberlândia (semeadura em 1º de fevereiro e ciclo de 110 dias), em 
função da demanda evaporativa. 

ETo (mm/dia) 
Fases 

Parâmetros da 
distribuição 

Normal ≤ 2,5 ≤ 5 

Classificação 
da demanda 
evaporativa 

Necessidade 
hídrica 
(mm) 

Z -3,26 4,29 
1 

Prob (Z ≤ z) (%) 0,05 99,99 Moderada 65 

Z -3,64 6,66 
2 

Prob (Z ≤ z) (%) 0,01 100 Moderada 140 

Z -1,56 6,58 
3 

Prob (Z ≤ z) (%) 5,90 100 Moderada 210 

Z 1,24 12,86 4 
Prob (Z ( z) (%) 89,34 100 

Baixa 75 

Pegada hídrica 490 
 

Com os dados de necessidade hídrica das plantas em cada fase do ciclo de 
desenvolvimento do milho, foi possível verificar se o regime pluviométrico da região atende a 
tal necessidade. Os resultados dessa análise estão compilados na Tabela 3, o qual nota-se 
que a probabilidade de um produtor ter prejuízos com a cultura do milho semeando esse 
cereal em 1º de fevereiro em Uberlândia-MG, é de 2%, 32%, 96% e 86%, respectivamente 
nas fases 1, 2, 3 e 4. De outra forma, a probabilidade de chover menos do que 65, 140, 210 
e 75 mm nas fases 1, 2, 3 e 4, nas condições estipuladas, é de 2%, 32%, 96% e 86%. Com 
isso, pode-se afirmar que o risco de alguma perda de safra, nas condições de contorno, é de 
96%.  
 
TABELA 3. Parâmetros da distribuição gama e a probabilidade de risco de perda na safra 

(Prob). 
Fases Parâmetros da 

distribuição gama 1 2 3 4 
Soma 4888,10 4992,60 2141,30 980,30 
Média 212,53 217,07 93,10 42,62 

D. Padrão 89,44 116,30 60,29 37,79 
Θ 37,64 62,31 39,04 33,50 
Η 5,65 3,48 2,38 1,27 
ξ 1,86 2,41 5,51 2,39 
Z -2,07 -0,47 1,71 1,09 

Prob (%) 2 32 96 86 
 

CONCLUSÕES 
A pegada hídrica da cultura do milho safrinha cultivado em Uberlândia-MG é 

de 490 mm. Pode-se afirmar que o risco de alguma perda na safra do milho safrinha 
cultivado em Uberlândia-MG, nas condições expostas neste trabalho, é de 96%. 
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