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RESUMO
A estimativa de produtividade e a definição dos melhores períodos de cultivo
constituem-se em fatores preponderantes na obtenção de indicadores técnicos e
econômicos satisfatórios para a condução do milho de sequeiro no semiárido. Logo,
objetivou-se estimar a produtividade do milho de sequeiro em diferentes cenários
pluviométricos e indicar o período adequado para seu cultivo no município de
Crateús-Ce, analisando a quebra de produtividade da cultura e suas causas em três
cenários pluviométricos. Obteve-se séries históricas de precipitação e temperatura
máxima e mínima do ar, que foram agrupadas em períodos de dez dias (decêndios)
e os anos de coleta classificados em cenários de ano seco, normal e chuvoso,
usando a metodologia de distribuição gama incompleta. A partir destes dados
calculou-se o balanço hídrico e foi definido as melhores épocas de semeadura do
milho, considerando o período cujo valores da evapotranspiração relativa (ETr/ETp)
foram maiores que 0,6 na floração e enchimento dos grãos em mais de 50% dos
anos da série histórica e cuja temperatura média estava entre 15,5 °C e 33 °C
durante todo o ciclo da cultura. Concluiu-se que em Crateús o manejo ainda é
bastante ineficiente e contribui mais que o déficit hídrico na quebra de produtividade
em anos normais e chuvosos. A janela de plantio ficou definida a partir de 20/01 a
10/03 para anos chuvosos, de 20/02 até o final de fevereiro para anos normais e não
é recomendado seu cultivo em anos secos, cuja queda de produtividade é total em
função do déficit hídrico.
PALAVRAS-CHAVE: balanço hídrico, cenários pluviométricos, planejamento
agrícola, Zea mays L.

BREAKDOWN OF PRODUCTIVITY AND OPTIMUM CULTIVATION PERIOD FOR
MAIZE CULTURE IN THE SEMIARID CEARENSE

ABSTRACT
The estimation of productivity and the definition of the best growing periods are
important factors in obtaining satisfactory technical and economic indicators for the
management of rainfed corn in the semiarid region. Therefore, the objective was to
estimate the productivity of rainfed corn in different rainfall scenarios and indicate the
appropriate period for its cultivation in the municipality of Crateús-Ce, analyzing the
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fall in crop productivity and its causes in three rainfall scenarios. Historical series of
precipitation and maximum and minimum air temperature were obtained, which were
grouped into periods of ten days (ten days) and the collection years classified in dry,
normal and rainy year scenarios, using the incomplete range distribution
methodology. Based on these data, the water balance was calculated and the best
maize sowing times were defined, considering the period in which the relative
evapotranspiration values (ETr / ETp) were greater than 0.6 in flowering and grain
filling in more than 50 % of the years of the historical series and whose average
temperature was between 15.5 ° C and 33 ° C during the entire culture cycle. It was
concluded that management in Crateús is still quite inefficient and contributes more
than the water deficit to the drop in productivity in normal and rainy years. The
planting window was defined from 01/20 to 03/10 for rainy years, from 02/20 until the
end of February for normal years and its cultivation in dry years is not recommended,
whose fall in productivity is total due to of the water deficit.
KEYWORDS: water balance, rainfall scenarios, agricultural planning, Zea mays L.

INTRODUÇÃO
Dentre as principais culturas temporárias produzidas no Ceará, destaca-se a

produção de grãos como o milho (418.900 t em 2017), feijão (118.800 t em 2017) e
arroz em casca (9.700 t em 2017) que juntos são responsáveis por 98,7% do total de
grãos produzidos nesta região (CONAB, 2017). Entre os fatores que influenciam a
produção da cultura do milho, o clima e a disponibilidade hídrica destacam-se entre
os fatores de maior relevância, sendo a produtividade da cultura afetada
significativamente em condições de baixa quantidade de água (CARON et al., 2017;
GUO et al., 2017; SHIM et al., 2017; YANG et al., 2017). A necessidade hídrica da
cultura do milho varia de acordo com a época, local de cultivo e genótipo utilizado,
podendo variar de 250 a 800 mm ao longo do ciclo de cultivo, e chegar a 900 mm no
ciclo em locais de alta demanda evapotranspirativa (ABDRABBO et al., 2016).

As causas, efeitos e a magnitude de acontecimentos que levam a diminuição
na produtividade das culturas vem ganhando forte abordagem por meio de um
conceito chamado quebra de produtividade ou yield gap (SENTELHAS et al., 2016).
De acordo com Sentelhas et al. (2015), os Yield Gaps mais abordados são três: o
total (YGt), por déficit hídrico (YGWD) e devido a deficiências de manejo (YGm); por
conseguinte, as quebras serão definidas pelos tipos de produtividade, que no caso,
Battisti et al. (2012) as classifica em potencial (PPf), atingível (PA) e real (PR).
Nesse aspecto, diversos trabalhos têm sido desenvolvidos avaliando modelos de
predição e estimativa de quebra de produtividade e de crescimento em culturas
agrícolas em função de diversos fatores, como os relacionados ao clima, genética ou
técnicas de manejo (JABEEN et al., 2017; LOPEZ et al., 2017; NEGM et al., 2017;
SHRESTHA et al., 2017; SINGH et al., 2017; YIN et al., 2017; PAGANI et al., 2017).

O adequado suprimento hídrico é fator crucial para a obtenção de níveis
adequados de produtividade na cultura do milho. Desta forma, dentre as práticas de
manejo comuns no cultivo da cultura, a definição do período adequado de
semeadura constitui-se em um dos aspectos que mais afetam o potencial produtivo,
principalmente sob cultivo de sequeiro. A escolha da data de semeadura é fator
preponderante na produtividade obtida.

Na região semiárida, de modo geral, o milho é cultivado em sistema de
sequeiro, sendo plantado no período chuvoso, que no sertão cearense, situa-se
entre os meses de janeiro a meados de maio. Devido ao seu porte e área foliar, a
cultura consome grande quantidade de água, sendo a disponibilidade desta, fator
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preponderante ao seu desenvolvimento. Na condição de sequeiro, o déficit hídrico
se manifesta como um dos principais fatores que levam a quebra de produtividade
na cultura do milho. Em pesquisas realizadas no Brasil, na segunda estação de
crescimento, foram verificadas quebras de produtividade média de cerca de 2,1 t ha-

1, obtida em vários locais de cultivo (ANDREA et al., 2018). Em estudos com
modelos de simulação envolvendo vários cenários de produção de milho no Brasil, o
Atlas global de quebra de produtividade (GYGA, 2015) mostra potencial médio de
quebra de produtividade de 4,1 t ha-1, devido ao déficit hídrico, o que é muito
elevado, tendo em vista que a média de produtividade da cultura é de
aproximadamente 5,0 t ha-1 (CONAB, 2017).

Diante do exposto, objetivou-se com o presente estudo estimar a produtividade
da cultura do milho para diferentes cenários pluviométricos (anos secos, normais e
chuvosos) e com base nas estimativas realizadas, identificar o período mais
adequado para o cultivo da cultura em Crateús-CE, investigando a quebra de
produtividade associada a estes três cenários pluviométricos.

MATERIAL E MÉTODOS
Obteve-se uma série histórica climática com no mínimo 30 anos de coleta de
precipitação pluvial e temperatura máxima e mínima do ar, todas em escala diária, a
partir do banco de dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) referentes ao
município de Crateús-CE (Figuras 1), atendendo assim ao período mínimo de 15
anos de dados climáticos diários utilizados na elaboração do zoneamento agrícola
de risco climático (BRASIL, 2018). Para a correção dos dados faltantes e
inconsistentes adotou-se a metodologia descrita em Vianna e Sentelhas (2014).

FIGURA 1. Localização das estações meteorológicas utilizadas no estudo.

Fonte: Autores (2020)
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Após corrigida, as séries de variáveis climáticas foram agrupadas em períodos
de 10 dias (decêndios) e os anos de coletas classificados e agrupados por média em
cenários de ano seco, normal e chuvoso para cada uma das estações utilizadas,
usando metodologia de distribuição gama incompleta descrita em Thom (1958).
Após o agrupamento dos dados foi calculado o balanço hídrico conforme
metodologia descrita por Thornthwaite e Mather (1955).

As melhores épocas de semeadura do milho foram consideradas quando em
mais de 50% dos anos a evapotranspiração relativa (ETr/ETp) foi maior que 0,6 na
floração e enchimento dos grãos e a temperatura média estava entre 15,5 e 33 °C
durante todo o ciclo da cultura, conforme proposta desenvolvida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento para zoneamento agrícola do milho (BRASIL,
2018). Para simulação utilizou-se características da variedade de milho ‘caatingueiro’
cujos valores de kc e fases fenológicas foram obtidos da pesquisa desenvolvida por
Souza et al. (2015).

Para estimativa da produtividade real, e a partir da mesma considerar o efeito
do déficit hídrico para obter a produtividade atingível (PA), foi utilizado o modelo da
Zona Agroecológica – FAO descrito em Doorenbos e Kassam (1979) cujos exemplos
de aplicação podem ser verificados em Monteiro e Sentelhas (2017) e Januario et al.
(2018). O coeficiente de sensibilidade do milho à deficiência hídrica (ky), utilizado
neste modelo, foi obtido da pesquisa de Andrioli e Sentelhas (2009).

Dentre as datas recomendadas à semeadura do milho, utilizou-se aquela com
menor valor de evapotranspiração relativa na fase de floração e enchimento de
grãos para o cálculo da PPf e da PA, que é estimada com a penalização por déficit
hídrico da PPf, obtida conforme o modelo da Zona Agroecológica. Já a PR foi obtida
com base em dados processados no SIDRA do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O yield gap foi determinado pela diferença entre a PR e a PA,
representando o yield gap advindo do manejo agrícola (YGM) e pela diferença entre
a PPf e a PA, representando o yield gap causado pelo déficit hídrico (YGDH).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as análises feitas, caracterizou-se a quadra chuvosa típica do

Nordeste brasileiro conforme as representações gráficas simplificadas do balanço
hídrico nos diferentes cenários, a partir da média dos postos utilizados (Figura 2).

FIGURA 2. Extrato do balanço hídrico: cenários de anos chuvosos (A), normais (B) e
secos (C).
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Fonte: Autores (2020)

Fica bem evidente que quanto menor o regime de chuvas, mais concentrado o
período chuvoso, e que o mesmo se desloca mais do início do ano para o mês de
junho (Figura 2). Isto se reflete diretamente no período para semeio do milho
conduzido em sequeiro, que em anos chuvosos começa em 20/01 e em anos
normais no dia 20/02 não havendo recomendações no cenário de anos secos. Estes
períodos de semeio estão condizentes com as últimas datas recomendadas no
zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do milho em Crateús-CE,
desenvolvida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL,
2018).

As produtividades potenciais obtidas no final da estação recomendada ao
semeio do milho foram bem próximas entre os diferentes cenários (Tabela 1).
Todavia como era de se esperar a quebra de produtividade foi bem maior nos anos
secos. Duarte et al. (2019), estudando quebra de produtividade na cultura do milho
no Brasil, verificou, em média, quebra de 52% da produtividade em função da
deficiência hídrica, valor significativamente superior aos verificados no presente
estudo. Van Ittersum et al. (2013) afirmam que as grandes diferenças entre
estimativas de produtividade potencial e produtividade atingida em estudos globais
sob a utilização de modelos genéricos em culturas agrícolas, devem ser validadas
localmente visando a obtenção de parâmetros mais consistentes para comparação.

É importante frisar que em condições de agricultura de subsistência, modelo
predominante na região semiárida brasileira, a utilização de modelagem de
estimativa de produtividade pode subestimar as diferenças de rendimento, como as
verificadas na tabela 1. Melhorias de rendimento devido à mudança de condições de
mercado que induzissem a substituição de cultivares tradicionais por cultivares mais
resistentes a condições adversas de cultivo por parte dos agricultores, podem
constituir-se em um fator de variação nos resultados obtidos em modelagens
climáticas desta natureza (AFFHOLDER et al., 2013).

Os resultados demonstram que a PPf foi maior nos anos chuvosos, com
valores bem próximos da PA em anos normais (Tabela 1). Entretanto, a janela de
plantio é maior para anos chuvosos começando a partir do dia 20/01 até 10/03,
enquanto que, em anos normais, a mesma começa no dia 20/02 e vai até o final de
fevereiro. Já para anos secos o cultivo do milho em regime de sequeiro não é
recomendado para a região, como foi constatado na pesquisa, a quebra de
produtividade em virtude do déficit hídrico corresponde a causa total da
improdutividade nestes anos, corroborando os resultados obtidos por Duarte et al.
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(2019). No entanto, conforme pode ser visto na Tabela 1, a PR foi um pouco maior
que a PA em anos secos, isto deve-se ao cultivo de algumas plantações irrigadas
que não são consideradas na metodologia abordada para estimar a PA, mas são
dados coletados pelo sistema do IBGE para a PR.

TABELA 1. Produtividades potencial (PPf), atingível (PA) e real (PR) para a cultura
do milho em diferentes cenários de precipitação pluviométrica e suas respectivas
quebras de produtividade causadas pelo déficit hídrico (YGdh) e pelo manejo
agrícola (YGm).

PPf PA PR YGdh YGm YGt1

Cenário Posto
(t ha-1) (t ha-1) (%) (t ha-1) (%) (t ha-1)

Chuvoso 5882,1 5059,5 978,8 822,6 16,8 4080,7 83,2 4903,3
Normal 5809,8 4063,5 865,7 1746,3 35,3 3197,8 64,7 4944,1
Seco

P1
5562,1 188,9 258,0 5373,2 100,0 -69,1 0,0 5373,2

Chuvoso 5874,3 5329,7 978,8 544,6 11,1 4350,8 88,9 4895,4
Normal 5808,8 5410,1 865,7 398,8 8,1 4544,4 91,9 4943,2
Seco

P2
5561,2 125,8 258,0 5435,4 100,0 -132,2 0,0 5435,4

Chuvoso 5881,4 5120,9 978,8 760,5 15,5 4142,1 84,5 4902,6
Normal 5808,5 4692,3 865,7 1116,2 22,6 3826,7 77,4 4942,9
Seco

P3
5561,0 75,7 258,0 5485,2 100,0 -182,2 0,0 5485,2

Chuvoso 5880,5 5508,6 978,8 371,9 7,6 4529,7 92,4 4901,6
Normal 5806,9 5129,9 865,7 677,0 13,7 4264,2 86,3 4941,2
Seco

P4
5559,4 129,5 258,0 5429,9 100,0 -128,5 0,0 5429,9

Chuvoso 5881,6 5055,5 978,8 826,1 16,8 4076,7 83,2 4902,8
Normal 5794,7 4372,3 865,7 1422,5 28,9 3506,6 71,1 4929,1
Seco

P5
5561,3 271,1 258,0 5290,3 99,8 13,1 99,8 5303,3

1YGt: Yield gap total.

A quebra de produtividade por ineficiência do manejo agrícola é outro fator que
penaliza diretamente a produtividade do milho no Ceará, principalmente pelo fato
desta cultura ser conduzida em um sistema de agricultura familiar rústica e pouco
tecnificada, geralmente consorciada com feijão (CONAB, 2017). Nos anos normais e
chuvosos a expressividade da quebra de produtividade por manejo ineficiente é bem
maior que por déficit hídrico (Figura 3).

FIGURA 3. Quebra de produtividade do milho em condições de sequeiro em função
do déficit hídrico (YGdh) e do manejo agrícola (YGm).

Fonte: Autores (2020)
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Resultados obtidos por Duarte et al. (2019) mostraram que o déficit hídrico
causa 53% das quebras em relação à produtividade potencial, já as perdas de
produtividade causadas por déficits de manejo correspondem a mais de 52% das
quebras em relação à produtividade atingível. O déficit hídrico foi responsável por
46% da quebra de produtividade de milho em trabalho de Hampf et al. (2018),
enquanto que, o restante (54%), foi atribuído ao manejo empregado no sistema de
cultivo. Isso mostra o quanto esses fatores são determinantes no que concerne as
causas de quebra de produtividade das culturas.

CONCLUSÃO
A janela de plantio em Crateús-CE ocorre a partir de 20/01 a 10/03 para anos

chuvosos e de 20/02 até o final de fevereiro para anos normais. Em anos secos o
cultivo do milho em regime de sequeiro não é recomendado para a região.

Tendo em vista que a produção do milho ainda é muito rudimentar no Ceará,
sendo conduzida principalmente por pequenos agricultores, trabalhos como este
auxilia no melhor planejamento da produção, diminuindo os riscos de quebra de
safra. Além disso contribui com uma nova metodologia que busca primeiramente
homogeneizar o comportamento classificando os cenários por volume de chuva da
estação chuvosa para depois buscar a janela de semeio dentro dos anos.

Em complemento ao que muitas pesquisas demonstram, a baixa produtividade
do milho em sequeiro conduzido em regiões semiáridas do Nordeste brasileiro deve-
se, em parte, ao déficit hídrico recorrente que ocorre nestas regiões, em função da
má distribuição de chuvas e regime de precipitação com volume abaixo do normal.
Todavia, conforme os resultados desta pesquisa, o manejo agrícola ineficiente é
também responsável por parte da penalização da produtividade potencial do milho,
principalmente, em anos classificados como normal ou chuvoso.
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