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RESUMO 

 

Vige, atualmente, a concepção de que os fatores ambientais, em especial o clima, são um dos 

principais limitadores do desenvolvimento da produção agrícola. Na cultura da soja, a 

variabilidade climática pode interferir na variabilidade da produtividade, pois o clima atua, às 

vezes, positivamente e, outras, negativamente. Isso gera perdas na produção, o que, por sua 

vez, faz com que a cada dia mais se desenvolvam tecnologias para reduzir os impactos do 

clima, com o intuito de mitigar as perdas e obter expressivos ganhos econômicos. A 

tecnificação da cultura da soja foi um dos elementos que permitiram a expansão da soja no 

bioma cerrado e no estado de Goiás, provendo o desenvolvimento do setor agrícola, que, hoje 

em dia, ocupa a quarta posição na produção da soja no contexto nacional. Porém, mesmo com 

o desenvolvimento das tecnologias, as chuvas são um fator restritivo à obtenção de elevada 

produtividade agrícola, principalmente pela ocorrência da variabilidade climática no estado. 

Ao mensurar a importância da cultura da soja no estado e a preocupação crescente com a 

perda da produtividade devido aos desvios de precipitação, o presente trabalho teve como 

objetivo geral compreender a relação entre a variabilidade de precipitação pluviométrica e a 

produtividade da soja no estado de Goiás entre 1990 e 2008, analisando a relação entre 

elementos climáticos e produtividade de soja, procurando responder à questão: qual o valor de 

contribuição da evolução tecnológica em termos de mitigação dos efeitos dos desvios de 

precipitação na produtividade da soja no estado de Goiás? Haja vista que diversos trabalhos já 

abordaram a questão da relação entre precipitação e produtividade, comprovando a relação 

intrínseca entre essas variáveis, este trabalho atua como diferencial por utilizar um modelo 

econométrico, com o intuito de captar os avanços tecnológicos e o aumento no uso de insumo, 

avaliando se essas variáveis realmente estão conseguindo mitigar os efeitos da precipitação e 

aumentar a produtividade ao longo do tempo.  

 

Palavras-chaves: Produtividade. Desvio de precipitação. Tecnologias. 



 
 

ABSTRACT 

 

The conception that environmental factors, especially the weather, are one of the main 

constraints of the agricultural production development is in forced at the current days. In the 

soybean crop, the climate variability can affect the productivity variability, since the weather 

can have both positive and negative effects, according to the way it act. This ambiguity is 

responsible for losses in production, which, in the other hand, means that more technologies 

are being developed to minimize the negative climate impact, in order to mitigate losses and 

obtain significant economic gains. The technification of the soybean crop was one of the 

elements that allowed the expansion of the soy in the cerrado biome and, also provided the 

development of the agricultural sector in the state of Goiás, which nowadays occupies the 

fourth position in the national ranking of soybean production. However, even with the 

increment of new technologies, rainfall represents a restrictive factor to obtain high 

agricultural productivity, mainly because of the occurrence of climate variability in the state. 

When measuring the importance of the soybean crop in the state and the increasing concern 

with the loss of productivity due to the precipitation shunt, this following work had as general 

goal to understand the relationship between variability of rainfall and the soybean yield in the 

state of Goiás, between 1990 and 2008, attempting to answer the question: what is the 

contribution of technological evolution in terms of mitigating the effects of precipitation 

deviation on soybean yield in the state of Goiás? It is important to notice that several works 

already proved the intrinsic relationship between these variables, precipitation and 

productivity. In this study the main difference is the use of an econometric model that aims to 

capture the technological advances and the increase in the use of agricultural inputs, 

evaluating if these variables are actually mitigating the effects of rainfall and increasing 

productivity over time. 

 

Key words: Productivity; precipitation deviation; technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O agronegócio responde por 1.280.827 milhões do produto interno bruto (PIB) 

brasileiro, evidenciando a importância da sua participação no desempenho econômico do país. 

Só o setor agrícola apresenta um PIB de 871.779 milhões (CEPEA, 2016). Os produtos 

oriundos da agricultura e das indústrias agroalimentares são responsáveis por 36% do total das 

exportações, atribuindo ao Brasil uma significativa participação nos mercados internacionais e 

destaque entre os maiores produtores e exportadores das commodities açúcar, café, suco de 

laranja, carne bovina e de aves e soja (CONAB, 2015). 

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO, 2015), o Brasil possui 

perspectivas para o aumento da produtividade de grãos, principalmente da soja, devido ao 

quantitativo de terras agricultáveis do País. Essa disponibilidade de terras, aliada ao 

desenvolvimento tecnológico, a pesquisas na área de climatologia e a um bom planejamento 

do setor agrícola, permite o acréscimo da sua produção. 

A cadeia produtiva da soja gerou uma receita com valor superior a 26 bilhões de 

dólares, colocando o país na segunda posição, entre os maiores na produção mundial de soja, 

com 81,4 milhões de toneladas. Os 27 milhões de hectares da soja cultivados no Brasil 

abrangem terras de 16 estados, incluindo o Distrito Federal. A produção no estado do Mato 

Grosso corresponde a 28,9% do total do País e, na sequência, estão os estado do Paraná, Rio 

Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul (BEZERRA et al., 2015). 

A produção de soja em larga escala teve início, no Brasil, no estado do Rio Grande do 

Sul e, a partir de 1950, essa leguminosa se expandiu para o Sudeste, o Norte, o Nordeste e o 

Centro-Oeste. O progresso da sojicultura no país ocorreu devido à boa aclimatação das 

cultivares, introduzidas às condições do sul do Brasil, consideradas semelhantes àquelas de 

origem (TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SOJA, 2011). Na região Centro-Oeste, o 

progresso da produção de grãos esteve ligado diretamente ao desenvolvimento industrial do 

país (BEZERRA; CLEPS Jr., 2004). 

Segundo Bezerra et al. (2015), os fatores que contribuíram para a expansão da soja no 

cerrado na década de 1970 foram: aquecimento do mercado internacional; estabelecimento de 

parques industriais de processamento de soja; programas que incentivaram a compra de 

máquinas agrícolas e insumos; desenvolvimento de pesquisas e políticas governamentais de 

fomento à produção; topografia plana dos solos do cerrado; e regime pluviométrico favorável. 

Isso coincidiu com períodos de entressafra da produção nos Estados Unidos e com o 

desenvolvimento de tecnologias para a produção em baixas latitudes e baixo valor das terras. 
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A partir da década de 1990, a agricultura brasileira sofreu um crescimento acentuado. 

O desenvolvimento desse setor ocorreu com base na expansão da fronteira agrícola, 

caracterizada pela ampliação da utilização da terra e mudanças nos padrões tecnológicos 

empregados. A expansão dessas fronteiras ocorreu principalmente em direção às regiões 

Centro-Oeste e Norte, incitado pela demanda por produtos destinados à exportação, 

especialmente soja, açúcar e aves (PRADO; MIZIARA; FERREIRA, 2012). 

O estímulo aos ganhos de produtividade na cultura ocorreu devido ao 

desenvolvimento da pesquisa fitotécnica no melhoramento genético da soja – cujo objetivo foi 

o aumento da produtividade – como resposta à resistência a pragas e doenças, adubação, 

densidade e época de semeadura (BEZERRA et al., 2015). Além disso, a experimentação e o 

melhoramento possibilitaram a instalação da soja em diversas regiões do Brasil.  

Atualmente existem tecnologias e máquinas cada vez mais sofisticadas, como a 

agricultura de precisão, que tem como base a tecnologia de informação, por meio do uso de 

computadores e do Global Position System (GPS), possibilitando o mapeamento das áreas de 

produção e a aplicação mais precisa dos insumos, aumentando o nível de eficiência nas áreas 

plantadas e, consequentemente, a produtividade (COSTA; GUILHOTO, 2013; SILVA et al., 

2015 ). 

Entretanto, mesmo com os incrementos tecnológicos, Silva e Batalha (1999) destacam 

que os cultivos agrícolas estão submetidos a diversos fatores ambientais não controláveis, 

como, por exemplo, o clima, que atua de forma dual: às vezes (principalmente em termos de 

precipitação) interfere positivamente nas culturas, mas, em outras ocasiões, prejudica a 

produção, provocando a redução da produtividade. Logo, o rendimento das cultivares torna-se 

dependente das condições climáticas (FOCHEZATTO; GHINIS, 2009).  

Segundo Andriucci, Sant’Anna Neto e Ferreira (2002), o clima é um dos principais 

componentes que controlam a produção agrícola, assim como o capital (tecnologia) e o 

trabalho humano, significando que quanto maior for a possibilidade de inversão de capital 

pela utilização e sofisticação da tecnologia, menor a dependência dos fatores climáticos. A 

utilização da tecnologia pode, então, evitar ou minimizar as adversidades que prejudicam o 

desenvolvimento das culturas (BERLATO; FARENZENA; FONTANA, 2005).  

As variáveis agrometeorológicas (climáticas) associadas à produção agrícola são a 

temperatura, a radiação solar e a precipitação. A temperatura regula o desenvolvimento 

reprodutivo das plantas, a radiação fornece a energia para os processos de fotossíntese, 

interferindo no crescimento das plantas, e a precipitação afeta o crescimento e o 

desenvolvimento das culturas (HOOGENBOOM, 2000).  
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Os impactos negativos dos fatores naturais na agricultura geram reflexos diretos na 

economia e na segurança alimentar da população ao desequilibrar as condições de oferta e 

demanda por alimentos. Dessa forma, as alterações no regime pluviométrico, ao 

comprometerem a disponibilidade adequada de água na agricultura, sobretudo quando 

acompanhadas de aumentos de temperatura, coloca em risco o abastecimento de alimentos 

para a população, forçando a elevação dos preços desses produtos (ADAMS et al., 1998). 

Os países em desenvolvimento tendem a ser mais vulneráveis a esses choques devido 

à forte dependência da agricultura e à falta de recursos técnicos e financeiros, acentuando a 

pobreza e forçando a migração para áreas mais agricultáveis. Birthal et al. (2015) destacam 

que a ocorrência dos eventos climáticos extremos nos países subdesenvolvidos afetaria de 

forma drástica sua população. 

O Painel Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC, 2016) ressalta que a 

variabilidade climática está ocorrendo com mais frequência, impactando diretamente na 

produtividade dos grãos. Tais alterações têm se manifestado de diferentes maneiras, 

destacando o aquecimento global, com seus efeitos na intensidade e na frequência dos eventos 

climáticos extremos, tais como tempestades, inundações e secas. 

Diversos autores vêm abordando a relação do clima com os índices de produtividade 

agropecuária. Roberts e Schlenker (2011) analisaram a sensibilidade da produção agrícola 

americana aos eventos extremos de calor e concluíram que as lavouras estão mais sensíveis 

aos eventos extremos e mais suscetíveis às flutuações nos níveis de precipitação.  

Em Moçambique, a seca é um fenômeno natural mais frequente, entretanto, apesar das 

inundações ocorrerem com uma intensidade menor, seus efeitos são mais destrutivos. Nesse 

país, as mudanças climáticas estão ocasionando um aumento da frequência e magnitude das 

secas e inundações, impondo alterações na economia local, o que torna um grande desafio 

sustentar o desenvolvimento da região (SALAZAR-ESPINOSA; JONES; TARP, 2015). 

Bottega et al. (2013) estudaram os motivos da queda de rendimento no cerrado 

brasileiro, registrando um decréscimo de produtividade média da safra de 2009/2010. Uma 

das justificativas para a redução de produtividade foi o excesso de chuva registrado na fase do 

plantio. Embora a safra tenha sido favorecida por chuvas no mês de outubro, que é o 

momento do desenvolvimento da fase inicial da cultura, o excesso de umidade prejudicou a 

fase de formação de grãos e contribuiu para a proliferação de doenças. 

Em Minas Gerais, o impacto de anomalias climáticas na agricultura se caracterizou 

pela escassez de chuvas no período agrícola, ocasionando perdas significativas nas safras. A 

estação chuvosa de 2004/2005 foi marcada por deficiências pluviais acentuadas, deixando as 
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reservas hídricas dos solos abaixo da normalidade. O estado foi assolado por temperaturas 

anomalamente altas e pela escassez de chuvas, responsável pelas quebras de safra das culturas 

do milho, arroz e feijão. A situação voltou a ocorrer com a safra de 2007/2008, com um longo 

período de deficiência hídrica (VIANELLO et al., 2008). 

O déficit ou excesso hídrico podem estar relacionados também com fenômenos 

meteorológicos como o El Niño e La Niña, que influenciam a determinação das estações secas 

e chuvosas. Alberto et al. (2006) estudaram a influência desses fenômenos sobre a 

produtividade do milho, da soja e do trigo na região de Santa Maria, no estado do Rio Grande 

do Sul, ressaltando que os anos de El Niño foram os mais favoráveis para o rendimento de 

grãos das culturas de soja e milho.  De acordo com Adams et al. (1999), os eventos El Niño e 

La Niña provocam redução da produtividade, impondo mais custos sobre a agricultura e para 

o consumidor final, gerando graves consequências econômicas. 

As perdas relacionadas às variações climáticas têm sido um dos grandes desafios para 

a produção de grãos. Dessa forma, analisar a relação entre tais adversidades e a produtividade 

das culturas pode produzir informações estratégicas para atores sociais e econômicos 

relacionados ao setor, tais como agências de financiamento, seguro rural e planejamento das 

atividades agrícolas, bem como para os produtores e demais stakeholders. 

Observa-se que os diversos trabalhos citados analisaram os impactos das mudanças 

climáticas sobre o setor agrícola, desconsiderando a potencialidade das medidas de adaptação. 

Portanto, os estudos desconsideraram as estratégias adaptativas como fonte de redução dos 

impactos. A adaptação está relacionada às alterações das decisões dos agentes, as quais 

poderiam reduzir à vulnerabilidade as mudanças observadas ou esperadas no clima. 

Sendo assim, a presente pesquisa analisou a relação entre elementos climáticos e 

produtividade de soja, procurando responder à questão: qual o valor de contribuição da 

evolução tecnológica em termos de mitigação dos efeitos dos desvios de precipitação na 

produtividade da soja no estado de Goiás? 

Em Goiás ocorre grande variabilidade climática, que interfere diretamente nas 

atividades agrícolas, sendo responsável por níveis significativos de decréscimo na produção 

de soja, gerando grande impacto na economia local. Dessa forma, o estudo e a quantificação 

dos impactos das secas em relação aos desvios de precipitação na produtividade da soja são de 

fundamental importância para o planejamento no desenvolvimento do estado de Goiás, que 

tem no agronegócio um importante setor na geração de riqueza para o Estado.  

Para operacionalizar a questão de investigação, o objetivo geral deste trabalho é:  
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o Compreender a relação entre a variabilidade de precipitação pluviométrica e a 

produtividade da soja no estado de Goiás de 1990 a 2008. 

 

Com base nesse objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

o Quantificar a variação da produtividade da soja em relação aos desvios de precipitação no 

estado de Goiás; 

o Quantificar a contribuição da evolução tecnológica à mitigação da variação da 

produtividade da soja frente aos desvios de precipitação ao longo do período analisado. 

 

Diversos estudos abordam a interferência das variações climáticas na agricultura e a 

água se torna um fator limitante para o crescimento das culturas, porém, poucos autores 

abordam a influência das tecnologias para mitigar esses efeitos. Diante disso, este trabalho 

permite averiguar se esses pacotes tecnológicos inseridos na cultura da soja estão sendo 

suficientes para mitigar os efeitos dos desvios de precipitação, servindo como base para o 

desenvolvimento de novas pesquisas para analisar cada tecnologia isoladamente ou expandir 

para outras culturas. 

Ao buscar compreender a relação entre a evolução das tecnologias empregadas na 

cultura da soja e os efeitos dos desvios de precipitação, este trabalho torna-se importante para 

o setor do agronegócio, uma vez que a cultura analisada é de relevância econômica para o 

estado de Goiás, constituindo-se em uma informação estratégia para o planejamento 

agropecuário e o desenvolvimento regional, uma vez que a redução da produtividade afeta o 

desenvolvimento socioeconômico dos munícipios nos quais a cultura está inserida.  

Além da relevância deste estudo para o agronegócio, a pesquisa em questão permitirá 

o aprimoramento da pesquisadora, servindo, ainda, como referência para outros estudos afins. 

Finalmente, o trabalho pretende proporcionar subsídios para o fomento de novas políticas 

públicas para o setor agrícola, sobretudo à agenda das pesquisas de inovação tecnológica. 
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2 MARCO CONCEITUAL 

 

2.1 Impactos climáticos na agricultura 

 

Antes de caracterizar impactos climáticos na agricultura, é necessário que se façam 

distinções entre as fontes de impactos. Existe uma diferença entre mudança climática e 

variabilidade climática, haja vista que a primeira consiste em alterações, em longo prazo, na 

temperatura, na precipitação e em outras variáveis climatológicas, sendo um fenômeno que 

acompanha a Terra desde a sua origem, não ocorrendo em saltos, mas de forma bastante suave 

(IPCC, 2016). 

Já variabilidade é a maneira pela qual os parâmetros climáticos variam em um período, 

sendo determinada pela frequência de fatores de temperatura e precipitação, que se desviam 

da média. Dessa forma, eventos de anos mais quentes ou menos quentes, que reflitam as 

alterações nas temperaturas máximas e mínimas, bem como nos anos chuvosos ou secos, com 

consequentes reduções ou aumento nos totais de precipitações, caracterizam a variabilidade 

climática (IPCC, 2016). 

A variabilidade climática é manifestada a partir de variações de elementos 

meteorológicos que podem ser persistentes ou prolongados por vários meses – como os 

eventos de seca –, caracterizadas por situações de escassez de água com longa duração ou 

circunstâncias em que a disponibilidade hídrica é insuficiente para satisfazer a necessidade de 

água de determinada região. As secas são percebidas de modos diferentes em regiões com 

distintas características climáticas. Esse fator acaba dificultando a obtenção de uma ampla 

definição do índice de seca (SANTOS, 1998). 

A variabilidade é produto tanto do espaço quanto do tempo e sua atuação nunca é 

igual de um ano para o outro, pois ocorrem flutuações em curto, médio e longo prazo, 

associadas, em sua maioria, a mecanismos distintos de produção da precipitação, interferindo 

diretamente no papel das chuvas e na obtenção de água pelas plantas.  

As variações no regime de precipitação desencadeiam períodos de baixa ou alta 

pluviosidade, ocasionando períodos curtos, médios e longos de estiagem ou inundações 

(MARIANO, 2010). O desvio de precipitação demonstra o quanto a chuva está acima ou 

abaixo da média para determinado período. A média determina o valor mensal de precipitação 

na região, a partir de certo período: se o desvio é positivo, indica que as chuvas estão acima 

da média para o período; se negativo, abaixo da média (SCHNEIDER; SILVA; SANTOS, 

2014). 
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Todas as fontes de impactos climáticos ocasionam incertezas ligadas às atividades 

agrícolas. A redução desses riscos é um dos fatores que pode aumentar a produtividade e 

elevar a renda do produtor. Ademais, a produção com baixo risco de perda é também um 

instrumento de grande utilidade para o gestor público, na medida em que permite aprimorar o 

planejamento no médio e longo prazo, minimizar o custo para financiamento do setor e 

reduzir os custos sociais quanto ocorrem fenômenos adversos intensos (ASSAD et al., 2008). 

No que se refere às pesquisas sobre agricultura, os estudos relacionados com as 

questões naturais são fundamentais para o cultivo de determinadas culturas agrícolas. Dentre 

as condições necessárias para o conhecimento do ambiente é importante um estudo 

edafoclimático, que permite optar pelas culturas mais propícias para uma região, além de 

delinear as melhores épocas de plantio/semeadura e as variedades mais resistentes, com 

prejuízos econômicos minimizados (WOLLMANN; GALVANI, 2012). 

Para reduzir o risco climático na agricultura e diminuir as perdas de safra, o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) institui o projeto de redução dos riscos 

climáticos na agricultura, orientando os produtores quanto aos tipos de cultura a serem 

plantados em cada região e a época de plantio mais favorável (KELLER FILHO; ASSAD; 

LIMA, 2005). 

O regime de precipitação é a principal característica climática que determina a duração 

da estação de crescimento das plantas. A época do plantio de uma cultura está diretamente 

condicionada ao regime de chuvas de determinada região e à fertilidade do solo explorada 

(VIANELLO et al., 2008). Segundo Dienice e Canever (2015), a variabilidade da precipitação 

pluvial é uma das principais causas das oscilações dos rendimentos e da produção agrícola. 

Essa variação causa redução na rentabilidade dos produtores e mudanças de preços dos 

produtos. 

O déficit hídrico pode causar o aumento ou a diminuição nas taxas de 

desenvolvimento das plantas, provocando modificações nos diversos componentes das 

plantas. Existem algumas espécies de cultivares que são mais tolerantes às secas do que 

outros, mas a maioria sofre danos pela falta de chuvas. O excesso hídrico pode ocasionar 

alagamentos e inundações, deixando as plantas sem oxigênio na zona de enraizamento, 

ocasionando altas taxas de mortalidade das plantas (HOOGENBOOM, 2000). 

De acordo com Kurukulasuriya e Rosenthal (2013), a agricultura é o setor mais 

vulnerável aos impactos climáticos. O grau de vulnerabilidade do setor agrícola para 

mudanças climáticas depende de uma ampla gama de fatores ambientais e de gestão local, os 

quais incluem condições biológicas locais, tais como o tipo do solo, o tipo de cultura 
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cultivada, a disponibilidade de recursos à produção, o acesso ao mercado, a extensão do 

conhecimento e o tipo e os objetivos do regime de gestão prevalecentes na agricultura. 

Na literatura, é possível encontrar trabalhos que abordam impactos das mudanças 

climáticas na agricultura, como os desenvolvidos por Gornall et al. (2010), Mendelsohn, 

Nordhaus e Shaw (1994) e Deschênes e Greenstone (2007), que ressaltam os impactos 

negativos das mudanças climáticas na produção agrícola, mas não levam em consideração as 

possíveis adaptações tecnológicas dos agentes no decorrer do tempo. Deschênes e Greenstone 

(2007) mensuraram a relação entre os lucros agrícolas e as variáveis climáticas nos Estados 

Unidos, enquanto Mandelson, Nordhaus e Shaw (1994) avaliaram a importância do clima 

para a agricultura dos Estados Unidos, apresentando como variável dependente o valor da 

terra. 

As variações climáticas aumentam a variação nos lucros agrícolas, colocando os 

agricultores em uma situação de risco, interferindo em suas decisões e provocando incertezas 

no setor (FERREIRA, 2015). A variabilidade é intensificada pela ocorrência de eventos 

extremos, como secas ou inundações (ADAMS et al., 1989).  

Na década de 1990, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) identificou que 

95% das perdas na agricultura ocorriam por razões climáticas, sobretudo pelas secas ou pelos 

excessos de chuvas. Esses resultados propiciaram o desenvolvimento dos estudos de riscos 

climáticos em agricultura no país (VIANELLO et al., 2008). 

Na safra de soja de 2014, as regiões do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul obtiveram 

uma queda de 2% na produtividade em virtude da redução das chuvas, combinadas com as 

altas temperaturas e os ataques de lagartas e percevejos. Essa perda não foi maior devido ao 

manejo das tecnologias existentes para minimizar esses impactos (CONAB, 2015). 

No Paraná, após um início conturbado, quando a seca atrasou o plantio da soja, o 

pacote tecnológico utilizado pelo produtor conseguiu dar um respaldo para o desenvolvimento 

da produtividade na safra de 2014. Apesar do uso desse pacote tecnológico, as adversidades 

do clima têm desestimulado muitos produtores devido à incerteza ocasionada por essa 

especificidade (CONAB, 2015).  

A região Centro-Oeste sofreu forte estresse hídrico no período compreendido entre a 

segunda quinzena de novembro de 2014 e a primeira quinzena de janeiro de 2015, que 

ocasionou deficiências no desenvolvimento das lavouras, comprometendo sua produtividade. 

No estado de Goiás e no Distrito Federal, a falta de chuvas nos estágios sensíveis da lavoura 

perdurou em alguns municípios por cerca de 30 dias, estimando uma perda de 10,1% a 14,4% 

na produtividade da soja (CONAB, 2015). Esse fato ilustra claramente a afirmação de 
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Kurukulasuriya e Rosenthal (2013), que a agricultura é o setor mais vulnerável aos impactos 

climáticos.  

O setor agrícola no que tange as mudanças climáticas é afetado por uma ampla gama 

de fatores ambientais, os quais incluem condições biológicas locais, tais como o tipo do solo, 

cultura, disponibilidade de recursos, acesso ao mercado, conhecimento e o tipo de adoção das 

tecnologias inseridas no setor agrícola. Estudos dos impactos das alterações climáticas 

revelam aumento da variabilidade de precipitação reduzindo a produtividade das culturas 

agrícolas. Dessa forma, uma redução no nível das chuvas, sobretudo quando acompanhadas 

de aumentos de temperatura, coloca em risco o abastecimento de alimentos para a população, 

forçando a elevação dos preços desses produtos (ADAMS et al., 1998). O problema torna-se 

explicíto no caso de mudanças climáticas incomuns ou extremas, tipificadas por secas, 

inundações, ondas de calor, entre outras intemperes. Todos esses eventos climáticos suscitam 

incertezas ligadas às atividades agrícolas (ASSAD et al., 2008). 

Além dos efeitos decorrentes de mudanças climáticas, efeitos de anomalidades 

climáticas de ocorrências regulares  como os eventos climáticos El Niño e La Niña  

interferem no desempenho agrícola. O El Niño (ENOS) é um fenômeno de grande escala que 

ocorre no oceano Pacífico equatorial. Segundo Adams et al. (1998), ele ocorre quando se 

verifica o aquecimento das águas simultaneamente à diminuição da pressão atmosférica no 

Pacífico Leste. Por sua vez, La Niña ocorre quando há o resfriamento das águas e o aumento 

da pressão atmosférica nessa mesma região. A ocorrência desses fenômenos provoca 

mudanças no padrão normal de circulação atmosférica, ocasionando anomalias climáticas, 

principalmente com relação às variáveis de temperatura e precipitação. 

De acordo com Berlato, Farenzena e Fontana (2005), os anos de ocorrência de La Niña 

e El Niño podem ter efeitos heterogêneos. Na região Norte do país, esses eventos provocam 

fortes secas, reduzindo os níveis de precipitação; já na região Sul, há níveis de precipitação 

acima da média esperada, com chuvas intensas. 

 

2.2 Abordagens analíticas 

 

Metodologicamente, é possível evidenciar três teorias comumente utilizadas para 

analisar os impactos do clima sobre a agricultura: a abordagem agroeconômica, por meio da 

função produção, a Ricardiana e o equilíbrio geral computável. 

O modelo agroeconômico é fundamentado em experimentos controlados, que possuem 

uma estimativa da produtividade de cada cultura em vários cenários climáticos. Essa 
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abordagem pode ser usada para avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre a 

produtividade agrícola e as perdas econômicas de agricultores a partir da aplicação de 

determinadas práticas de adaptação, porém, não considera todas as estratégias adptativas 

(MENDELSOHN; NORDHAUS; SHAW, 1994). 

Conforme a abordagem Ricardiana, o clima afeta diretamente a produção e a incerteza 

desse fator gera externalidades computadas, como incertezas econômicas, inferindo 

diretamente no valor da terra. Essa abordagem parte do pressuposto de que sempre que as 

alterações no clima tornarem os ganhos decrescentes, o produtor, cuja característica é ser 

racional, tentará se adaptar, modificando suas técnicas no emprego das culturas ou praticando 

outros meios de exploração agrícola. 

Mandelsohn, Nordhaus e Shaw (1994) desenvolveram um modelo conhecido como 

abordagem Ricardiana ou hedônica para avaliar a importância do clima para a agricultura dos 

Estados Unidos, apresentando como variável dependente o valor da terra. Os autores 

concluíram que as maiores temperaturas em todas as estações do ano, com exceção do outono, 

tendem a reduzir o valor médio da terra, enquanto a precipitação, ao contrário, implica em 

maiores valores para a terra.  

Deschênes e Greenstone (2007) apresentaram uma limitação do modelo Ricardiano, 

pois essa abordagem não considerou as características não mensuráveis, como a qualidade do 

solo e as características de cada localidade. Por isso, os autores propuseram um modelo de 

dados em painel com efeitos fixos, que permite controlar as especificidades de cada 

localidade, estimando a relação entre temperatura e precipitação e os lucros agrícolas. Os 

resultados apontaram que as mudanças climáticas tendem a aumentar os lucros agrícolas 

anuais, mesmo que o efeito seja pequeno. Há uma heterogeneidade entre os estados: alguns 

apresentam ganhos e outros perdas expressivas. 

A metodologia utilizada por Deschênes e Greenstone (2007) também possui algumas 

limitações, haja vista que esse modelo não permite a inclusão de estratégias de adaptação em 

resposta às variações no clima. Segundo Cunha (2013), as principais estratégias adaptativas 

para o setor agrícola incluem a diversificação de culturas, as alterações das datas de plantio e 

colheita, o aumento do uso de irrigação, a implantação de técnicas de conservação do solo, 

tratos culturais e melhoramento genético, de maneira a desenvolver cultivares mais 

resistentes. 

O modelo de equilíbrio geral computável determina endogeneamente preços e níveis 

de produção relativos e sua aplicação se justifica quando se espera que medidas ou políticas 
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exógenas sejam capazes de gerar efeitos no equílibrio geral na economia (FOCHEZATTO; 

GHINIS, 2009). 

Diante dessas limitações metodológicas dos objetivos pretendidos por este trabalho, 

foi utilizada a metodologia proposta por Birthal et al. (2015), que empregou um modelo 

agroeconométrico para analisar a relação entre déficit hídrico e produtividade da cultura do 

arroz, levando em consideração as estratégias adaptativas. 

Na perspectiva de Birthal et al. (2015), os agricultores tendem a adotar diversas 

estratégias para mitigar os efeitos da seca, como irrigação, adoção de variedades tolerantes à 

seca, aumento da aplicação de fertilizantes e mudança de datas de plantio. Nesse conjunto de 

variáveis identificadas, os autores avaliaram os efeitos das estratégias para reduzir as perdas 

ocasionadas pela seca, considerando a irrigação como a principal variável de controle no 

modelo, simulando a perda no rendimento em diferentes níveis de irrigação. 

 

2.3 O papel da tecnologia na produção agrícola 

 

De modo geral, a produtividade da soja está aliada a três tipos de situações: as de 

ordem natural, como o clima e as características do solo, as artificiais, como insumos, 

maquinários e tecnologias, e as socioeconômicas, como as políticas de incentivo ao 

agronegócio (SANTOS, 2005).  

As ações estratégicas e tecnológicas para aumentar a produtividade consistem em: a) 

uso de cultivares melhoradas geneticamente e diferenciados quanto à resistência a doenças, 

ciclos vegetativos, exigências de fertilidade do solo; b) distribuição espacial e temporal das 

cultivares; c) intensificação nos tratamentos químicos de controle de ervas, pragas e doenças 

em situações climáticas adversas (SANTOS, 2005). 

As variações climáticas afetam acentuadamente o setor do agronegócio, devido à alta 

dependência ocasionada por elas. Diante disso, deve-se tentar minimizar esses impactos ou 

antever-se a eles e, logo, adaptar-se se tornou um fator primordial para os agricultores 

(BRYAN et al., 2013). A adaptação permite ao produtor obter um controle maior sobre a 

produção, reduzindo os riscos inerentes ao cultivo. 

A adoção de novas tecnologias pode reduzir significativamente as perdas de 

produtividade das culturas (ADAMS et al., 1998). Atualmente, alguns trabalhos estão 

estudando a utilização tecnológica para reduzir os efeitos dos déficits e excessos hídricos, 

como se retrata nos trabalhos desenvolvidos por Di Falcon (2014) e Birthal et al. (2015). Di 

Falcon (2014) estudou o impacto da irregularidade da distribuição das chuvas e seus riscos 
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para os agricultores, tendo constatado que medidas adaptativas, como a aplicação de 

fertilizantes e nutrientes no solo, bem como mudanças nas espécies cultivadas, podem reduzir 

esses efeitos. 

No contexto das mudanças graduais do clima médio ao longo dos anos, os produtores 

agrícolas têm se adaptado em relação às mudanças ocorridas. A estruturação de um ambiente 

agrícola ocorre em torno de culturas e práticas apropriadas e produtivas, considerando as 

variáveis climáticas. Quando se trata de eventos extremos, a produtividade agrícola pode ser 

prejudicada por secas agrícolas, ondas de calor ou inundações (GORNALL et al., 2010). 

Birthal et al. (2015) abordou a frequência, a gravidade e o aumento das secas na Índia 

e avaliou o seu impacto na produção de arroz. Os resultados obtidos demonstram que um 

terço da área de arroz na Índia é afetado pelas secas, principalmente as secas moderadas, cuja 

frequência tem aumentado nos últimos anos. A severidade do impacto das secas, no entanto, 

tem diminuído nos últimos tempos. Esse fato é atribuído a melhorias na capacidade de 

adaptação dos agricultores, devido à expansão das instalações de irrigação e ao incremento da 

disponibilidade de variedades melhoradas para os sistemas de produção de sequeiro.  

Entretanto, Mendelsohn et al. (1998) e Adams et al. (1998) demonstram que as 

mudanças na tecnologia implicam em custos de pesquisa e desenvolvimento, relatando 

ocorrer vários entraves às adaptações tecnológicas, como a falta de acesso aos recursos 

financeiros e à assistência técnica, assim como a indisponibilidade de insumos como água e 

fertilizantes (MENDELSOHN et al., 1998; ADAMS et al., 1998).  

Há outros fatores que influenciam a adoção de novas tecnologias, como a preferência e 

a adaptação dos produtores à adoção de novas práticas agrícolas (ADAMS et al., 1998). 

Segundo o IPCC (2007), a adaptação se refere às alterações ou mudanças em decisões 

relacionadas ao meio ambiente, ações antecipatórias ou reativas dos agentes, sejam eles 

públicos ou privados, que aumentam a resiliência e reduzem a vulnerabilidade aos eventos 

extremos, como secas ou enchentes.  

As estratégias adaptativas minimizam as perdas a qualquer exposição de eventos 

extremos, gerando benefícios e permitindo ao produtor obter um controle maior sobre a 

produção, reduzindo os riscos inerentes ao cultivo. Santos (2005) destaca que a adaptação se 

refere ao desenvolvimento de cultivares mais tolerantes, à criação de centros de pesquisa com 

estudos relacionados à qualidade das sementes, manejos de pragas e doenças. 
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3 CULTURA DA SOJA 

 

A soja (Glycine Max) é uma leguminosa herbácea anual, cujo alto teor proteico de 

seus grãos (38%) e ampla adaptação aos diversos componentes do meio natural, fruto de 

investimento intensivo em tecnologia, a coloca entre as principais matérias-primas para 

produção de proteína alimentar no mundo, sendo a mais cultivada. 

A matéria-prima da soja é empregada como forrageira na alimentação e no adubo 

verde. O óleo extraído do seu grão é utilizado na alimentação humana, produção de biodiesel 

e lubrificantes. O farelo é importante na alimentação humana e animal e na fabricação de 

produtos (BEZERRA et al., 2015). 

Em virtude da grande importância da soja na alimentação humana e animal, e das 

suas inúmeras aplicações industriais, a demanda pelo seu grão é cada dia mais crescente. 

Segundo Hirakuri; Lazzaroto (2014) a estruturação do mercado internacional e a consolidação 

da soja como importante fonte de proteína especialmente para atender demanda dos setores 

ligados à produção de produtos de origem animal, fizeram com que a produção da oleaginosa 

apresentasse um crescimento expressivo. 

O Brasil possui significativa participação na oferta e na demanda de produtos do 

complexo da soja, devido ao progresso contínuo dessa cadeia produtiva. A cultura da soja é 

responsável por provocar importantes mudanças na base da produção brasileira, a adaptação 

às condições edafoclimáticas, os ganhos genéticos em produtividade, o crédito agrícola, a 

evolução tecnológica e a consolidação da soja na região do Cerrado, alavancou a produção de 

soja no Brasil (BEZERRA et al.,, 2015). 

No âmbito interno, a produção de soja tem avançado continuamente devido ao índice 

crescente de produtividade. Na região Sul do país, o avanço da sojicultura ocorre pela 

incorporação de áreas de outros cultivos e pastagens, além da inserção da cultura em sistemas 

de produção da qual ela não fazia parte. Na região Centro-Oeste, a soja tem tido avanço mais 

significativo, sobretudo nas extensas áreas de pastagens degradadas, tanto pela incorporação 

dessas terras para a produção exclusiva de grãos (HIRAKURI; LAZZAROTO, 2014). Em 

Goiás, a perspectiva de produção é crescente em razão dos avanços tecnológicos: em 2015, o 

estado ocupou a 4ª colocação no ranking nacional da produção de soja (IMB, 2015). 
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3.1 A inserção da soja no estado de Goiás 

 

Em Goiás, o desenvolvimento agrícola foi direcionado pelas políticas públicas, que 

tinham como objetivo obter mais participação do estado na economia e nas exportações, a 

partir do aumento da produção de commodities. A infraestrutura indispensável aos novos 

investimentos aumentou com os projetos de integração nacional, com ênfase para a década de 

1950, na qual se destaca a construção de Brasília e das rodovias que direcionavam a 

mobilidade do capital e do trabalho no território brasileiro (BEZERRA; CLEPS Jr., 2004). 

A cultura da soja foi inserida do estado de Goiás no ano de 1950 e, nesse período, não 

se expandiu pela falta de programas específicos e incentivos governamentais para prover o 

desenvolvimento agrícola (MACHADO, 2014). O cerrado era considerado uma área 

improdutiva para a agricultura, principalmente pelas características dos solos, vistos como 

ácidos e pobres em nutrientes. Além disso, estavam submetidos a um período prolongado de 

seca, fato que limitava o desenvolvimento agrícola do estado (MARIANO, 2010). 

A sua expansão só veio a ocorrer a partir da década de 1960, quando foi conduzida 

uma campanha para diversificação da cultura, que ainda enfrentava problemas pela falta de 

técnicas de cultivo apropriadas ao cerrado, adequando a soja ao fotoperíodo e às condições 

climáticas locais (PEDROSO; SILVA, 2005). Os anos 1960 vivenciaram o começo de uma 

nova fase de desenvolvimento agrícola, que ocorreu por meio de modificações na base técnica 

da produção, marcadas pelo uso dos insumos modernos nas propriedades (LUNAS; 

ORTEGA, 2003).  

A partir dos anos 1970, a concretização das inovações tecnológicas no estado, aliada 

às políticas governamentais, possibilitou a abertura de novas fronteiras agrícolas, estimulada 

pela adaptação em: genética de culturas, mecanização, correção da acidez e fertilidade do 

solo, zoneamento agroclimático e pelas políticas de investimentos econômicos federais e 

estaduais. O plantio da soja em Goiás esteve agregado ao avanço técnico das pesquisas de 

plantio nas áreas onde predominam o bioma cerrado e pelo crédito concedido pelo governo 

federal (MARIANO, 2010). 

De acordo com Lunas e Ortega (2003,) a soja teve um grande dinamismo na região 

dos cerrados e sua expansão ocorreu por seu alto nível tecnológico, integrado ao capital 

industrial. A soja transformou-se num dos principais produtos agrícolas brasileiros, na atração 

de capitais nacionais e internacionais para montagem de setores industriais a montante e a 

jusante. A partir do fortalecimento da produção de soja brasileira, os setores industriais 
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passaram a se interessar pela internalização da produção de vários insumos e máquinas no 

País. 

A expansão da soja nos cerrados foi incentivada pelos baixos preços de terras diante 

dos altos preços das regiões tradicionais produtoras (região Sul), pela política de 

desenvolvimento na pesquisa agrícola, com a implantação de centros como a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o Centro Nacional de Pesquisa e Soja 

(CNPSo), o Centro de Pesquisas Agropecuárias dos Cerrados (CPAC) e o Centro de 

Pesquisas Agropecuárias do Oeste (CPAO), e pela garantia de estabelecimento do preço 

mínimo para a comercialização. Os resultados das pesquisas realizadas pela Embrapa foram o 

desenvolvimento e a difusão de inovações biológicas, mecânicas e físico-químicas para 

adaptar o ciclo de vida das culturas agrícolas, em especial da soja, às condições 

edafoclimáticas do Planalto Central (PIRES; RAMOS, 2009). 

Em Goiás, o crescimento do agronegócio foi expresso pela disseminação do cultivo da 

soja no estado, porém, essa expansão não ocorreu de forma heterogênea, haja vista que, em 

determinadas regiões, a soja teve uma evolução significativa, mas, em outras, não atingiu 

elevada importância na produção. 

A soja foi considerada a cultura responsável por provocar importantes mudanças na 

base produtiva do estado de Goiás, pois nenhuma outra cultura teve tamanho incentivo estatal 

por meio de políticas de financiamento e incentivos à cadeia produtiva (PIRES; RAMOS, 

2009). 

O estado de Goiás possui cinco mesorregiões (Noroeste Goiano, Norte Goiano, Leste 

Goiano, Centro Goiano e Sul Goiano), que são um conjunto de microrregiões, contíguas e 

contidas na mesma unidade da federação, sendo elas: São Miguel do Araguaia, Rio Vermelho, 

Aragarças, Porangatu, Chapada dos Veadeiros, Ceres, Anápolis, Iporá, Anicuns, Goiânia, Vão 

do Paranã, Entorno de Brasília, Sudoeste de Goiás, Vale do Rio dos Bois, Meia ponte, Pires 

do Rio e Catalão (IBGE, 2010).  

Em 1974, a cultura da soja representava 11,4% em termos de área e produção do total 

do estado, porém, o seu cultivo estava centrado em apenas algumas regiões do estado 

(LUNAS; ORTEGA, 2003). Conforme a Figura 1, a Microrregião (MR) Meia Ponte detinha a 

maior participação em área colhida de soja do estado e Itumbiara era o maior município com 

área colhida (25.294 ha), em seguida vinha Bom Jesus e Goiatuba, com 15.000 ha cada uma. 

Na MR Sudoeste, o município de Santa Helena representava a quarta colocação em área 

colhida (12.000 ha). Depois, a MR de Quirinópolis, com o munícipio de Quirinópolis, e a MR 
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Vale do Rio dos Bois, com os munícipios de Paraúna e Edéia, compôs os municípios com 

mais representatividade em área colhida nesse período. 

 

Figura 1 – Gradiente de concentração de área de soja colhida (ha) por município do 

estado de Goiás, no ano de 1974  

 
Fonte: Adaptado pela autora de IPEADATA (1974). 

 

No mesmo ano, para fomentar a produção de soja, foi instituída, na região sudoeste, a 

cooperativa Comigo, cujo objetivo básico consistia no armazenamento, na comercialização, 

no fornecimento de insumos e na assistência técnica para os cooperados. Houve também a 

expansão do grupo Caramuru, que iniciara suas atividades no município de Maringá-PR e 

abria, nesse período, uma filial em Itumbiara, no sul do estado (BORGES, 2012). 

Em 1975, foi iniciado o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro), 

considerado uma alavanca para o desbravamento e a expansão da soja nos cerrados. Esse 

Programa inseriu a região nas áreas produtivas do País, impulsionando a expansão e o 

desenvolvimento agrícola (MANOSSO, 2005). Além dos estímulos governamentais, o 

desenvolvimento agrícola em Goiás foi motivado pelos esforços de outros agentes, como a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Goiás (Emater), criada 

também em 1975, com a finalidade de conceder crédito agrícola e treinamento aos produtores 

no uso de insumos e técnicas de produção (SILVA et al., 2013). 
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Em 1979, a soja começa a se expandir para outras regiões de Goiás, conforme a Figura 

2, a MR Meia Ponte, que passa a apresentar destaque em área colhida. No entanto, o 

município de Itumbiara (21.000 ha), que foi o percursor na produção de soja, apresentou uma 

pequena retração da área colhida em relação a 1974. Bom Jesus (21.000 ha) e Goiatuba 

(20.000 ha) tiveram um desenvolvimento maior nesse período. A expansão da área colhida 

para outras regiões do estado ocorreu principalmente na MR Sudoeste, onde, nesse período, 

os munícipios de Rio Verde, Santa Helena, Mineiros e Jataí começam a apresentar destaque 

na área colhida de soja. A MR de Quirinópolis, Vale do Rio dos Bois, Meia Ponte, Pires do 

Rio, Catalão, Rio Vermelho, Aragarças, Ceres, Anápolis, Entorno de Brasília e Porangatu 

também tiveram uma pequena contribuição na produção de grãos do estado. 

 

Figura 2  Gradiente de concentração de área colhida de soja colhida (ha) por 

município do estado de Goiás, em 1979. 

 
Fonte: Adaptado pela autora de IPEADATA. 

 

Em 1980, foi criado o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para 

Desenvolvimento dos Cerrados (Proceder), por meio de um acordo de cooperação firmado 

entre Brasil e Japão, cujo objetivo consistiu em expandir o processo de modernização da 

agricultura nos Cerrados. Nesse período, ocorreu a maior concentração de investimentos na 

cadeia de soja, buscando um aumento na capacidade produtiva, principalmente no segmento 

carnes-óleos-rações. Esses investimentos modificaram a dinâmica na produção de soja, 
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elevando a concentração da área colhida para apenas algumas microrregiões do estado. O 

grupo Caramuru, que já tinha uma instalação na cidade de Itumbiara, ampliou sua atuação no 

território goiano, com a instalação de unidades armazenadoras em Vicentinópolis, Morrinhos, 

Montividiu, Portelândia, Rio Verde e Jataí. Esse fato alavancou ainda mais as regiões 

produtoras de soja do estado (BORGES, 2012). 

Em 1984, conforme a Figura 3, verifica-se o crescimento elevado da produção de soja 

na MR Sudoeste, onde aparecem os municípios de Rio Verde, Jataí e Mineiros, e na região do 

Entorno de Brasília, com os munícipios de Cristalina, Luziânia e Planaltina e MR Goiânia e 

Vão do Paranã. As cidades de Goiatuba, Bom Jesus e Itumbiara obtiveram um pequeno 

aumento na área colhida de soja nesse ano. 

 

Figura 3  Gradiente de concentração de área de soja colhida (ha) por município do 

estado de Goiás, no ano de 1984 

 
Fonte: Adaptado pela autora de IPEADATA. 

 

Na MR de Anápolis, a base produtiva começa a se consolidar em direção ao cultivo 

de cana-de-açúcar e tomate, motivado pelo crescente número de indústrias processadoras de 

tomate e, também, do setor sucroenergético. Com isso, a produção de soja apresentou uma 

redução em relação à área colhida (MIRANDA; SILVA NETO, 2014). 

O ano de 1985 marca um aumento acentuado na produção de soja. Esse período 

representa o maior avanço na compra de maquinários, defensivos e fertilizantes, juntamente 
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com a consolidação das agroindústrias e a formação de cooperativas. Segundo Pedroso e Silva 

(2005), a produção de soja apresentou, nesse ano, um ganho expressivo de rendimento, 

garantindo a Goiás um destaque na produção de grãos dentre os estados da região Centro-

Oeste. Também se reafirma a expansão da área plantada de soja nas terras do cerrado, o que 

representou, nesse período, um avanço econômico para Goiás, tanto na arrecadação de 

impostos como na geração de empregos diretos pela expansão de unidades de esmagamento e 

refino.  

A partir de 1989, ocorreu uma diminuição da área colhida de soja, conforme Figura 4, 

na microrregião Meia Ponte e Quirinópolis, tendo aumentado na MR do entorno de Goiânia e 

Catalão. Abdala e Ribeiro (2011) destacam que o decréscimo na produção de soja em algumas 

regiões ocorreu devido à substituição por novas culturas, como a cana-de-açúcar. As 

microrregiões do estado de Goiás que registraram uma expansão do cultivo da cana-de-açúcar 

foram as de Meia Ponte e Quirinópolis. 

 

Figura 4  Gradiente de concentração de área de soja colhida (ha) por município do 

estado de Goiás, no ano de 1989 

 
Fonte: Adaptado pela autora de IPEADATA. 

 

Em 1989, foi criado o Fundo de Financiamento de Centro-Oeste (FCO), além do 

Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás, que funcionou entre 

1984 e 1999, e o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás (Produzir). Esses 
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programas atuaram no financiamento de projetos industriais e agropecuários em Goiás, dando 

suporte aos pequenos e médios produtores (SILVA et al., 2013). 

Nesse ano, a região sudoeste torna-se a maior microrregião produtora de soja do 

estado, com os municípios de Montividiu, Chapadão do Céu, Jataí e Rio Verde, que é o maior 

produtor do Estado. A única exceção é o município de Cristalina, localizado na região leste do 

estado. Na região Nordeste de Goiás, a base agrária ainda não foi completamente alterada 

pelos fatores exógenos, como a migração de capital, técnica e insumos agrícolas modernos, 

apresentando uma menor evolução da agricultura nessa região. Na MR de Porangatu e 

Chapada dos Veadeiros, a produção agrícola não foi tão expressiva devido à falta de 

investimentos básicos (SILVA, 2015). 

O sudoeste de Goiás se consolida como o marco referencial da produção de soja no 

estado de Goiás e a sua produção se sustenta pelo uso intensivo de tecnologia de ponta pelos 

produtores. Agrega-se a esse fato a facilidade do escoamento da produção para os grandes 

centros comerciais em razão do sistema rodoviário, de infraestrutura mais adequada, com 

estradas e meios de transporte, suporte armazenador, crédito agrícola subsidiado e 

organização política e econômica do produtor rural. Outro fato que beneficiou essa região foi 

a crise fundiária, ocorrida, principalmente, no Sul do País, pela supervalorização das terras 

dessa região. Muitos agricultores saíram dali em direção aos cerrados à procura de terras para 

plantas e tal fato alavancou a produção pelas experiências apresentadas por essas pessoas 

(LUNAS; ORTEGAS, 2003; PEDROSO; SILVA, 2005). 

As regiões de Goiânia e Brasília incentivaram a produção de grãos como soja, milho e 

feijão por causa do aumento populacional, haja vista que essa população se instalou nessa 

região em vista das oportunidades de trabalho (LUNAS; ORTEGA, 2003).  

Silva et al. (2013) destacam que o povoamento das microrregiões de Goiânia, Ceres e 

Anápolis foi impulsionado pela construção das capitais Goiânia e Brasília, além dos vínculos 

estabelecidos com São Paulo, fatores que influenciaram direta a modernização da agricultura. 

Devido às inovações químicas do uso de calcário e dos fertilizantes, essa mesorregião tornou-

se importante no mercado de exportação agrícola do estado, com a soja se tornando uma das 

principais matérias-primas. A implantação de programas como o Proceder representou um dos 

motivos para a expansão da produção de soja em Goiás. Segundo Peixoto (2016), as cidades 

de Ipameri e Porto Alegre, situadas na microrregião de Catalão, tiveram o crescimento da 

produção de soja devido ao programa. 

A expansão da produção de soja no estado de Goiás pode ser caracterizada como uma 

dinâmica de uso de solo decorrente da atratividade de fatores locacionais que se expressam na 
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forma de vantagens comparativas entre as regiões (ABDALA, 2012). A análise dos dados, 

apresentados nas figuras ao longo deste capítulo, permite evidenciar que, entre a década de 

1970 até meados da década de 1980, alguns munícipios, considerados precursores na 

implantação da cultura da soja, não se mantiveram. Tal fato provavelmente se deveu às 

condições de infraestrutura e demais vantagens comparativas regionais, responsáveis pela 

mudança ou consolidação de algumas regiões como predecessoras no plantio da soja. Por não 

serem essas causas objeto de análise deste trabalho, sugerem-se estudos posteriores. 

 

3.2 Características climáticas do estado de Goiás 

 

O clima na região Centro-Oeste brasileira é influenciado por fatores dinâmicos e 

físico-geográficos. Os fatores dinâmicos correspondem à circulação atmosférica. As 

principais circulações que atingem a região Centro-Oeste do Brasil são: 1) sistema de 

circulação perturbada de oeste, que ocorre no final da primavera e início de outono, e no 

verão, quando a região é afetada por ventos, chuvas e trovoadas; 2) sistema de circulação 

perturbada do norte, que influencia o Mato Grosso e o norte de Goiás, no verão e no outono; 

3) sistema de circulação perturbada do sul, que apresenta características deferentes no verão, 

apresentando baixa pressão no interior do continente, o que dificulta a invasão do anticiclone 

polar, ocasionando chuvas frontais e pré-frontais (CAVALCANTI et al., 2009). 

Os fatores físico-geográficos referem-se ao posicionamento continental, à extensão 

latitudinal e ao relevo. O clima do estado de Goiás é o tropical sazonal e o posicionamento 

geográfico do estado determina o clima tropical, com pequenas invasões de ar frio de origem 

polar durante o semestre. O inverno é seco, com baixa umidade do ar, principalmente nos 

períodos de junho e julho (MARIANO, 2010). 

As chuvas nas regiões tropicais condicionam os rendimentos para as culturas, 

principalmente para as temporárias, fornecendo insumos hídricos para o desenvolvimento 

fenomenológico das culturas (MARIANO; SANTOS; SCOPEL, 2005). 

A temperatura média anual está em torno de 22ºC e 23°C, com máximas mensais que 

não variam muito ao longo dos meses do ano, mas podem chegar a mais de 40ºC. A 

precipitação média anual fica entre 1.200 e 1.800 mm. A precipitação média do estado 

apresenta uma grande estacionalidade, concentrando-se nos meses de primavera e verão, de 

outubro a março, consideradas como as estações mais chuvosa, e de abril a setembro, 

considerados os meses mais secos. Ocorrem também curtos períodos de seca, em meio à 

estação chuvosa, denominados de veranicos (MARCUZZO; FARIA, 2012). 
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No estado de Goiás, os meses de outubro a abril são considerados períodos úmidos, 

que sofrem influência da massa de ar equatorial continental advinda da Amazônia, elevando a 

precipitação. O intervalo entre os meses de maio a setembro é considerado período seco, 

influenciado pela massa de ar tropical continental que, apesar de úmida, com o avanço para o 

continente perde essa umidade nas regiões Sul e Sudoeste do país, antes de chegar ao estado 

de Goiás, principalmente pelas chuvas orográficas, restando somente as temperaturas altas, 

além de empurrar a massa de ar equatorial continental para o norte à medida que avança para 

o centro do país. Nesse período, os índices de precipitação ficam em uma média de 100mm a 

40mm (COSTA et al., 2012). 

 

3.3 Influência das variáveis ambientais e das tecnologias na produtividade da soja 

 

Para a elaboração da estrutura do modelo adotado neste trabalho, foram utilizadas 

informações de periódicos científicos, referentes aos fatores que alterassem a produtividade 

da soja e as tecnologias que minimizam esses efeitos. As variáveis selecionadas, bem como 

suas interações com outras variáveis que influenciam a produtividade, são apresentadas na 

Figura 5. 

 

Figura 5  Arquétipo do modelo representativo da influência das variáveis climática e 

das tecnologias na produtividade da soja 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 



32 
 

 

O arquétipo do modelo (Figura 5) demonstra que, para obter expressivos ganhos de 

produtividade, a cultura da soja é condicionada à influência das variáveis ambientais: 

variabilidade pluviométrica, temperatura, radiação solar, fotoperíodo, pragas e doenças. 

O cultivo da soja mantém uma relação intrínseca com a variabilidade pluviométrica. 

Adams et al. (1998) destacam que os fatores ambientais podem atuar de forma sinérgica ou 

antagônica, determinando o rendimento das culturas. Para Mariano (2010), o clima, apesar 

das tecnologias avançadas utilizadas para a produção de grãos, é considerado como um 

suporte significativo principalmente para o cultivo da soja.  

O déficit e o excesso hídrico influenciam em todas as fases da produção da soja. 

Durante a fase de germinação-emergência, tanto um quanto o outro interferem na 

uniformidade da população de plantas. A necessidade de água na cultura da soja aumenta com 

o desenvolvimento da planta, atingindo o máximo durante a floração e o enchimento de grãos 

e decrescendo após esse período (EMBRAPA, 2011).  

Segundo Tavares et al. (2013), o efeito da ocorrência do déficit hídrico sobre o 

rendimento da cultura depende de sua intensidade e duração, da época de ocorrência, da 

cultura/cultivar, do estágio de desenvolvimento da planta e da interação com outros fatores 

determinantes do rendimento. A cultura da soja, apesar de ser tolerante a curtas deficiências 

hídricas, possui queda significativa nos rendimentos perante as longas. As secas severas, na 

fase vegetativa, reduzem o crescimento da planta e diminuem a área foliar e o rendimento de 

grãos.  

Secas durante o período reprodutivo causam reduções mais drásticas no rendimento de 

grãos, sendo a ocorrência de déficit hídrico durante o período de enchimento dos grãos mais 

prejudicial do que durante a floração. Ferrari, Paz e Silva (2013) ressaltam que o excesso 

hídrico causa queda na produtividade de soja, pois reduz o potencial hídrico foliar, 

provocando fechamento estomático, o que prejudica a fotossíntese e reduz o arejamento do 

solo, o desenvolvimento das raízes e a fixação do nitrogênio no solo.  

O solo é o armazenador de água para as plantas, auxiliando a regular o ciclo 

hidrológico do ambiente. O déficit hídrico reduz a capacidade de armazenamento de água no 

solo, sendo um dos responsáveis pelas variações das perdas na cultura da soja; por sua vez, a 

falta de água dificulta o desenvolvimento radicular da planta (CÂMARA, 2015). 

O último estágio da produção (colheita) é etapa de grande importância e que requer 

um planejamento para que não ocorram perdas. As chuvas frequentes nesse período atrasam o 

processo, geram a deterioração dos grãos e ocasionam perdas na produção (CÂMARA, 2015). 
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Compreender o papel das variações climáticas permite o planejamento e a produção 

das safras, haja vista que cada cultivar tem o seu ciclo vegetativo, com períodos 

recomendados para plantio, e, se eles não forem observados, ocasionam queda na 

produtividade. As variações influenciam, em um primeiro momento, na necessidade hídrica 

das plantas e, em um segundo, na realização das operações agrícolas, como plantio e colheita. 

Assim, nos anos em que o ritmo climático mantém o seu comportamento habitual, os 

produtores conseguem manter a programação normal de sua safra e obter um melhor 

rendimento de suas culturas (SANTOS, 2005). 

Além do regime pluviométrico, outro fator climático muito importante na 

variabilidade de produtividade de soja é a temperatura. A soja melhor se adapta a 

temperaturas do ar entre 20°C e 30°C. De acordo com a Embrapa (2011), a temperatura ideal 

para o seu crescimento e desenvolvimento está em torno de 30° C. O crescimento vegetativo 

da soja é pequeno ou nulo a temperaturas menores ou iguais a 10º C, enquanto temperaturas 

acima de 40º C reduzem a taxa de crescimento, provocando distúrbios na floração e, por 

conseguinte, diminuem a capacidade de retenção de vagens. Esses problemas se acentuam 

com a ocorrência de déficits hídricos. Sua floração somente é induzida quando ocorrem 

temperaturas acima de 13º C. 

Assim, a floração precoce ocorre, especialmente, em consequência de temperaturas 

mais altas, que podem acarretar redução da altura da planta e, se houver insuficiência hídrica, 

esse problema se agrava. Ademais, se ocorrerem altas temperaturas, a maturação pode ser 

acelerada, diminuindo a qualidade das sementes; por sua vez, as baixas temperaturas, 

associadas ao excesso hídrico, podem ocasionar atraso na data de colheita (EMBRAPA, 

2011). 

A produção de grãos de soja depende também de grande quantidade de radiação solar, 

o que estimula a cultura a processar os recursos do ambiente, ocasionando a maior 

produtividade dos grãos. A completa interceptação de luz maximiza o potencial de 

fotossíntese diária e, portanto, a soja, no período de crescimento e desenvolvimento, utiliza a 

interceptação da radiação como estratégia para aumentar a produtividade dos grãos (SILVA et 

al., 2015). 

O fotoperíodo é uma variável do ambiente que interfere tanto no crescimento como no 

desenvolvimento das culturas e a soja é uma planta de dia curto, isto é, só há indução ao 

florescimento quando exposta a uma condição em que o número de horas de luz (fotoperíodo) 

seja menor ou igual a uma fotoperíodo crítico máximo (EMBRAPA, 2011). 
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Além dos fatores climatológicos, outros fatores naturais influenciam a produtividade 

da cultura, porém, eles são indiretamente influenciados pelos climatológicos, estando as 

doenças entre os que mais limitam a produtividade da soja. De acordo com a Embrapa (2011), 

a importância econômica de cada doença varia de ano a ano e de região para região, 

dependendo das condições climáticas de cada safra. As perdas anuais de produção por doença 

são estimadas entre 15% e 20% e algumas delas podem ocasionar perdas de quase 100%. As 

principais medidas para o controle das doenças que afetam a cultura da soja consistem no 

desenvolvimento de novas tecnologias, como a utilização de fungicidas, cultivares mais 

tolerantes/resistentes e precoces, preparo adequado do solo, realizar a rotação/sucessão de 

culturas e utilizar sementes de qualidade (MATSUO; LOPES; SEDIYAMA, 2015). 

Assim como as doenças, as pragas constituem fatores naturais que, apesar da menor 

influência climatológica, afetam significativamente a produtividade da cultura. O controle das 

principais pragas da soja deve ter como base o nível de ataque, o número e o tamanho dos 

insetos-pragas e o estágio de desenvolvimento da soja. As situações adversas, como estresse 

hídrico e excesso de chuvas, devem ser consideradas para auxiliar nas decisões de prevenção 

e controle do inseto-praga (FRANÇA NETO; KRZYZANOWSKI; HENNING, 2011).  

Nota-se que, entre os fatores que determinam a produtividade da soja, o ambiente 

climático  representado pela pluviosidade, radiação solar, fotoperíodo e temperatura  

aparece como o fator mais limitante das decisões do empresário, uma vez que não pode ser 

controlado por ele a não ser parcialmente, pelas decisões de: localização de seu 

empreendimento e escolha de cultivares, por meio das quais o empresário pode controlar a 

intensidade, mas não a variabilidade desses fatores. Ainda, sob a perspectiva de variabilidade, 

a revisão de literatura evidencia que a pluviometria é o fator cuja variabilidade mais 

determina a produtividade da soja, vez que essa cultura apresenta tolerância à ampla faixa de 

variação de radiação solar e temperatura, dada pela escolha de cultivares adaptadas a essas 

condições. 

Frente a uma crescente demanda por alimentos, estimulando a necessidade de 

aumentar a produtividade no campo, mais tecnologia é inserida no sistema de produção de 

grãos para que ele consiga equilibrar o mercado. A inovação tecnológica vem, ao longo dos 

anos, aprimorando a prática dos tratos culturais, acarretando em melhorias para todas as 

etapas do cultivo da soja, desde o preparo do solo até a colheita. 

As tecnologias são utilizadas para desenvolver plantas mais resistentes, manter o 

controle de pragas e doenças, melhorar as formas de manejo do solo, garantir o bom 

desempenho da planta e reduzir as perdas na colheita. É importante ressaltar que a 
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produtividade agronômica da cultura da soja é devida à influência dos fatores climáticos, bem 

como dos processos tecnológicos, variáveis em constante interação. Se as diferentes fases de 

desenvolvimento da cultura não tiverem os recursos climáticos favoráveis para o bom 

desempenho, a eficiência tecnológica será, em alguma medida, prejudicada.  

As principais estratégias adaptativas para o setor agrícola incluem diversificação de 

culturas, alterações das datas de plantio e colheita, aumento do uso de irrigação, técnicas de 

conservação do solo e melhoramento genético por meio do desenvolvimento de cultivares 

mais resistentes. 

Considera-se que as tecnologias foram se transformando no decorrer do tempo, à 

medida que as necessidades dos produtores e as pesquisas foram evoluindo. Essas tecnologias 

variam de acordo com o ambiente e a adaptabilidade do produtor. Na implantação e condução 

da cultura da soja em determinado local, a primeira etapa para garantir um bom rendimento da 

cultura consiste na utilização de cultivares melhoradas, capazes de expressar alta 

produtividade, boa resistência e tolerância a fatores adversos, representando, segundo Pereira, 

Pereira e Fraga (2000), uma das mais significativas contribuições à eficiência do setor 

produtivo. 

A utilização de sementes com garantias de qualidade, tecnologia e adaptação nas 

diversas regiões assegura mais produtividade. O avanço genético permite o uso de semente 

com mais qualidade, resultando na produção de plantas com mais desempenho (FRANÇA 

NETO; KRZYZANOWSKI; HENNING, 2011). 

Além da escolha das cultivares, as principais práticas de manejo compatíveis com a 

produção econômica que devem ser consideradas são: a semeadura na época recomendada 

para a região de produção; os tratos culturais, como: uso de espaçamento e densidade 

adequados a essas cultivares; o monitoramento e o controle das plantas daninhas, pragas e 

doenças (FRANÇA NETO; KRZYZANOWSKI; HENNING, 2011). 

Alguns fatores determinantes para uma adequada instalação da lavoura de soja são os 

relacionados à época de semeadura, que dependem das variáveis climáticas. A época da 

semeadura determina a exposição das plantas aos riscos climatológicos, pois as variações na 

distribuição dos fatores climáticos contribuem fortemente para a definição da duração do 

ciclo, da altura da planta e da produção de grãos (FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 

2007).  

Segundo Silva et al. (2015), para reduzir os efeitos das secas é necessário semear 

apenas as cultivares adaptadas para a região e a condição do solo, semear na época adequada e 

adotar práticas que favoreçam o armazenamento de água no solo. Na fase de pré-plantio, é 
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necessário definir o sistema de cultivo, a aplicação de herbicidas e inseticidas e manter o 

controle fitossanitário para evitar o ataque de microrganismos que competem por água e 

nutrientes na fase inicial das plantas de soja (SANTOS, 2005). 

Os tratos culturais se referem às práticas que proporcionam melhores condições de 

desenvolvimento das culturas. A primeira etapa é o preparo do solo, o que, segundo a 

Embrapa (2011), consiste em um conjunto de operações realizadas com o objetivo de 

propiciar condições favoráveis à semeadura, ao desenvolvimento e à produção das plantas 

cultivadas. 

Na fase do plantio, são empregadas diversas estratégias para evitar os problemas 

diretos e indiretos decorrentes da variabilidade de precipitação, como: definição da época de 

semeadura, tratamento das sementes, plantio direto, plantio de diversas cultivares. 

Com base na definição técnica de época normal de semeadura, pode-se definir a 

semeadura antecipada ou tardia. Segundo Câmara (2015), a semeadura antecipada é realizada 

no período que antecede a data do início da época normal de semeadura de cada região. A 

principal justificativa para a antecipação da semeadura da soja consiste na possibilidade de ser 

colhida mais cedo, abrindo espaço para a instauração de uma cultura de segunda safra. Os 

municípios de Rio Verde-GO, Lucas do Rio Verde-MT, Sapezal-MT e as regiões oeste e 

sudoeste do Paraná estão adotando a estratégia da semeadura antecipada, obtendo melhores 

resultados econômicos. 

A resposta da soja à época de semeadura depende, principalmente, das condições 

ambientais, sendo temperatura, fotoperíodo e distribuição das precipitações pluviais os fatores 

mais importantes. O fotoperíodo geralmente é o limitante, porém, para cultivares pouco 

sensíveis, as épocas de florescimento e de maturidade são determinadas pelo acúmulo de 

somas térmicas. Já em condições tropicais de baixa latitude, com ampla disponibilidade de luz 

e de temperatura, a distribuição de chuvas é mais relevante (CÂMARA, 2015).  

A escolha correta da época de semeadura visa propiciar a desejada coincidência entre 

a ocorrência de condições climáticas favoráveis e os estádios de desenvolvimento da cultura, 

em que tais condições sejam requeridas. No caso da soja, a época da semeadura deve coincidir 

com o período do ano em que seja maior a probabilidade de se encontrar água armazenada no 

solo, em quantidade suficiente para atender ao processo de germinação das sementes. Em 

seguida, o ambiente deve proporcionar níveis de umidade, temperatura e radiação que 

atendam à fase de crescimento e desenvolvimento vegetativo das plantas, de maneira que o 

porte desta possibilite a expressão da produtividade da cultivar (CÂMARA, 2015).  
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Ferrari, Paz e Silva (2015) afirmam que a antecipação da semeadura da soja no norte 

do Mato Grosso estabelece um risco de restrição de água na fase inicial da lavoura, 

submetendo a planta a um estado de estresse. Contudo, as tecnologias disponíveis permitem a 

superação dessas restrições, preservando o potencial produtivo da lavoura. 

A semeadura tardia compreende o período posterior à data final da época normal de 

semeadura especificada para a região. Essa estratégia é adotada em regiões de produção de 

soja em que predomina o uso da época normal de semeadura. O produtor atrasa o plantio para 

o final de novembro ou para o mês de dezembro, após o término do período normal de 

plantio. Para o sucesso da semeadura em época tardia deve-se utilizar cultivares mais 

resistentes, pois esse atraso provoca florescimento prematuro e menor desenvolvimento 

vegetativo e, consequentemente, a redução da produção (CÂMARA, 2015). 

Para o setor de produção de sementes, a época normal de semeadura nem sempre 

corresponde ao melhor período para se obter sementes com elevada qualidade fisiológica. 

Excesso de chuvas com temperaturas elevadas, durante a fase de maturação das sementes, 

ocorre com mais frequência em áreas semeadas na época normal e também antecipada. Esses 

eventos de clima que deterioram a qualidade do grão podem condenar um campo de produção 

de semente certificadas, que não atenderá aos padrões de qualidade de sementes da espécie 

(CÂMARA, 2015).  

Câmara (2015) ressalta que o sucesso de uma cultura inicia-se pelo uso de semente de 

boa qualidade. Desse modo, pode-se considerar a semente como o mais importante insumo 

agrícola e cabe ao agricultor verificá-las cuidadosamente antes de adquiri-las.  

A operação de tratamento de semente é realizada em máquinas instaladas nos 

barracões das fazendas, fazendo com que o comportamento do clima pouco afete a primeira 

etapa. Para garantir um bom desempenho na fase de germinação-emergência, é preciso aplicar 

alguns fungicidas e inoculantes. O tratamento com fungicida é importante, pois, caso ocorra 

um período extenso de seca, a sua aplicação pode garantir mais resistência, enquanto aguarda 

as chuvas que fornecerão as condições necessárias de umidade para germinar (DEUNER et 

al., 2015). 

Segundo Santos (2005), se as sementes não forem tratadas com fungicidas não 

resistirão, em uma situação de seca, ao ataque de microrganismos, sendo necessário refazer o 

plantio.  

O plantio direto consiste na colocação da semente em sulco ou cova de solo não 

revolvido, com largura e profundidade suficientes para obter cobertura adequada e permitir 

bom contato da semente com o solo. Considerando a produtividade e o custo semelhante, o 
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plantio direto oferece mais proteção do solo contra variações de temperatura, economia de 

tempo, bem como melhor desempenho nas fases iniciais da cultura em comparação ao plantio 

convencional (CÂMARA, 2015). 

O sistema de plantio direto consiste na colocação da semente em sulco ou cova, com 

largura e profundidade suficientes para obter uma cobertura adequada e permitir o bom 

contato da semente no solo. Essa cobertura deixa as cultivares mais tolerantes às secas e ao 

frio (EMBRAPA, 2011).  

A irrigação é considerada uma estratégia adaptativa para dirimir os efeitos causados 

pelas secas, consistindo no fornecimento de água para as plantas de forma artificial, 

propiciando condições para que a planta expresse o seu potencial produtivo. No Brasil, a área 

de soja irrigada ainda é pouco expressiva, sendo pouco maior do que 2% da área total 

cultivada. Tal fato se deve aos elevados custos de implantação do sistema de irrigação 

(SILVA et al., 2015).  

Atualmente, para o melhor gerenciamento da produção agrícola, está sendo utilizada a 

agricultura de precisão, que possibilita a redução do uso de insumos e, como consequência, 

reduz os danos ao meio ambiente. Segundo Cirani et al. (2010), a agricultura de precisão 

consiste no gerenciamento da variabilidade espacial da produção, por meio de novas 

tecnologias, adaptadas para o meio agrícola.  

A utilização da agricultura de precisão ocasiona o aumento da produtividade agrícola 

pela utilização eficiente dos insumos, redução de custos e diminuição na poluição do meio 

ambiente e da água. Na cultura da soja, a agricultura de precisão melhora a produtividade, 

ocasionando melhoria na economia brasileira, como o aumento de renda e lucro para o 

produtor, além dos benefícios ambientais (COSTA; GUILHOTO, 2013). 

O modelo conceitual permitiu compreender a complexidade inerente ao sistema de 

produção de soja que, devido à quantidade, intensidade e forma como se relacionam as 

variáveis, em todos os estágios de desenvolvimento da cultura, torna a modelagem desse 

sistema e sua verificação empírica um desafio, oferecendo uma ampla perspectiva analítica 

deste.  

Entretanto, para os propósitos deste trabalho, o modelo apresentado foi concebido para 

analisar a interação entre as principais variáveis descritas na literatura, com o objetivo de 

compreender o efeito da evolução tecnológica do setor frente às adversidades climáticas. 

Adotando-se a premissa de que as tecnologias de processo  dadas pelas práticas de gestão do 

sistema  e de produtos  dadas pelos insumos aplicados no processo produtivo  podem ser 

tratadas como um pacote tecnológico, e sob a hipótese de que tal pacote se aprimora ao longo 
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do tempo, é possível simplificar o sistema, reduzindo-o às variáveis de interesse da análise 

proposta.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 O modelo econométrico 

 

Para estimar o modelo econométrico os valores da produtividade foram ajustados em 

um modelo de regressão que considera o índice do desvio de temperatura e precipitação, 

como variável independente e produtividade (Y), como variável dependente. O índice do 

desvio de precipitação demonstra o quanto a chuva está acima ou abaixo da média para 

determinado período: caso o desvio seja positivo indica que as chuvas estão acima da média 

para o período e negativo abaixo da média (SCHNEIDER et al., 2014). 

Foi estimada a regressão com dados em painel, por meio de observações de seção 

cruzada ao longo do tempo, em que o rendimento das culturas é regredido sobre o índice do 

desvio de temperatura e precipitação, seu termo quadrático e suas interações com a tendência. 

O modelo apresentado foi concebido para analisar a interação entre as principais variáveis 

descritas, com o objetivo de compreender o efeito da evolução tecnológica do setor frente às 

adversidades climáticas.  

A análise de regressão é um método pelo qual são feitas análises para a investigação 

do nível de relacionamento entre uma variável denominada como dependente, explicada ou 

regredida e outras conhecidas como variáveis explicativas, independentes ou regressoras 

(GUJARATI, 2000). 

Parte significativa das análises econométricas é realizada por estruturas de 

informações organizadas em um conjunto de dados em painel, no qual cada elemento possui 

certo grupo de características, expressos em termos de variáveis ao longo de determinado 

período (MATOS, 1997).  

Um dos benefícios da estimação com dados em painel é a manifestação da 

heterogeneidade individual, que sugere a existência de características diferenciadoras dos 

indivíduos, entendidos como unidade estatística de base. Essas particularidades podem ou não 

ser constantes ao longo do tempo, de tal forma que estudos temporais ou seccionais que não 

considerem tal heterogeneidade produzem mais informações, assim como mais variabilidade 

dos dados e mais eficiência na estimação (MATOS, 1997). 

Adotando-se a premissa de que as tecnologias de processo  dadas pelas práticas de 

gestão do sistema  e de produtos  dadas pelos insumos aplicados no processo produtivo  

podem ser tratadas como um pacote tecnológico e sob a hipótese de que tal pacote se 
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aprimora ao longo do tempo, é possível simplificar o sistema, reduzindo-o às variáveis de 

interesse da análise proposta, representada pela seguinte equação: 

 

    ∑      ∑   
 
                  (         )   (      )  

 
   

  (           )    (      )    (         )    (      )    (           )  

  (         )     (                   )     (           )     (          

           )                                                                                                                    (1) 

em que: 

    Produtividade de soja (kg/ha);   = representa a média de produtividade de cada 

município. DM = é uma variável dummy específica para cada município que assume valor 1 

se é o município observado e 0 caso contrário. A variável dummy controla efeito fixo para os 

municípios e equivale a média e tendência de produtividade em cada município. Dessa forma, 

as dummies de municípios representam variáveis de controle que estão associadas a fatores 

latentes e que mudam pouco no tempo, tais como qualidade do solo, fatores geográficos que 

interferem diferentemente nas variáveis analisadas (temperatura e precipitação, em cada 

município, bem como o estágio de evolução tecnológica adotado em cada município.     

corresponde aos municípios do estado de Goiás; N = equivale à quantidade dos municípios; 

   ano, que nesta pesquisa corresponde ao período entre 1990 e 2008; T representa os anos e 

capta a tendência de crescimento da produtividade da soja. A interação de T com DM permite 

considerar diferentes taxas de crescimento da produtividade para os municípios, sendo outra 

importante variável de controle de heterogeneidade.  Representando a tendência que é uma 

aproximação de avanço tecnológico;    = índice do desvio de precipitação, corresponde ao 

nível de intensidade dos desvios de precipitação ocorridos ao longo do período analisado. 

    índice do desvio de temperatura, diz respeito ao nível de intensidade dos desvios de 

temperatura ocorridos ao longo do período analisado e o subscrito   e   são respectivamente 

município e ano;    corresponde ao erro aleatório. 

A construção do índice de temperatura é expressa por: 

 

   
     –        

      
, 

Onde    é o índice de temperatura, T    é o valor total da temperatura mensal, 

        corresponde a média mensal da temperatura e        é o desvio de 

temperatura.  
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O índice de precipitação é expresso por: 

 

    
     –        

      
 , 

 

Onde    é o índice de precipitação,      é o valor mensal da precipitação, 

        corresponde a média da precipitação de cada mês e        é o desvio de 

precipitação. O valor zero foi atribuído a todos os desvios de precipitação positivos, 

considerado como um período chuvoso e adotando-se a premissa de que não interfeririam 

significativamente na perda de produtividade da soja, ou seja, o modelo se concentrou no 

estudo do efeito da seca na produtividade da soja. Já o índice do desvio de temperatura o valor 

zero foi inserido às temperaturas abaixo da média, atribuindo apenas os valores de 

temperatura acima da média. 

A perda no rendimento devido ao desvio de precipitação e temperatura pode ser 

estimada tendo derivação parcial de     em relação a    e   .  

        
    

     
                   (      )    (    )      (          

    )     (      )      (                )                                                            (2) 

        
    

     
                    (      )    (    )      (          

    )     (      )      (                )                                                          (3)                                                                                               

 

A derivada parcial (2) indica a perda de produtividade decorrente dos desvios de 

precipitação, a derivada parcial (3) indica a perda de produtividade decorrente dos desvios de 

de temperatura. O efeito marginal calculado por meio destas derivadas parciais mede o efeito 

na produtividade quando aumenta o desvio. Quando os resultados da equação (2) e (3) forem 

positivos significa que houve ganhos na produtividade. E quando os resultados forem 

negativos significa que ocorreu perdas na produtividade.  

Na equação (4) estimou-se a contribuição da tendência tecnológica à 

produtividade.                                       

    
  

          (         )           (         )     (         )

    (                   )                                                       ( ) 
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Finalmente, a derivada parcial (5) indica o efeito da evolução tecnológica, ao longo do 

período analisado, sobre a perda de produtividade decorrente do desvio de precipitação: 

 

        
        

     
                        (              ) 

                                                                                                                                                 ( )   

 

Se o resultado da equação (5) for positivo e seu coeficiente significativo indica que as 

estratégias tecnológicas utilizadas, foram eficazes em dirimir o impacto ao longo dos anos, 

mitigando os efeitos dos desvios de precipitação. Caso seja negativo as tecnologias não geram 

impacto direto para redução das perdas devido aos desvios de precipitação. 

Segundo Wilhite (2000), quando ocorre um desvio negativo nos valores de 

precipitação, considera-se que a precipitação manteve-se abaixo da média, e este fator é mais 

agravante quando incidem no período crítico do calendário agrícola de cada região, o qual é 

caracterizado por uma elevada demanda hídrica, os desvios negativos de precipitação nestes 

períodos, mesmo que em curtos intervalos de tempo, apresentam alto potencial de caracterizar 

uma seca. 

 

4.2 Base de dados 

 

Utilizaram-se os dados de produtividade da cultura da soja (kg/ha) dos municípios 

detentores da produção de soja no estado de Goiás. O período de estudo compreende os anos 

de 1990 a 2008 e os dados foram coletados na Pesquisa Municipal, disponível na base de 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse recorte temporal, a partir 

de 1990, se deve ao fato de esse ano representar o início da estabilidade da expansão da 

cultura da soja nos municípios goianos. As observações dos municípios com produção zero 

foram eliminadas, mantendo apenas os municípios que apresentam dados de produtividade no 

período de 1990 a 2008. 

As variáveis climáticas foram fornecidas pelo professor Claudio Araujo, do Centro de 

Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento Internacional (Cerdi), da Université 

D’Auvergne, França. Essa base de dados consiste nos módulos de Willmott, Matsuura, 

juntamente com os dados do colaborador (disponíveis em: 

http://climate.geog.udel.edu/~climate/) sobre a temperatura mensal (em graus Celsius) e 

precipitação (em milímetros) de todos os municípios brasileiros. Essa base de dados foi usada 
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devido às limitações que as outras bases forneciam, como dados incompletos ou falta de 

dados para alguns munícipios, dificultando a realização de estudos climáticos de longo prazo.  

Essa base de dados apresenta dados de precipitação mensal para todas as coordenadas 

geográficas, com variação de 0,250 graus decimais entre elas. Para sua elaboração, os valores 

de precipitação mensal foram obtidos das estações meteorológicas disponíveis e utilizados 

como referência para estimar, por interpolação, os dados de precipitação de locais não 

amostrados (MATSUURA; WILLMONTT, 2014). 

Para captar a tendência das séries temporais de precipitação, foram usados os dados a 

partir de 1979. Esse período de tempo permitiu considerar a existência das tendências no 

decorrer do período analisado. Após apurar a tendência no regime de precipitação, os valores 

anteriores ao período de 1990 foram eliminados.  

Com a finalidade de analisar o efeito do armazenamento hídrico do solo ao longo do 

período de cultivo da cultura da soja, os procedimentos de cálculos foram também executados 

considerando a precipitação acumulada ao longo dos meses (out+nov+dez+jan+fev). Nessa 

abordagem manteve-se os mesmos parâmetros para a temperatura, ou seja, foram utilizados os 

meses isoladamente, devido a temperatura não ter efeito cumulativo mensal na produtividade. 

Testaram-se as significâncias dos coeficientes para as relações entre os meses de 

cultivo da cultura da soja, com cada mês individualmente de precipitação. Primeiramente, 

foram extraídas as médias de precipitação referentes a cada mês individualmente (outubro, 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro). Não considerou o mês de março, devido a sua 

inserção não ser representativa no modelo. Esse recorte temporal se justifica pela 

sazonalidade do ciclo vegetativo da soja e a utilização desses meses específicos ocorreu 

devido ao calendário agrícola no estado de Goiás, no qual os meses de outubro, novembro e 

dezembro correspondem ao período de plantio da soja em Goiás e os meses de janeiro a 

março ao de colheita (CONAB, 2015).  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Apesar do vasto conhecimento para o cultivo da soja e do elevado grau de 

tecnificação, a disponibilidade hídrica constitui-se, ainda, em limitação à expressão do 

potencial de rendimento da cultura e a uma das causas de variabilidade dos rendimentos de 

grãos, observados de um ano para o outro.  

O impacto da ocorrência da seca sobre o rendimento da cultura vai depender da sua 

intensidade e duração, da época e ocorrência, do estágio de desenvolvimento da planta e da 
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interação com outros fatores ambientais ou tecnológicos que determinam o rendimento. Dessa 

forma, para analisar o efeito do avanço tecnológico e do aumento na utilização de insumos na 

mitigação dos efeitos dos desvios de precipitação na produtividade da soja, foram realizadas 

as análises a seguir.  

Primeiramente, são apresentados os resultados estatísticos descritivos e, a seguir, o 

resultado do modelo e dos efeitos marginais das interações entre as diferentes variáveis. Na 

Tabela 1, são apresentados os coeficientes das variáveis, especificando a média, o desvio 

padrão, os valores minímos e máximos de cada variável utilizada no modelo. 

 

Tabela 1 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas no modelo 

Variavel Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Produtividade 1349 2304.054 494.1404 450 3600 

Desvio de 

precipitação 

1349 .3343291 .4287642 0 1.701708 

Desvio de 

temperatura 

1349 .3764469 .560919 0 2.387995 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

A Figura 6 diz respeito à dispersão dos dados de desvio de precipitação e do desvio de 

temperatura. O quarto quadrante representa o tempo seco e quente, que são as condições que 

se desejam analisar em relação à produtividade da soja. Aparentemente, não há uma 

correlação entre esses desvios.  

 

Figura 6 – Gráfico de dispersão dos desvios de temperatura versus precipitação 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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A Figura 7 apresenta os desvios de precipitação ao longo dos anos, entre 1990 e 2008. 

A faixa contínua em cinza representa a média de chuva esperada durante todo o período. 

Como se observa, os anos de 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1999, 2000 e 2001 mostraram 

um desvio de precipitação inferior à média esperada durante todo o período. Já os anos de 

1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 possuem um desvio de 

precipitação superior em relação ao período analisado. 

 

Figura 7 – Desvio de precipitação ao longo dos anos 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Na Figura 8, é possível observar o comportamento da produtividade, considerando os 

desvios de precipitação ocorrentes em cada mês individualmente (outubro, novembro, 

dezembro, janeiro e feveiro). O gráfico representa uma média da produção de soja (kg/ha) em 

função das médias dos desvios de precipitação de cada mês correspondente ao seu ciclo. 
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Figura 8 – Influência dos desvios de precipitação no ciclo da soja 

   
Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

Conforme Silva et al. (2015), para garantir um bom rendimento dos grãos, o volume 

de água necessário deve ser disponibilizado ao longo de todo o ciclo, com o intuito de atender 

às exigências da cultura. A necessidade de água na cultura da soja aumenta com o 

desenvolvimento da planta, sendo a primeira fase durante a semeadura e, em seguida, na fase 

de floração-enchimento. Ao longo desses períodos, o déficit ou excesso hídrico pode ser 

prejudicial à produtividade e, à medida que o ciclo da soja evolui, passa se a ter uma maior 

necessidade hídrica para a produtividade. 

Após analisar os modelos resultantes para os meses individualmente e para os meses 

acumulados foi possível constatar que o resultado não foi significativo para os meses 

individuais, só para os meses acumulados. Este resultado sugere que o mês caracterizado 

individualmente como mês seco não é necessariamente um mês de escassez hídrica, devido ao 

fato de que o armazenamento hídrico do solo pode ter sido suficiente para atender as 

necessidades da cultura.  

Diante disso, os resultados dos modelos de regressão estimados para este estudo são 

mostrados na Tabela 2 e são referentes ao modelo que considera a precipitação acumulada ao 

longo da estação de cultivo da cultura da soja. O primeiro modelo (primeira coluna) diz 

respeito ao desvio de precipitação, desvio de temperatura, tendência de variação da 

produtividade representando as interações dos dados ao longo do período estudado (1990 a 

2008). O segundo modelo (segunda coluna) leva em consideração além dos desvios, tendência 

e as dummies para controlar a variação da produtividade por município. Por fim, o terceiro 
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modelo (terceira coluna) além das variáveis anteriores, considera também a tendência de 

variação da produtividade por município, ou seja, acrescenta-se mais informação em cada um 

dos modelos.  

 

Tabela 1 – Estatística descritiva dos modelos estimados 
 (1) (2) (3) 

 produtividade produtividade produtividade 

                       -251,80 -206,02 -306,97* 

 (166,23) (160,43) (158,66) 

 
                        

 

313,96** 

(154,35) 

 

269,75* 

(148,02) 

 

238,49 

  (145,47) 

 

                        

           
20,89           

  (15,71) 

14,25        

     (15,31) 

14,41       

      (15,18) 

    

                        
          

 

                      
 

 

                       
 

 

                      

            
 

                        

          
 

                       

                      
 

                         
                       

 

                         
                       

          

-32,29** 

(13,22) 

 

1103,19*** 

(196,72) 

 

-557,77*** 

(159,32) 

 

-97,89*** 

(16,02) 

 

63,41*** 

(14,46) 

 

-877,54*** 

(206,47) 

 

152,52*** 

(44,03) 

 

42,01*** 

(15,44) 

-24,04* 

(12,82) 

 

(148,02) 

(189,14) 

 

-628,52*** 

(153,20) 

 

-95,49*** 

(15,49) 

 

68,51*** 

(13,91) 

 

-748,82*** 

(195,31) 

 

159,66*** 

(41,94) 

 

27,55* 

(14,81) 

-12,91 

(12,78) 

 

1082,95*** 

(185,31) 

 

-802,18*** 

(151,64) 

 

-102,75*** 

(15,39) 

 

87,07*** 

(13,89) 

 

-451,89** 

(191,95) 

 

149,09*** 

(40,50) 

 

4,85 

(14,77) 

    

R
2
 0.5037 0.5871 0.6410 

AIC 19723,0 19624,6 19594,5 

BIC 19754,2 20020,4 20354,7 

Estatística F 112,98 21.95 14,05 
Os valores expressos entre parênteses representam a variabilidade do estimador.  

***, ** e * determinam a significância de 1%, 5% e 10% respectivamente. 
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Dentre os coeficientes estimados, observa-se que não houve mudança de sinal à 

medida que se incorporava mais informação ao modelo. Porém, alguns coeficientes tornaram-

se significativos e outros deixaram de ser significativos para o modelo. Isso indica que a 

introdução de variáveis de controle para diferenças de média e para diferenças de tendência de 

crescimento entre os municípios são importantes para explicar a produtividade da soja em 

Goiás e que a não inclusão de tais variáveis levaria a vieses nos coeficientes estimados. 

O quadrado da precipitação foi se tornando menos significativo a medida que se 

acrescentou mais informações ao modelo, assim como o efeito da interação do quadrado do 

desvio de precipitação e tendência e também o efeito da interação do desvio de precipitação, 

desvio de temperatura e tendência. Os outros coeficientes se mantiveram significativos com 

os acréscimos de informações aos modelos. 

Analisando as diferenças em relação ao R² e aos valores de AIC, é possível observar 

que o primeiro modelo explica 50,37% da produtividade da soja, o segundo modelo explica 

58,71% e o terceiro modelo 64,10%, valor esse que, confirmado pelo menor AIC, permite 

concluir ser este o modelo com maior poder de explicação. 

Quantificada a contribuição da tendência tecnológica à variação da produtividade da 

soja (equação 4), foi possível concluir que as tecnologias e a utilização de insumos, 

conseguiram um aumento médio na produtividade da soja de 66,84 kg/ha/ano, o que totaliza 

um ganho de aproximadamente 1000kg/ha para o período analisado.  

A coluna 3 da Tabela 2 possui muitos coeficientes com interações entre diversas 

variáveis, dificultando a interpretação dos efeitos marginais do desvio de precipitação e 

temperatura, bem como testes estatístico de significância. Desta maneira, os efeitos marginais 

são expostos em gráficos, com erros-padrão calculados pelo método delta sobre a média da 

amostra com intervalos de confiança de 95%. Primeiramente testou-se a influência dos 

desvios de precipitação e temperatura isoladamente, averiguando qual deles teria maior 

interferencia sobre o rendimento da soja.  

A Figura 9 mostra o efeito marginal do desvio de precipitação na produtividade. A 

relação direta e marginal indica que para cada aumento de 0,1 no desvio da precipitação 

média a produtividade cai (valor negativo) até o limite de 0,85 desvios, a partir do qual não 

existe mais perda de produtividade em um intervalo de 95% de confiança, o qual compreende 

o valor 0 para todos os demais desvios. Esse resultado sugere que a partir de 0,85 desvio da 

média de precipitação já houve perda total na produtividade devido aos deficits hídricos.  

 

 



50 
 

 

 

 

 

Figura 9 – Efeito marginal do desvio de precipitação na produtividade 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

A Figura 10 apresenta o efeito marginal da temperatura na produtividade, indicando 

que as variações da temperatura acima da média não tiveram influência significativa, pois 

quando se analisa o efeito do desvio de temperatura positivo, observa-se que, inicialmente ele 

é igual a zero até aproximadamente 1 desvio e após o efeito marginal, é diferente de zero. 

Entretanto o intervalo de confiança fica muito próximo a zero, fazendo com que o efeito seja 

quase nulo. Esse resultado sugere que os desvios em relação a média de temperatura não 

foram suficientes para comprometer a produtividade, ou seja as variações de temperatura 

ocorridas no estado de Goiás compreendem a faixa de temperatura ideal para a cultura da 

soja.   
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Figura 10 – Efeito marginal do desvio de temperatura na produtividade 

 
Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

Apesar de o efeito do desvio de precipitação ter sido mais significativo do que da 

temperatura no efeito marginal da produtividade ao longo do tempo, é importante destacar 

que o coeficiente da interação do desvio de precipitação com o desvio de temperatura foi 

significativo, o valor negativo indica que quando a temperatura está acima da média e a chuva 

está abaixo da média, há menor produtividade da soja. 

Finalmente, a mitigação das perdas de produtividade em relação aos desvios de 

precipitação devido ao agregar tecnologias na cultura da soja, representada pela equação (5), 

calculada para o ponto médio, tem seus resultados apresentados na Figura 11. É possível 

observar que o efeito marginal dos desvios de precipitação média, foi reduzindo ao longo do 

período analisado, indicando que as estratégias tecnológicas utilizadas para mitigar esses 

efeitos foram eficazes em dirimir o impacto ao longo dos anos. Em outras palavras, a 

expressão 5 representa a inclinação da curva exposta nessa figura. Uma vez que essa 
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inclinação é positiva, o impacto do desvio de precipitação médio, que foi de 300 kg/ha, foi 

caindo ao longo do tempo. 

 

 

 

Figura 11 – Efeito marginal do desvio de precipitação na produtividade ao longo dos 

anos 

 
Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

Os resultados permitem concluir que, em média, houve uma contribuição de 100 kg/ha 

ao longo do período analisado, ou seja, as perdas médias, que eram de 300 kg/ha, em 1990, 

passaram a ser de 200 kg/ha, em 2008. Esse resultado, confirmado pelo coeficiente desse 

parâmetro (desvio de precipitação versus tendência) não significativo (Tabela 2), sugere que 

as tecnologias e a aplicação de insumos têm contribuído timidamente para mitigar os efeitos 

dos desvios de precipitação média no estado de Goiás. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se a distribuição dos eventos climáticos se mantiver constante ao longo do tempo, 

pode ocorrer mudança no nível de tolerância de uma cultura, ocasionando uma modificação 

no nível de rendimento. Os resultados apontam que uma redução no nível de tolerância a 

esses eventos resulta na diminuição da produtividade de uma cultura e um acréscimo no nível 

de tolerância tem como consequência o avanço da produtividade. 

No estado de Goiás, ao longo do período estudado, perceptivelmente a soja possui 

variação de produtividade e a precipitação afeta negativamente o seu rendimento. Já a 

temperatura tem pouca influência devido ao seu efeito na produtividade e está associada ao 

efeito da precipitação, sendo significativa apenas quando ocorre o déficit hídrico. 

As perdas médias devido aos desvios negativos de média de precipitação foram de 

306,97 kg/ha e, quando associadas a altas temperaturas, podem alcançar, em média, 451,9 

kg/ha em cada ano de cultivo da soja. O incremento tecnológico e a aplicação de insumos não 

foram significativos em mitigar as perdas em produtividade ao longo do período analisado.  

Entretanto, os resultados tecnológicos de adaptação à essas adversidades sofrem 

alterações de acordo com as estratégias produtivas locais, pois diferentes regiões podem 

adotar diferentes tecnologias, uma vez que elas sofrem influência de disponibilidade de 

capital, investimentos e fatores exógenos, como as características geográficas do local. 

O modelo permitiu analisar os efeitos dos desvios de precipitação na produtividade, 

porém, apresentou limitações quanto à base de dados, uma vez que os dados encontrados se 

localizam no período até o ano de 2008. Desse modo, esse fator limitante direciona para o 

desenvolvimento de uma pesquisa com a utilização de uma base de dados mais atualizada, 

que permita analisar a relação com os eventos relacionados às mudanças climáticas. Além 

disso, o modelo considera, em conjunto, todas as tecnologias e o aumento da aplicação de 

insumos, sendo interessante a sua desagregação para o estudo de tecnologias específicas para 

a mitigação dos efeitos estudados. Os resultados aqui obtidos referem-se aos valores médios 

encontrados para os parâmetros das equações, sendo de interesse analisar os resultados para 

valores extremos, por meio de testes de sensibilidade. Dadas as limitações de escopo deste 

trabalho, sugere-se sua continuidade em futuras publicações. 

As mudanças climáticas tem sido o maior desafio para o desenvolvimento agrícola,  

essas atividades é mais sensível a essas mudanças do que outras atividades econômicas. O 

desafio tornou-se pronunciado incomum partir das evidências de mudanças climáticas que 

conduzema eventos extremos como: seca, inundações, ondas de calor, e o aumento da 
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frequência desses eventos. Déficit hídrico prolongado pode significar efeitos adversos na 

agricultura e problemas com segurança alimentar, escassez de alimentos, aumento do preço. 

Portanto, entende-se que a magnitude dos impactos depende da mudança do grau da 

variação de precipitação, logo, quanto mais significativa essa mudança, maiores os efeitos 

adversos.  

Considerando a heterogeneidade nos ambientes de produção da soja, uma vez que 

podem ocorrer variações nos impactos dos desvios na produtividade devido às estratégias 

adaptativas, recursos ambientais e insumos utilizados, a adaptação é o fator chave para 

superar as mudanças de rendimento ocorridas em razão dos desvios de precipitação.  

Em virtude dos estudos de mudanças climáticas sugerirem aumento na intensidade e 

frequência de eventos de desvio de precipitação, considerando como resultado o aumento dos 

seus impactos, verifica-se a necessidade de ações dos setores públicos e privados, voltados 

para a redução e a minimização de seus efeitos. Nessa perspectiva, este estudo pode servir 

como um guia para o direcionamento de pesquisas e investimentos em tecnologias para 

melhorar a produtividade nos níveis de seca mais severa. 
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