
1 

 

 

 

   

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS 

 

 

 

 

VITOR PEREIRA DE CARVALHO 

 

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO DA CULTURA DE LÚPULO 

PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA APLICAÇÃO DA 

LÓGICA FUZZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói-RJ 

2018 

VITOR PEREIRA DE CARVALHO 

 
 



2 

 

 

 

 

 

 
 

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO DA CULTURA DE LÚPULO PARA O 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Engenharia de Biossistemas da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial a 

obtenção do título de Mestre em Engenharia de 

Biossistemas. Área de concentração Recursos 

Naturais e Ambiente. Linha de Pesquisa: Sistemas 

Agrícolas e Ambientais 

 

 

 

 

Orientador: Profº Dr. Gustavo Bastos Lyra  

Coorientadora: Profª. Dr. Carlos Rodrigues Pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018 

  

 
  

 



3 

 

 

 

VITOR PEREIRA DE CARVALHO 

 

 

ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICO DA CULTURA DE LÚPULO PARA O 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO: UMA APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em 

Engenharia de Biossistemas da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial a 

obtenção do título de Mestre em Engenharia de 

Biossistemas. Área de concentração Recursos 

Naturais e Ambiente. Linha de Pesquisa: Sistemas 

Agropecuários. 

 

Aprovada em _____ de ______de_______. 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________________________ 

Profª. Dr. Gustavo Bastos Lyra 

UFF – Universidade Federal Fluminense 
 

_______________________________________________________ 

Prof. Dra. Cristiane Nunes Franscisco  

UFF – Universidade Federal Fluminense 
 

_______________________________________________________ 

Prof. Dra. Cristina Moll Hunter  

UFF – Universidade Federal Fluminense 

 

_______________________________________________________ 

Prof. Dr. Evaldo de Paiva Lima 

Embrapa Solos 

 

Niterói, RJ 

2018  
 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a todos agricultores e cervejeiros  

que sonham em alavancar uma produção de lúpulo nacional! 

 

  

 



5 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

 À minha família, Tatiana, Renato e Luiz Otávio por todo amor e compreensão nos 

momentos difíceis. 

 Aos membros do Gnomo Imponente, Jorge Luiz, Valter Couto e Eduardo Augusto por 

toda a inspiração para abordagem deste tema tão fundamental para meio cervejeiro. 

 Ao professor Gustavo Bastos Lyra pelo profissionalismo, paciência e por ter comprado 

a ideia da pesquisa. 

 Ao professor Carlos Rodrigues Pereira pela motivação e incentivo à pesquisa. 

 Ao agricultor Rodrigo Veraldi Ismael por ter me recebido na sua plantação de lúpulo e 

esclarecer alguns aspectos importantes do cultivo.  

 Aos professores do PGEB-UFF por todo o conhecimento adquirido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas.”  
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RESUMO 

 

O lúpulo é uma flor de planta trepadeira da espécie Humulus lupulus que é comumente usada 

na fabricação de cerveja em conjunto com água, malte e levedura. As flores femininas 

possuem glândulas conhecidas como lupulina, onde se concentram as resinas e óleos 

essenciais que conferem aroma e amargor à cerveja. A demanda de lúpulo tem crescido 

gradativamente no Brasil, devido ao crescimento de cerca de 20% ao ano do mercado de 

cervejas artesanais. O presente trabalho teve como objetivo identificar as áreas do estado do 

Rio de Janeiro com base no risco agroclimático para o cultivo do lúpulo, com base na 

temperatura do ar média anual e precipitação acumulada anual das áreas de cultivos da espécie 

no Brasil. Séries climáticas de temperatura do ar e precipitação foram usadas para gerar mapas 

de temperatura do ar média anual e de precipitação anual com o software SIG - QuantumGIS. 

Em seguida, os mapas foram reclassificados (risco baixo, moderado, alto, muito alto e 

extremo) com base nas funções de pertinência geradas com lógica fuzzy e nas condições de 

temperatura do ar e precipitação das localidades com plantações de lúpulo no Brasil. O 

balanço de água no solo (Hargreaves e Samani) foi realizado para avaliar as datas de plantio e 

a disponibilidade de água para a culturas nas diversas fases de desenvolvimento. Os resultados 

indicaram que as áreas de risco baixo abrangem regiões do Médio Paraíba, Centro Sul, 

Serrana e Norte do Estado, sendo a maior parte localizada na face da Serra do Mar voltada 

para o Norte. Os resultados apontaram que as áreas de risco baixo e moderado se localizam 

em regiões de clima mesotérmico brando e subquente, onde as temperaturas anuais estão de 

acordo com os valores recomendados pelo portal FAO Ecocrop para a cultura do Lúpulo. O 

balanço hídrico da cultura mostrou que a fase inicial de desenvolvimento é o período mais 

crítico em termos de necessidades hídricas nas áreas de baixo risco, e a cultura pode demandar 

do uso de irrigação.  O cultivo normal, com início na segunda semana de setembro, é o mais 

recomendado para evitar o déficit hídrico. 

 

Palavras-chave: Humulus lupulus, aptidão de cultivo, balanço de água no solo. 
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ABSTRACT 

Hops is a climbing flower of the species Humulus lupulus which is commonly used in brewing 

together with water, malt and yeast. The female flowers have glands known as lupulin, where 

they concentrate the essential oils and resins that give aroma and bitterness to beer. Demand 

for hops has grown steadily in Brazil, due to the growth of the craft beer market by about 20% 

per year. The objective of this work was to identify areas for hop cultivation in the state of Rio 

de Janeiro, based on agroclimatic risc that is based on air annual temperature and annual 

precipitation in the crop areas of hop cultivation in Brazil. The air temperature and 

precipitation series have been used to produce an annual map with the SIG - QuantumGIS 

software. Afterwards, the maps were reclassified (low, moderate, high, very high and extreme 

risk) based on the pertinence functions generated with fuzzy logic and the conditions of air 

temperature and precipitation of the localities with hops plantations in Brazil. In the low-risk 

areas, soil water balance (Hargreaves-Samani) was used to evaluate planting dates and water 

availability for crops at various stages of development. The results indicated that the low risk 

areas cover the regions of the Middle Paraíba, the South Center, the Serrana and the North of 

the State, most of which are located in the face of Serra do Mar, facing North. The results 

indicate that the low risk areas are located in mild and sub-mesothermic climate regions, 

where annual temperatures are in line with the values recommended by the FAO Ecocrop 

portal for hop culture. The crop water balance showed that the initial stage of development is 

the most critical period in terms of water needs in low risk areas, and the crop may require the 

use of irrigation. The normal cultivation, beginning in the second week of September, is the 

most recommended to avoid the water deficit. 

 

Keywords: Humulus lupulus, growing capability, water balance of soil. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O lúpulo é uma flor de planta trepadeira da espécie Humulus lupulus, que é 

comumente usada na fabricação de cerveja, em conjunto com água, malte e levedura. Ele é 

um conservante natural, com ação bactericida e há registros de uso na elaboração da cerveja 

desde 1079 (MOUIR, 2000). O efeito antibiótico é atribuído à presença de alfa-ácidos que 

impedem o crescimento de bactérias Gram-positivas e favorecem a ação das leveduras na 

fase de fermentação. A flor do lúpulo existe nas formas macho e fêmea, sendo que as flores 

macho são usadas exclusivamente para reprodução e as flores fêmeas usadas na indústria 

cervejeira para conferir aroma e amargor à cerveja. As flores femininas possuem glândulas 

conhecidas como lupulina, onde se concentram as resinas e óleos essenciais, que são 

responsáveis por conferir propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e organolépticas à 

planta (LEITE, 2009; FARAG; WESSJOHANN, 2012).  

O primeiro cultivo de lúpulo foi registrado em 736, na região alemã Hallertau, o local é 

ainda hoje um dos maiores produtores mundiais da planta. Aproximadamente no ano de 1516, 

a Alemanha decretou que o lúpulo seria o único componente usado nas cervejarias para 

conferir amargor à cerveja (BERNOTIENĖ; NIVINSKIENĖ; BUTKIENĖ, 2004). Existe uma 

associação internacional de plantadores e comerciantes de lúpulo - International Hop 

Growers’ Convention (IHGC) - que se reúne e divulga dados de plantio de lúpulo anualmente. 

De acordo com a IHGC, no ano de 2014, os países com as maiores produções por área foram, 

respectivamente, Austrália (2,53 toneladas/ha), China (2,33 toneladas/ha), Estados Unidos 

(2,21 toneladas/ha), Nova Zelândia (1,86 toneladas/ha) e Espanha (1,76 toneladas/ha). Outros 

países europeus também se destacam na produção de lúpulo, tais como: Polônia, Sérvia, 

Alemanha, França e República Tcheca (IHGC, 2016). Os países da Europa são favorecidos 

pelo clima temperado e invernos intensos, pois o lúpulo precisa da vernalização (seis meses de 

frio) para indução de floração. A temperatura do ar mínima de sobrevivência para a cultura é 

de 8°C e nos meses mais quentes, seu crescimento cessa a 35°C. As principais regiões 

produtoras na Europa e EUA têm temperaturas do ar médias anuais de 8 a 10°C (RYBACEK, 

1991).  

Essas condições climáticas não favorecem o Brasil como país produtor, no entanto, há 

registros no País de plantios com sucesso. Em 2014, numa parceria do agricultor Rodrigo 
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Veraldi com a Brasil Kirin, rendeu o plantio de lúpulo com a área de um hectare num sítio 

localizado em São Bento de Sapucaí – estado de São Paulo. Atualmente, a produção anual de 

lúpulo chegou a aproximadamente 2.000 kg/ha de lúpulo (BERBERT, 2017). Se considerar 

que a área de plantio foi mantida constante entre 2014 e 2017, a produtividade desta plantação 

é compatível com as maiores produções por área citadas acima. De qualquer forma, o País 

possui poucas áreas nas condições climáticas de cultivo originais. As oportunidades que 

ocorreram são de plantas que se adaptaram ao nosso clima, o que nos faz propor a hipótese 

sobre a possibilidade do Brasil se tornar grande produtor e, caso afirmativo, quais as 

condições necessárias para isso acontecer.  

O zoneamento agroclimático é um instrumento frequentemente utilizado para 

identificar áreas com menores e maiores riscos climáticos para o plantio de determinada 

cultura. Ademais, ele também pode definir a melhor época plantio de acordo com análise de 

dados climáticos e consequente caracterização dos regimes de temperatura do ar, chuva e 

déficit hídrico (EMBRAPA, 1996). 

Sabe-se que nem sempre a chuva atende à demanda de água de uma cultura e por isso é 

necessário o uso da irrigação para suplementar e manter a planta fora da condição de déficit 

hídrico. Além disso, deve-se quantificar o consumo de água via irrigação e por isso é 

necessário estimar o teor de água no solo e avaliar a disponibilidade da mesma durante o ciclo. 

A estimação da umidade do solo não é um trabalho trivial e está sujeita a algumas restrições, 

tais como: aquisição de equipamentos específicos, mão de obra qualificada, dificuldade de 

acesso, entre outros. Assim, diversos estudos utilizam ferramentas computacionais na 

modelagem do balanço hídrico, que relaciona propriedades do solo com as variáveis 

atmosféricas e da cultura (VAREJÃO-SILVA, 2000).  

A demanda de lúpulo tem aumentado gradativamente no Brasil. Tal fato deve ser 

atribuído ao crescimento do mercado de cervejas artesanais. Atualmente, estima-se que 

existam no Brasil 300 microcervejarias, o crescimento médio do setor é de 20% ao ano e 90% 

da matéria-prima é importada (BECKER, 2016). O lúpulo é uma delas. Atualmente, o Brasil 

importa cerca de 4 mil toneladas de lúpulo, o que chega a um custo de R$ 200 milhões 

(ARAÚJO, 2016). Na contramão deste panorama, alguns pequenos agricultores buscam 

cultivar a planta em suas propriedades, a maioria das tentativas não tem sucesso seja por falta 

de adaptação ao clima ou manejo inadequado.  

 O manejo de cultivo envolve uma série de práticas, que visam proporcionar condições 

ótimas de crescimento e produção da planta e isso envolve, entre outros, a irrigação, poda e 
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manejo do solo com fertilizantes. O âmbito do presente trabalho se insere no zoneamento 

agroclimático para o lúpulo e avaliação da demanda de água desta cultura que está 

diretamente relacionado com o balanço hídrico. 

Neste contexto, pode-se observar uma série de variáveis que afetam o cultivo e a 

qualidade do lúpulo. O Brasil não se caracteriza como um grande produtor, porém existem 

algumas tentativas que visam o rompimento desta dependência do mercado europeu. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 – Objetivo geral 

Realizar o zoneamento agroclimático para o lúpulo (Humulus lupulus) no estado do Rio de 

Janeiro utilizando ferramentas de geoprocessamento.  

 

1.1.2 – Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos, esse trabalho se propõe a:  

 Organizar a série de dados de temperatura do ar e chuva no estado do Rio de Janeiro;  

 Elaborar os mapas de temperatura do ar e precipitação anual para o estado do Rio de 

Janeiro; 

 Realizar o zoneamento agroclimático de risco ao cultivo do lúpulo com auxílio de 

ferramentas de lógica fuzzy; 

 Realizar o balanço de água no solo para áreas de risco moderado ao cultivo do lúpulo 

para três épocas de plantio diferentes a fim de verificar o melhor período de plantio 

sem que haja necessidade de irrigação; 

Estimar a produtividade do cultivo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 – Características fenológicas e botânicas do lúpulo 

 

O lúpulo é uma planta dióica, ou seja, possui flores macho ou fêmea. Apenas as 

plantas femininas são cultivadas em campos de lúpulo, enquanto as plantas do sexo 

masculino não são desejadas, uma vez que podem polinizar a plantas femininas. A 

expectativa de vida de uma plantação de lúpulo varia de 10 a 20 anos e depende das 

condições de crescimento, do tipo e dos métodos de manejo. Em termos botânicos, a espécie 

de lúpulo Humulus lupulus pertence à família Cannabaceae (PAVLOVIČ et al., 2012).  

A planta possui partes vegetativas subterrâneas e partes aéreas com órgãos 

reprodutores e vegetativos. As partes aéreas murcham no final de cada temporada de 

crescimento e deixam apenas a parte subterrânea para a dormência, que são o rizoma e as 

raízes principais e laterais. Os sistemas de raízes do lúpulo são definidos por dois tipos de 

raízes: raízes fibrosas/secundárias (de crescimento lateral) e raízes carnudas/principais (de 

crescimento vertical). As proporções de cada tipo de raiz são estabelecidas de acordo com as 

condições do solo. Um sistema radicular pode variar de 50 a 150 centímetros de profundidade 

dependendo da planta (FAO, 2001).  

As partes aéreas da planta incluem a haste (rebento), folhas, brotos laterais e flores. 

Quando o rebento alcança aproximadamente 50 centímetros de altura, ele tem a capacidade de 

subir por enrolamento no sentido horário em torno do apoio pelo qual usando os talos em 

forma de gancho. Esse crescimento vertical ocorre na primavera. Quando a duração do dia 

começa a aumentar, a planta permanece em crescimento vertical para obter as principais 

hastes tão altas quanto possível, esse crescimento pode chegar até uma altura de sete a nove 

metros (PAVLOVIČ et al., 2012). 

Os órgãos reprodutores incluem flores masculinas, que são pequenas e juntadas à 

cachos de flores e flores femininas, que crescem principalmente em aglomerados. Um cone é 

uma flor fêmea madura, de 20 a 30 milímetros de tamanho, dependendo da variedade. Na 

parte inferior das folhas de cobertura e das brácteas, formam-se as glândulas de lupulina que 

contêm óleos essenciais, resinas amargas e taninos (PAVLOVIČ et al., 2012). 

No começo do verão, a haste principal atinge o topo do sistema de condução, na 

medida em que o dia começa a ficar mais curto, as plantas fazem a transição para a fase de 

crescimento reprodutivo. O crescimento das mesmas permanece, porém passa a se concentrar 
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nos brotos laterais que se estendem a partir dos caules principais e é nesses brotos que são 

formadas as flores que após o amadurecimento se transformam em cones. 

 

2.2 – Ciclo anual do lúpulo 

O ciclo anual do lúpulo pode ser dividido em duas partes: período de dormência e período de 

vegetação.  

 

a) Período de dormência 

 Este período dura aproximadamente seis meses, a partir da segunda metade de abril até 

o começo de outubro. Esse período pode ser medido com mais exatidão na medida em que 

começa a queda dos órgãos no outono até o brotamento dos primeiros talos na primavera. De 

acordo com RYBACEK (1991), a dormência é dividida em quatro fases:  

 

- Período preparatório (pré-dormência): a fase se inicia com a queda dos cones 

maduros com o início do outono. Neste momento, todos os rebentos sobre os rizomas cessam 

o crescimento e entram no estágio de dormência. Ao mesmo tempo, a extremidade das 

radículas, que permanecem brancas na época de crescimento, se prepara para o inverno e 

surgem camadas de proteção marrom na superfície.  

 

- Período de descanso profundo (dormência): durante a hibernação, os brotos sobre o 

rizoma não podem ser estimulados a crescer por qualquer meio externo (tal como estufa). Não 

há mudanças morfológicas nas partes subterrâneas da planta porque o crescimento é zero. As 

atividades metabólicas são reprimidas no maior grau possível, porém não ficam estagnadas 

totalmente para manter sua viabilidade. Nesta época, existe uma necessidade de resfriamento 

de cerca de quatro a cinco semanas abaixo de 5 °C para a indução do armazenamento de 

amido que, posteriormente, irá garantir a emergência dos ramos na primavera. Este período 

costuma acabar na primeira semana de inverno. 

 

 - Período de descanso forçado (pós-dormência): este período de dormência forçada 

também se caracteriza pelo crescimento zero, mas por motivos diferentes. As condições 

externas de temperatura (muito baixa) não são favoráveis. Apenas alguns processos ocorrem 

nesta fase. Adicionalmente, a atividade absortiva fica restabelecida.  
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 - Período de germinação e crescimento subterrâneos: Esta fase começa com a ativação 

dos brotos no rizoma e termina com o aparecimento dos brotos acima do solo. Durante este 

período, o crescimento subterrâneo está muito relacionado com as reservas de amido 

acumuladas na temporada anterior. As maiores velocidades de crescimento ocorrem nos 

rebentos dos brotos das novas pontas do rizoma. Sob o solo, meristemas produzem cerca de 

cinco a seis entrenós. A fase de crescimento subterrâneo varia de acordo com a temperatura, 

propriedades do solo e espessura do solo acima do rizoma. Baixas temperaturas e altas 

espessuras de solo acima do rizoma prolongam esta fase e podem, consequentemente, 

prolongar o período de dormência de inverno da planta.  

 

b) Período Vegetativo 

 

 Esse período começa na primavera com o brotamento dos rebentos e dura até a queda 

das partes aéreas no outono. Tal fase pode ser dividida em oito períodos de acordo com o 

crescimento da planta. O brotamento da planta de lúpulo é o momento mais importante do 

crescimento, pois é quando a fotossíntese começa a fornecer energia com o surgimento dos 

rebentos e folhas. O rizoma deixa de ser a única fonte de energia e passa a ser gradualmente 

substituído pelas folhas e rebentos que fazem fotossíntese. Os novos órgãos geram energia que 

é usada para o crescimento, regeneração de tecidos, transporte de soluções, respiração e o 

acúmulo de novas reservas de energia.  

 - Período de crescimento linear dos rebentos: Este período começa no brotamento e 

termina com o crescimento completo de três entrenós aéreos de comprimento normal. No 

começo, os rebentos crescem verticalmente mais do que no final. Eles são frágeis e quando 

ficam cheios de água, podem quebrar com facilidade. Cada entrenó possui aproximadamente 

20 cm de comprimento, tanto que ao final desta fase, os rebentos alcançam um total de 60 cm 

de comprimento. A fonte de energia ainda é o rizoma, pois a planta ainda não possui folhas e 

rebentos suficientes fazer da fotossíntese a principal fonte de energia.   

 - Período de estabelecimento: Neste período os rebentos revelam a sua habilidade de 

subir em cima de um suporte.  Este período se inicia assim que os três entrenós são formados e 

dura até o começo da formação de brotos sobre os rebentos. Adicionalmente, os mesmos 

rebentos crescem cerca de um metro nesta época. Após a formação dos três entrenós, os 

rebentos começam a crescer de forma que a ponta dos mesmos se move no sentido anti-
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horário, o que gera círculos de 10 a 15 cm de diâmetro até encontrar um suporte. Uma volta de 

espiral leva aproximadamente uma hora.  

Quando um suporte é encontrado, a velocidade de circulação diminui e seu diâmetro se 

torna aquele da espessura do suporte. Rebentos sobre suportes crescem mais rápido do que 

rebentos sem suporte que se rastejam sobre o solo. Nas condições favoráveis de temperatura, o 

crescimento desta fase é muito rápido e pode dificultar o controle das ramificações geradas.  

- Período de brotação e alongamento: Esta fase se inicia no momento da primeira aparição 

dos brotos e dura até que as bases das inflorescências ficam visíveis. Estas bases são os 

esporos (nas plantas masculinas). Rebentos possuem crescimento intensivo e nas condições 

favoráveis de temperatura (a 24 °C), podem crescer 36 cm por dia. Os brotos aparecem na 

parte inferior do rebento, após o crescimento das folhas principais do mesmo. Na parte de 

cima do rebento, numa altura acima de três metros, os brotos aparecem no mesmo tempo que 

as folhas e crescem em paralelo com elas. A área de superfície foliar aumenta e, por 

conseguinte, a atividade fotossintética também cresce junto. Ainda assim, as reservas de 

polissacarídeos acumuladas no ano anterior estão envolvidas nesta fase.  

 

 - Estágio de formação de esporos (butonização): Este período começa junto com a 

formação das bases visíveis das inflorescências. Nas plantas masculinas, os esporos aparecem 

individualmente ou em pequenos grupos nas axilas das folhas, especificamente nos nós dos 

brotos férteis. Ramos férteis são produzidos nas partes superior dos rebentos, junto com os 

esporos, ambos nas axilas das folhas sobre a parte de cima dos rebentos em cada nó do broto. 

A atividade fotossintética aumenta consideravelmente junto com a capacidade de 

armazenamento das raízes. Em função disso, a quantidade de matéria orgânica armazenada no 

rizoma aumenta um pouco.  

 

 - Período de inflorescência: Este período começa com o aparecimento de grupos de 

estiletes e estigmas em pequenos cones de lúpulo e termina com sua diminuição que é 

evidente quando os estigmas apresentam uma coloração esbranquiçada ou amarronzada. Os 

brotos da parte média dos rebentos florescem primeiro, mas o florescimento sobre os ramos 

férteis que eles crescem começa em tempos diferentes. Em seguida, os ramos que crescem dos 

segundos e terceiros nós dos brotos (ramos das axilas dos segundos e terceiros pares de folhas) 

florescem também. A taxa de crescimento de comprimento diminui consideravelmente nesta 
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fase, porém o crescimento lateral por ramificação aumenta bastante. Este crescimento lateral é 

acompanhado pelo crescimento intensivo das folhas novas e dos ramos recém-formados.  

 

- Período de formação do cone: Este período começa com o branqueamento dos 

estigmas, quando eles não estão mais aptos para receber o pólen e termina no momento da 

maturidade dos cones. No início, os cones crescem de forma longitudinal e ao final da fase 

eles ficam estreitamente fechados, verdes e pesados. Na medida em que se aproxima da 

maturidade técnica, a quantidade de água no cone diminui e isso é importante para a 

fabricação de cerveja, porque a concentração de substâncias aromáticas (óleos essenciais: alfa-

ácidos) chega ao seu limite ótimo, assim como a quantidade de taninos. Durante o período de 

formação do cone, o crescimento dos rebentos e dos brotos cessa e o crescimento das folhas 

jovens é reduzido. Todo o crescimento é acumulado nos cones e nas reservas de energia do 

rizoma. Por conseguinte, o peso do rizoma aumenta e a atividade das raízes diminui devido ao 

início da preparação para dormência.  

 

- Período de amadurecimento fisiológico: Neste período os cones amadurecem, assim 

como as gemas que eles contêm. O período vai da maturidade técnica dos cones e dura até a 

fase de maturidade fisiológica das sementes. Os cones ficam marrons, a quantidade e 

qualidade das substâncias aromáticas diminuem. O crescimento da parte aérea cessa e a 

queda de folhas e rebentos é iniciada. Os cones recém coletados podem ser observados na 

Figura 1.  
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    Figura 1 – Lúpulo recém-coletado 

 Fonte: STASIAK (2015) 

 

 - Período de queda dos rebentos: Durante este período, todos os órgãos da parte aérea 

morrem. Ele começa com a maturidade fisiológica dos cones e termina com a queda dos 

rebentos. O processo de queda se inicia no topo da planta e continua na direção do solo até 

chegar na parte aérea mais próxima do solo. De forma coincidente com a queda dos rebentos, 

a transferência das reservas para o rizoma termina. Essas fases do período vegetativo estão 

ilustradas na figura abaixo.  
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Figura 2 – Fases fenológicas da planta de lúpulo: 1 – crescimento da parte aérea da planta do 

lúpulo (a – brotamento, b – crescimento dos três entrenós do rebento, c – início do 

crescimento do rebento, d – ínicio da formação de esporos); 2 – desenvolvimento da 

inflorescência (a – ¼ da inflorescência, b – ½ da inflorescência, c – ¾ da inflorescência, d – 

inflorescência completa); 3 – desenvolvimento do cone (a – ¼ do crescimento do cone, b – ½ 

do crescimento do cone, c – ¾ do crescimento do cone, d –crescimento do cone completo). 

Fonte: RYBACEK (1991) 

  

 Como pode se observar, cada fase do lúpulo está associada com as características 

fenológicas do mesmo e não possui um tempo específico para acontecerem. É de extrema 

importância a estimação do tempo de duração de cada fase para a proposta de manejo de 

irrigação. Além de Rybacek, outro pesquisador botânico desenvolveu uma classificação de 

fases de crescimento do lúpulo com base na fenologia. De acordo com um pesquisador 

botânico alemão Rossbauer, o crescimento do lúpulo possui nove estádios*, que são divididos 

da seguinte forma:  
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Estádio 0: Brotamento; 

Estádio 1: Desenvolvimento da folha; 

Estádio 2: Formação dos rebentos laterais; 

Estádio 3: Alongamento dos talos; 

Estádio 4: Não possui esse estádio pois o mesmo se refere ao desenvolvimento   de 

órgãos de propagação vegetativa; 

Estádio 5: Surgimento da inflorescência; 

Estádio 6: Floração; 

Estádio 7: Desenvolvimento dos cones; 

Estádio 8: Maturidade dos cones; 

Estádio 9: Senescência, entrada na dormência. 

 

A ilustração de cada fase fenológica está na Figura 3.  

 

  Figura 3 - Estádios de crescimento do lúpulo  

  Fonte: adaptado de ROSSBAUER (1995) 

 

*Observação: A classificação dos estádios segue o sistema de codificação das fases 

fenológicas estipulado pela BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt 

und Chemische Industrie), centro de pesquisa alemão referência na área de biologia e 

indústria química.  

 

2.3– Condições climáticas e de relevo para o cultivo 

O lúpulo é uma planta que é muito cultivada na Europa, principalmente entre as 

latitudes de 35° a 55 ° Norte. As condições ideais de temperatura, precipitação e insolação 

estão de acordo com as condições dessa região. Segundo Rybacek, os lúpulos de qualidade 



25 

 

 

 

cultivados geralmente requerem de 1800 a 2000 horas de radiação solar por ano. Sendo que 

dentro deste intervalo, 1300-1500 horas devem ocorrer no período vegetativo, onde a planta 

necessita de mais energia para formação de biomassa. Considerando que o período vegetativo 

dura entre 122 e 127 dias (RYBACEK, 1991), a planta necessita em média de 11,2 horas de 

sol por dia na primavera.  

A temperatura do ar também é um parâmetro fundamental e estudado por alguns 

autores. Não existe um consenso comum de temperatura do ar média diária ideal para o 

crescimento da planta. Rybacek (1991), em seu livro Hop Production, cita que o somatório 

das temperaturas diárias no período vegetativo (do brotamento até a maturidade dos cones) 

deve estar na faixa de 2000 a 2800 °C. Podemos associar a temperatura de crescimento do 

lúpulo com o seu tipo de metabolismo fotossintético. O lúpulo é listado como uma planta de 

metabolismo C3 (FAO, 2008). As taxas máximas de fotossíntese de plantas C3 ocorrem em 

temperaturas menores dos que em plantas de metabolismo C4, e a maioria das plantas C3 

possuem a temperatura ótima de fotossíntese na faixa entre 10 e 35 °C (YAMORI et al., 

2014). 

Outro parâmetro relevante são os índices pluviométricos que estão relacionados com as 

necessidades hídricas da planta. Neste caso, calculam-se os somatórios de precipitação 

acumulada no período vegetativo. PAVLOVIČ et al. (2012) comentaram que a chuva 

acumulada deve estar ente 500 e 600 mm (média diária de 4,4 mm) no período vegetativo 

(média diária de 3,76 mm), enquanto que Rybacek considera que o consumo hídrico 

acumulado é de 482 mm (média diária de 3,85 mm) e chama a atenção que nos meses mais 

quentes do Hemisfério Norte (julho e agosto), o consumo hídrico é maior (cerca de 100 mm 

por mês). De qualquer forma, os dois autores fazem referências a valores similares tanto para 

temperatura do ar quanto para chuva acumulada, resta saber se o Estado do Rio de Janeiro 

possui regiões aptas com essas condições.  

Um estudo feito na Croácia por Sreĉec et al. (2004) avaliaram o crescimento de lúpulo 

e o acúmulo de alfa-ácidos em condições climáticas adversas. De acordo com a pesquisa, as 

condições climáticas interferem significativamente na fisiologia da planta, inclusive nas 

concentrações de alfa-ácidos. A má distribuição das chuvas não comprometeu o crescimento 

das plantas, devido à preservação da umidade do solo. Porém, na colheita seguinte, as chuvas 

foram mais escassas e as temperaturas altas iniciaram o estágio de reprodução precoce da 

planta.  
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Consequentemente, a floração foi prematura, a produtividade foi baixa e a qualidade 

também. O período de seca registrado em 2003 na Europa Central afetou muito a 

produtividade de lúpulo de alguns países produtores como Eslovênia, República Tcheca e 

Alemanha. Por fim, o estudo verificou que o aumento das temperaturas médias tem impacto 

negativo no acúmulo de alfa-ácidos nos cones de lúpulo durante a fase de maturidade. Em 

contradição, o aumento da temperatura teve um impacto positivo no acúmulo de matéria seca 

no lúpulo (SRECEC et al., 2004).  

PAVLOVIČ et al., (2012) publicou um estudo estatístico que relacionou temperatura 

durante o cultivo, índice de chuvas com produtividade e qualidade do lúpulo. Neste artigo é 

enfatizado que a produção de alfa ácido é muito afetada pelo estresse hídrico e pela 

temperatura. Esse estudo indicou o impacto positivo da chuva e negativo da temperatura na 

concentração de alfa ácido nos lúpulos. Na fase de crescimento, o lúpulo requer certas 

condições de clima para seu cultivo ideal. Após as análises estatísticas com coeficientes de 

correlação (r) de cada parâmetro com a quantidade de alfa ácido produzida, verificou-se que 

temperatura e horas de sol possuem impacto negativo na produtividade. Enquanto os 

parâmetros precipitação total e umidade relativa possuem impacto positivo. Esse efeito já era 

esperado visto que ambos os pares de parâmetros apresentam comportamentos opostos. 

Quando o Sol aparece, o dia é geralmente mais quente do que quando está nublado. E quando 

está nublado, geralmente, o ar está mais úmido e a probabilidade de chuva é maior. O impacto 

de cada parâmetro deve ser remetido à emergência de certas fases de crescimento do 

fenômeno registrado nas plantas, essas mesmas fases não costumam coincidir em tempo com 

a distribuição de cada mês.  

No mesmo estudo de PAVLOVIČ et al., (2012) relacionou-se os parâmetros climáticos 

com a quantidade de alfa-ácidos presente nos lúpulos. Neste trabalho foi ajustada uma 

regressão linear múltipla para relacionar o efeito da soma da temperatura efetiva, total de 

horas de radiação solar e precipitação total com a produção de alfa ácidos.  De forma similar 

ao estudo citado anteriormente, a soma das temperaturas diárias causou redução na quantidade 

de alfa ácidos dos lúpulos. Além disso, o total de horas também afetou negativamente e 

apenas a quantidade de chuva favoreceu a produção de alfa-ácidos no estudo em questão. Os 

resultados obtidos em todos nessa área possibilitam a formulação de um modelo universal no 

qual pode-se prever com antecedência a qualidade dos lúpulos cultivados.  

Outro estudo, realizado por Mozny et al., (2009), levantou os impactos das mudanças 

climáticas na produtividade e qualidade do lúpulo cultivado na República Tcheca. Os 
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resultados revelaram que o aumento da temperatura do ar é desfavorável para produtividade, 

porém o aumento dos índices de chuva é um fator que aumenta a produtividade. Além disso, 

verificou-se que o aumento da temperatura média anual no período de 1954 a 2006 favoreceu 

a queda de produtividade de 7 a 10% e reduziram a quantidade de alfa-ácidos acumulada na 

biomassa de 13 a 32%. Por fim, este trabalho faz uma ressalva de que o risco de uma colheita 

pobre em regiões de cultivo desfavoráveis climaticamente é maior do que se o lúpulo fosse 

cultivado em mais áreas com diferentes climas. Ou seja, a flutuação da produção dos cultivos 

consequente do aquecimento global pode ser compensada com a vantagem de cultivar lúpulo 

em várias regiões vantajosas. O cultivo de lúpulo tem uma tendência à regionalização, com 

uso de pequenas áreas em várias regiões. 

  

2.4- Condições de solo e fertilização 

O lúpulo é uma planta de caráter higrofílico, isto é, sua principal fonte de água é o 

solo, todavia os órgãos subterrâneos captam a água da chuva ou sereno. O volume de 

precipitação total não é o mais importante, mas sim a distribuição durante o período de 

crescimento. Conforme já citado, a maior necessidade hídrica ocorre em meses mais quentes 

durante o verão. O excesso de chuva também é prejudicial porque retarda a fase de brotação e 

alongamento dos ramos ascendentes. O solo, dentro da sua capacidade de campo, retém a 

umidade necessária para o estabelecimento da planta. Ademais, o solo deve conter nutrientes 

fundamentais que a planta usa nas diversas fases de crescimento. O consumo de nutrientes 

aumenta com a primavera e tem seu ápice durante os períodos de inflorescência e formação 

dos cones.  

Geralmente, áreas com alta produtividade de lúpulo possuem solos bem drenados, do 

tipo franco-arenoso, com pH de 5,7 a 7,5. A aplicação de fertilizantes de amônia a longo prazo 

pode levar ao aumento da acidez do solo, na medida em que NH3 é convertido em nitrato 

(NO2), liberando íons H+. Quando o pH fica abaixo de 5,7, os níveis de manganês podem se 

tornar tóxicos para as plantas (SIRRINE et. al. 2010), para isso recomenda-se o limo 

(carbonato de cálcio) como neutralizante. Em solos muito básicos (pH acima de 7,5), 

fertilizantes a base de sulfato de amônio ((NH4)2SO4). De qualquer forma, o solo deve estar 

dotado de macronutrientes fundamentais para o metabolismo da planta, são eles: nitrogênio, 

fósforo, enxofre, potássio, cálcio e magnésio.  Dentre os micronutrientes, pode-se ressaltar 

ferro, manganês, zinco, cobre, molibdênio e boro (RYBACEK, 1991).  Eventuais deficiências 

no solo deverão ser supridas com uso de fertilizantes. Por exemplo, alguns pesquisadores 
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recomendam uma reposição do nitrogênio perdido em cada ano de colheita. Um estudo feito 

nos Estados Unidos por Sirrine et al. (2010) mostrou que a cada ano são removidos 45 kg de 

N/acre de plantação de lúpulo. Por isso, nos primeiros anos de colheita, utiliza-se uma 

reposição que varia de acordo com a qualidade do solo, tipo de compostagem, taxa de fixação 

de nitrogênio. No estudo foi necessário repor 75% do nitrogênio perdido (34 kg de N/acre). 

Outros nutrientes que possuem a dosagem recomendada são fósforo e potássio. As doses 

típicas de fósforo se encontram na faixa de 9,1 a 13,6 kg de P2O5/acre. O potássio é outro 

elemento que é bastante consumido do solo, durante a colheita cerca de 36 a 68 kg de K/acre 

são removidos. O estudo concluiu que potássio deve ser reposto de modo a permanecer numa 

concentração ótima de 100 ppm.  

Outra maneira de repor os nutrientes perdidos é a operação de preparação do solo que 

pode ser feita de forma manual ou mecânica. A subsolagem (forma mais conhecida de 

preparação do solo) ajuda no rompimento das camadas mais superficiais e disponibiliza os 

nutrientes das camadas mais profundas para a superfície, sendo feita com ajuda de enxadas ou 

tratores que penetram no solo numa profundidade de 50 a 60 cm e aumentam os níveis de 

fósforo, potássio e magnésio na camada arável. Relata-se até o aumento da produtividade de 

lúpulo pelo uso desta técnica. A produtividade de cones aumentou de 10 a 15% com uso de 

subsolagem (SAWA et. al., 1985; ZAJKA, 1988). A subsolagem deve ser feita no outono a 

cada dois ou três anos de colheita (SAWA et. al., 1985).  

 Existe uma alternativa bastante usada nos plantadores de lúpulo como forma natural de 

manter o solo adequado para o plantio que são as culturas de cobertura. Essas culturas são 

plantadas nas entrelinhas da plantação de lúpulo e são usadas sobretudo para reter a umidade 

do solo. Sirrine et al. (2010) mostraram que a cultura de cobertura traz uma série de 

benefícios, tais como a redução do consumo de fertilizantes e pesticidas, prevenção da erosão 

do solo, consumo do excesso de nitrogênio. Porém, essas culturas devem ser manejadas de 

forma adequada pois o crescimento excessivo delas torná-las um habitat ideal para insetos e 

roedores e facilitar o crescimento de oídios. A imagem a seguir mostra uma plantação de 

lúpulo com cobertura nas entrelinhas.  
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 Figura 4 – Cultura de cobertura nas entrelinhas  

 Fonte: SIRRINE et al. (2010) 

 

2.5– Irrigação 

  A irrigação é fundamental para suprir as necessidades hídricas da planta e ajuda no 

aumento da produtividade do lúpulo. Nos Estados Unidos, recomenda-se o uso de um regime 

de rega com aproximadamente 60 L/semana em cada planta nos meses de verão mais quentes 

(SIRRINE et al., 2010). Em qualquer local de plantio, a irrigação deve estar acompanhada de 

monitoramento da umidade do solo.  

 Em outros países já existem estudos de avaliação do estresse hídrico no cultivo de 

lúpulo. Um estudo de Hnilicková et al. (2009) avaliou a influência do déficit hídrico nos 

parâmetros fisiológicos das plantas de lúpulo. O estudo comparou o comportamento da taxa 

de transpiração, taxa de fotossíntese e condutância estomatal (medida relacionada com a 

abertura dos estômatos que são responsáveis pelas trocas gasosas das folhas) antes e depois de 

um estresse hídrico de nove dias sem irrigação. Após este tempo, a condutância estomatal se 

reduziu a níveis próximos de zero, a taxa de fotossíntese decaiu em aproximadamente 42% e a 

taxa de transpiração também reduziu, só que em cerca de 24%. Esses valores mostram que o 

estresse hídrico afeta diretamente as atividades da planta e afetam o seu desenvolvimento nas 

suas diferentes fases. Ademais, o estudo fez um retorno do regime de irrigação que recuperou 
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os níveis de taxa de transpiração e fotossíntese em apenas 38 e 62%, respectivamente. Ou seja, 

a planta não recupera sua capacidade máxima de metabolismo e isso reforça a necessidade da 

irrigação para manutenção do seu crescimento.  

 Outro estudo publicado por Svoboda et al. (2008) comparou a produção de lúpulo de 

culturas com irrigação e sem irrigação. Conforme o estudo, a produtividade de lúpulo com 

irrigação pode aumentar de entre 20 e 26% em comparação aos cultivos não irrigados. Os 

turnos de rega adotados foram variados porque sofreram ajustes de acordo com os índices 

pluviométricos da região. A irrigação teve influência tanto na produtividade, quanto na 

qualidade do lúpulo. A cultura irrigada apresentou rendimento de 1,92 toneladas/hectare e a 

cultura não irrigada apresentou 1,58 toneladas/hectare, o que mostra uma diferença de 21%. 

No teor de alfa-ácidos, a diferença foi menor (2,83% em massa na cultura não irrigada e 

3,04% em massa na cultura irrigada) em cerca de 8%. No entanto, o autor reforça que houve 

outros estudos prévios em que a irrigação não afetou diretamente a qualidade do lúpulo.  

 Krofta et al. (2013) estudaram a contribuição da transpiração da planta de lúpulo no 

balança hídrico da mesma. A proporção da transpiração na evapotranspiração pode variar de 0 

a 100%. Para isso foram feitas medições de fluxo de seiva bruta, pois estas são proporcionais 

ao consumo de água da planta. Depois as medidas foram comparadas com estimativas da 

perda de água pelo método da FAO que calcula a evapotranspiração de referência (ETo) pela 

equação de Penman-Monteith. Para isso, usou-se os valores dos coeficientes de cultivo 

devidamente ajustados com a duração das fases para refletir o crescimento das plantas. Ao 

realizar as análises, observou-se que a taxa de transpiração foi muito baixa no início do 

cultivo, representando apenas 19% de ETo, mas no decorrer do experimento e com o 

crescimento das plantas, a transpiração aumentou e chegou a 60% da evapotranspiração de 

referência. Quando o cultivo esteve sob estresse hídrico (sem chuvas regulares), a transpiração 

correspondeu a menos do que 50% da evapotranspiração de referência. Contudo, a proporção 

da transpiração na evapotranspiração é menor do que no cultivo de outros vegetais. Milho e 

trigo chegam a apresentar 70% de transpiração e a soja pode apresentar 95%. A principal 

razão atribuída é o baixo índice de área foliar das plantas de lúpulo (IAF = 1,9 m2/m2), além 

disso, o arranjo vertical das folhas de lúpulo favorece que a radiação solar incida na vegetação 

da camada sub-bosque ou o solo, e assim aumenta as perdas por evaporação.  

 O excesso de água também é nocivo para a planta. Solos alagados facilitam a 

ocorrência de doenças que prejudicam a produção da planta. A irrigação por gotejamento é o 

método mais usado nas plantações. Todos os métodos possuem suas vantagens e 
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desvantagens, mas o gotejamento tem as vantagens do baixo consumo de água e possui mão-

de-obra racionalizada (PAVLOVIČ et al., 2012).  

 

2.7– Lúpulo no Brasil  

O Brasil não é considerado um país produtor de lúpulo em larga escala. A maioria dos 

registros de plantações são de pequenos agricultores e cervejeiros artesanais, que plantam 

lúpulo sem fins comerciais. Eles acabam usando os lúpulos na confecção das próprias cervejas 

que consomem. Das tentativas de produção, uma merece destaque e que rendeu a produção de 

cerveja artesanal em larga escala no ano de 2014. A plantação se localiza na Serra da 

Mantiqueira, perto da divisa do estado de São Paulo e Minas Gerais, na cidade São Bento de 

Sapucaí a 886 metros de altitude. O engenheiro agrônomo Rodrigo Veraldi conseguiu cultivar 

lúpulo de forma surpreendente em larga escala e hoje tem um projeto de melhorias de cultivo 

de lúpulo em parceria com uma cervejaria Brasil Kirin (ARAÚJO, 2016). Essa ocorrência 

revela a possibilidade de cultivo no nosso País. Quando as plantas possuem o manejo 

adequado, as chances de sucesso aumentam.  

 

 

 Figura 5 – Plantação de lúpulo no Brasil (São Bento do Sapucaí – SP)   
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 Tal imagem anima os agricultores e cervejeiros que estão tentando cultivar lúpulo em 

larga escala e vai de encontro ao ceticismo dos especialistas de que só é possível plantar 

lúpulo entre as latitudes de 30° a 55°. A cidade onde foi tirada a foto fica na latitude de 22° S. 

Por meio de contato com os pequenos agricultores, confirmou-se o plantio de lúpulo nas 

cidades de São Paulo (estado de São Paulo), São Bento de Sapucaí (estado de São Paulo), 

Pinhais (estado do Paraná) e Brasília (Distrito Federal). Todas as cidades citadas acima se 

situam em latitudes inferiores a 30 °S e apresentam um clima ameno e úmido. Portanto, 

acredita-se que o manejo adequado e o clima favorável são dois fatores mais decisivos do que 

a localidade geográfica para o sucesso do cultivo.  

 

2.8 – Clima do Estado do Rio de Janeiro 

 

O Estado do Rio de Janeiro está situado na região Sudeste no Brasil, que possui clima 

tropical caracterizado por invernos amenos e secos e verões quentes e chuvosos. A variação de 

temperatura é grande e decorrente das variações de relevo presentes. As serras do Mar e da 

Mantiqueira exercem influência que provocam transição de um clima quente e úmido das 

regiões de planície ou costeiras, para um clima mesotérmico nas áreas de altitude maiores no 

estado (IBGE, 2003). No relevo do Estado do Rio de Janeiro podem ser encontradas escarpas 

elevadas, mares de morros, colinas, vales e uma grande área de planalto localizada na região 

oeste. O ponto mais alto do estado se localiza no Pico das Agulhas Negras a 2.787 metros 

acima do nível do mar na Serra da Mantiqueira.   

 As regiões Noroeste e Norte são áreas com baixa altitude, onde o clima é mais quente 

e seco. As regiões entre as serras do Mar e da Mantiqueira e regiões de transição entre a serra 

do Mar e a área costeira apresentam o clima subquente.  A caracterização e classificação do 

clima no Estado (adotada pelo IBGE) pode ser observada no mapa abaixo (Figura 6).  
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Figura 6 – Clima do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: IBGE (2003) 

 

As variações de altitude provocam altas mudanças no clima, as temperaturas médias 

nas regiões costeiras são maiores do que 18 °C durante o ano. E na região Serrana as 

temperaturas médias variam de acordo com a topografia, ou seja, quanto mais alto o relevo 

menor a temperatura. Por isso, as áreas de topo das serras são de clima mesotérmico mediano 

com temperatura média anual inferior a 10 °C. As áreas de transição são de clima 

mesotérmico brando, com temperaturas médias anuais variando de 10 a 15 °C e as áreas de 

altitude menor (nas bases das serras) são de clima subquente com temperaturas médias anuais 

variando de 15 a 18 °C (IBGE, 2003).  

De forma similar, a pluviosidade da área também varia em função do relevo. Nas 

regiões serranas ocorre condensação dos ventos oriundos do mar em paralelo com as baixas 

temperaturas da região, o que facilita desta forma a formação de precipitação orográfica. A 

precipitação acumulada dessas regiões (Serra dos Órgãos, maciço de Itatiaia e trecho sul da 

Serra do Mar) passam de 2500 mm/ano (INEA, 2014). Das beiradas das serras para as 
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planícies, as chuvas diminuem e chegam a valores mínimos de 250 mm/ano e valores 

máximos de 1500 mm/ano.  

Como pode-se observar, o Estado do Rio de Janeiro possui alta variedade de 

temperaturas do ar médias e índices de pluviosidade, e dentro da pesquisa realizada, acredita-

se que possam ter áreas aptas para receber o cultivo de lúpulo. Porém, isso só será confirmado 

com o zoneamento climático, que o presente trabalho se propõe a fazer. Além disso, com base 

neste zoneamento climático, um planejamento de irrigação poderá ser feito para um agricultor 

interessado em plantar lúpulo com alta produtividade.  

 

2.9 – Zoneamento agroclimático 

 

 De acordo com a Secretaria Especial de Agricultura e Desenvolvimento Agrário, o 

zoneamento agrícola de risco climático (ZARC) é uma ferramenta de orientação de política 

agrícola e gestão de riscos na agricultura. Desta forma, um estudo de zoneamento climático 

pode minimizar os riscos de perdas de produtividades relacionadas aos fenômenos climáticos 

e permite a escolha da melhor época para o plantio das culturas. Os principais produtos do 

zoneamento são mapas que indicam áreas aptas para o plantio de determinada espécie e que 

podem ser utilizados por agricultores e financiadores do projeto (MAPA, 2014).  

 O principal objetivo do zoneamento é o estudo do macroclima para avaliar se 

determinada espécie tem ou não aptidão para ser cultivada nas condições climáticas normais 

de determinada região. Algumas etapas são fundamentais para a realização do zoneamento, 

tais como: caracterização das exigências climáticas da cultura, levantamento de dados 

climáticos da região a ser estudada com confecção de mapas climáticos básicos e o preparo de 

mapas finais de zoneamento (PEREIRA et al., 2002).   

 Os estudos de classificação do clima envolvem apenas variáveis meteorológicas 

medidas nas estações meteorológicas/climatológicas, dado que a temperatura do ar e a 

precipitação são as mais importantes para especificar o clima de uma região (NIMER, 1977). 

Além disso, essas variáveis estão diretamente relacionadas com os processos de fotossíntese e 

evapotranspiração vegetal, e o padrão das mesmas influenciam diretamente no crescimento, 

desenvolvimento e produtividade da cultura. As características do solo também podem ser 

avaliadas em termos de textura, pH e nível de retenção de água.  

 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) elabora o calendário de 

plantio por tipo de solo e por cultivar em cada município a partir do zoneamento 
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agroclimático. O resultado do estudo é divulgado em forma de portarias no Diário Oficial da 

União e no site do MAPA (http://www.agricultura.gov.br/). 

 O zoneamento agroclimático é uma ferramenta de tomada de decisão que nunca é 

definitivo e deve ser atualizado periodicamente, estando aberto à possibilidade de 

incorporação de novas metodologias, que abrangem mais informações sobre as condições 

climáticas de cultivo. Essas atualizações proporcionam um maior retorno dos investimentos a 

médio e longo prazo (SEDIYAMA et al., 2001).  

 Em uma dissertação apresentada no Centro de Ciências Agrárias - UFES 

(Universidade Federal do Espírito Santo), CASTRO (2008) desenvolveu o zoneamento 

agroclimático para o cultivo de pinheiro no estado do Espírito Santo. O zoneamento foi focado 

para as espécies Pinus elliotti var. elliotti, Pinus caribaea var. hondurensis, Pinus taeda e 

Pinus oocarpa.  Neste estudo, identificou-se áreas aptas para o cultivo de quatro espécies de 

pinheiro com base nos mapas temáticos de temperatura do ar média anual e de deficiência 

hídrica.   

 Sediyama et al. (2001) avaliaram a aptidão agroclimática do cultivo de café no estado 

de Minas Gerais. O trabalho utilizou mapas de temperatura do ar média anual e de deficiência 

hídrica para o zoneamento e definiu que aproximadamente metade da área do estado de Minas 

Gerais é apta para o cultivo de café. Assad et al., (2001) também realizaram o zoneamento 

agroclimático para a cultura do café, só que focado no estado de Goiás e na região sudoeste da 

Bahia. Esta pesquisa também usou as variáveis de temperatura do ar média anual e deficiência 

hídrica. Com suporte do zoneamento agroclimático identificaram-se regiões aptas 

termicamente, porém com necessidade de irrigação devido ao alto déficit hídrico. Tal fato 

explicou a baixa produtividade de café em comparação com outros estados do Brasil, pois os 

agricultores conduziam os cultivos em regime de sequeiro.  

 Lima et al. (2012) usaram o zoneamento agroclimático para identificar áreas aptas para 

o cultivo de café arábica e café robusta no Estado do Rio de Janeiro. A metodologia adotou a 

temperatura do ar média anual e o déficit hídrico anual como critérios de classificação das 

áreas de aptidão. Adicionalmente, o trabalho adotou o mesmo critério estabelecido pelo 

Ministério da Agricultura para classificar a aptidão de cultivo nos municípios, no qual o 

município é considerado como “apto”, caso possua até 20% de sua área seja 

considerada “inapta”. O zoneamento agroclimático permitiu a identificação de inúmeros 

municípios do estado do Rio de Janeiro para os dois tipos de café avaliados.  

http://www.agricultura.gov.br/


36 

 

 

 

 Falasca et al. (2015) desenvolveram uma metodologia de zoneamento agroclimático 

para o cultivo de goma guar (Cyamopsis tetragonoloba) na Argentina. O estudo classificou a 

aptidão das áreas considerando a temperatura do ar média diária do ciclo vegetativo, 

precipitação anual e número de dias sem geada. Os resultados mostraram que a Argentina 

possui grandes áreas adequadas para o cultivo em regiões de clima subúmido, semiárido e 

árido.  

Outro trabalho argentino realizou o zoneamento agroclimático para a macaúba (planta 

muito cultivada no Brasil). O oléo de macaúba tem relevância comercial devido a sua 

aplicabilidade na produção de biodiesel e o estudo levou em conta a temperatura do ar média 

anual, temperatura do ar média mínima anual, temperatura do ar média máxima anual e 

precipitação acumulada anual para classificar as regiões em cinco classes de aptidão. De 

acordo com os resultados obtidos, uma ampla área localizada no norte e nordeste da Argentina 

possui aptidão climática para o cultivo de macaúba (FALASCA et al., 2017). 

 Como pode se observar, existe uma ampla gama de trabalhos científicos que utilizam o 

zoneamento agroclimático para identificar áreas aptas para o cultivo de plantas de relevado 

interesse comercial. O presente trabalho também se insere neste contexto, visto que visa a 

identificação de áreas climaticamente adequadas para o cultivo de lúpulo.  

 

2.10 – Interpolação de dados climáticos 

 

 A interpolação de dados climáticos é uma ferramenta muito importante para gerar 

mapas de temperatura e precipitação; fazendo parte da metodologia de zoneamento 

agroclimático. Portanto, é fundamental que se faça um levantamento dos principais métodos 

de interpolação de dados climáticos.   

 

2.10.1 Interpolação da temperatura do ar 

 

 A temperatura do ar é um fator fundamental que influencia os processos fisiológicos 

de plantas e animais, logo a informação da temperatura do ar local é de extrema valia para 

estudos agrícolas e análises de adaptação de culturas em regiões com características diversas 

(MEDEIROS et al., 2005). Em zoneamentos climáticos de culturas, as informações das 

condições térmicas são de extrema relevância, porém a escassez de dados limita o 
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aprofundamento dos estudos de clima em grande parte do território nacional (SEDIYAMA & 

MELO JÚNIOR, 1998).  

 A geração de mapas temáticos de temperatura do ar pode ser feita por meio de 

interpolação dos valores medidos por estações meteorológicas, mas a má qualidade dos dados, 

o pequeno período de observações e a distribuição irregular das estações podem resultar em 

modelos espaciais de temperatura não representativos (CASTRO, 2008).  

 A regressão linear multivariável é um método que estabelece uma relação entre a 

temperatura (variável dependente) e fatores geográficos (altitude, latitude e longitude). Este 

método foi usado por SEDIYAMA et al. (2001) para elaborar o mapa de temperatura do ar 

média mensal no estado de Minas Gerais e realizar o zoneamento agroclimático para o café.  

 CASTRO (2008) aplicou essa metodologia para gerar mapas de temperatura para o 

estado do Espírito Santo e, em seguida, usou o mapa para o zoneamento agroclimático para o 

pinheiro. O mapeamento da temperatura do ar pode ser usado para outros fins, não apenas 

para o zoneamento. Essa ferramenta também é útil para caracterizar eventos de seca e 

desertificação (GÓIS et al., 2005), delimitar regiões ecológicas (OLIVEIRA NETO et al., 

2002), e estimar a radiação global (MEZA e VARAS, 2000). 

 Lyra et al. (2011) também usaram a regressão linear multivariável para estimar a 

temperatura do ar no estado de Alagoas. O modelo de regressão linear múltipla foi ajustado 

em função da latitude, longitude e altitude e obteve erro padrão de estimativa de 0,57 °C e um 

coeficiente de dispersão (R2) de 0,62. 

  Esta metodologia também foi aplicada para especializar a temperatura do ar mensal do 

estado do Rio de Janeiro no trabalho de Araújo et al. (2010). Os resultados mostraram que o 

erro padrão de estimativa variou de 0,86 °C (mês de março) a 1,25 ºC (mês de julho) e os 

coeficientes de dispersão (R2) foram altos, variando de 0,71 (mês de outubro) até 0,87 (mês de 

maio).  Os trabalhos descritos revelaram que a interpolação da temperatura do ar pelo método 

de regressão linear múltipla é uma ferramenta útil para caracterizar o clima em algumas 

regiões.  

  

 2.10.2 – Interpolação de dados de precipitação 

  

 A caracterização do regime de chuva de determinada região pode ser realizada por 

meio de ferramentas de interpolação, tornando viável a geração de mapas de superfície 
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contínua (grades) a partir de dados discretos medidos em estações pluviométricas 

(NINYEROLA et al., 2006; VICENTE-SERRANO et al., 2010; PLOUFFE et al., 2015). 

 Vários métodos determinísticos podem ser usados para interpolação espacial 

(CORREA et al., 2014), e os mesmos são classificados como de efeitos locais ou globais 

(PLOUFFE et al., 2015). Nos métodos de efeitos locais, a precipitação em cada ponto é 

estimada por interpolação dos pontos vizinhos, considerando a distância, área, geometria e 

outros fatores de ponderação. Os métodos de efeitos globais abordam as variações regionais 

por meio do uso de superfícies de tendência, regressões lineares simples ou múltiplas e até 

mesmo regressões não lineares (VIOLA et al., 2010).  

 Os métodos determinísticos com efeitos locais são ferramentas difundidas para geração 

de grades bidimensionais a partir de dados discretos. Os métodos mais usados em estudos 

climáticos são: inverso da distância ponderada, vizinho mais próximo, interpolação linear com 

triangulação, vizinho natural e spline tension (SMITH & WESSEL, 1990). 

 O método spline tension foi utilizado para estimar a precipitação pluvial no estado de 

Alagoas. Os resultados obtidos revelaram que o método foi capaz de estimar adequadamente a 

chuva na região com erro absoluto médio de 22,6 mm e um coeficiente de correlação (r) de 

0,8 (AMORIM et al., 2008).  

 Yavuz et al. (2012) também aplicaram spline tension para analisar os regimes de chuva 

anual e mensal na Turquia e para ser comparado com outros dois métodos de interpolação 

(método do inverso da distância e krigagem ordinária). A análise comparativa foi feita pelo 

erro médio quadrático (RMSE) e apontou que o método de interpolação por krigagem 

ordinária é o mais adequado para a região com RMSE de 0,148. No entanto, os outros 

métodos apresentaram RMSE um pouco maiores, sendo o método do inverso da distância com 

RMSE de 0,151 e o método spline tension com RMSE de 0,152.  

 Lyra et al. (2017) fez um estudo comparativo de diferentes métodos de interpolação de 

dados de chuva aplicado para o Estado do Rio de Janeiro. O trabalho utilizou dados de chuva 

de 110 estações pluviométricas e gerou mapas de chuva mensal pelos diferentes métodos 

citados acima. Os resultados mostraram que o método spline tension obteve menores índices 

de erros em comparação com os outros métodos. Consequentemente, essa ferramenta será 

utilizada para geração dos mapas de precipitação mensal e precipitação anual que são 

importantes para o zoneamento.  
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 2.11 -  Balanço de água do solo 

  

 O solo é a principal fonte de água para a planta, que é abastecida por chuva, irrigação 

ou lençol freático. A capacidade de retenção de água está muito relacionada com a estrutura e 

textura do solo. Solos de poros menores (por exemplo, argilosos) possuem maior capacidade 

de reter água, no entanto, a água tem dificuldade maior de infiltração em comparação com 

solos de poros maiores (por exemplo, arenosos) (PEREIRA, et al., 2012). 

  A definição e caracterização da capacidade de armazenamento de água no solo com 

base nas suas características físico-químicas são muito importantes para o manejo do solo 

adequado, estudo de balanço hídrico e quantificação de água a ser irrigada em cada tipo de 

cultura (PEREIRA, et al., 2012). 

 A capacidade de água disponível (CAD) é o atributo físico que caracteriza a 

quantidade de água que o solo pode armazenar contra a força gravitacional sem afetar a 

extração de água pelas raízes das plantas (FURTADO, 2017). A CAD sempre está no 

intervalo entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. A capacidade de 

campo (CC) é conhecida como a capacidade máxima de retenção de água pelo solo nas 

condições de equilíbrio entre as forças de adesão e gravitacional. O ponto de murcha 

permanente é o teor de umidade abaixo do qual a capacidade de absorção de água pelas raízes 

é comprometida, o que acarreta o fechamento dos estômatos (SCHWANTES, 2013).  

 Sabe-se que o fornecimento de água para a planta não possui comportamento linear, 

quando a umidade do solo diminui, a resistência das partículas do solo à extração pelas raízes 

aumenta. Consequentemente, a planta consome mais a energia ao captar essa água e o seu 

crescimento e desenvolvimento ficam limitados. Logo, apenas parte da CAD pode ser 

considerada como água disponível para não haver diminuição de produtividade. Abaixo desse 

limite o armazenamento se encontra em deficiência hídrica (PEREIRA, et al., 1997). 

O balanço hídrico é somatório de entradas e saídas de água em determinado volume de 

solo vegetado, que considera a quantidade de água disponível para o sistema radicular da 

planta, sendo baseado nos princípios de conservação de massa. A variação do armazenamento 

de água em determinado intervalo de tempo é definida por fluxo de água no sistema 

(VAREJÃO-SILVA, 2000). Os métodos de balanço hídrico são baseados em balanço de 

massa que considera os fluxos de entrada (precipitação, irrigação, orvalho, ascensão capilar, 

escoamento superficial e drenagem lateral) e fluxos de saída (evapotranspiração, escoamento 

superficial, subterrâneo e drenagem lateral) para calcular a quantidade de água disponível para 
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as plantas (FURTADO, 2017). Dos fluxos citados, a precipitação e o orvalho são fatores 

ligados ao clima da região. A contribuição do orvalho é muito pequena, mesmo em locais 

úmidos o fluxo do orvalho é cerca de 0,5 mm d-1. Assim, ele é desprezado na maioria dos 

métodos de balanço hídrico.  

Os outros fluxos estão relacionados com o tipo de solo, relevo e vegetação. Os fluxos 

de escoamento superficial e drenagem lateral se anulam e, por isso, também são desprezados 

no balanço, onde o volume de controle não é grande. A irrigação é estimada por meio do 

balanço para satisfazer as necessidades hídricas da planta. A transpiração caracteriza a perda 

de água pelas folhas, sendo que a transpiração está envolvida com o controle de temperatura 

da planta e ascensão capilar com a absorção de água pelas raízes no solo (PEREIRA et al., 

1997). A evaporação de água no solo é uma saída do sistema que também é estimada, na qual 

se considera uma profundidade de solo até 0,10 m por ser uma profundidade próxima da na 

interface solo-atmosfera.  

A escolha do método de balanço hídrico depende da disponibilidade de dados 

meteorológicos ou climáticos consistentes para que a partir dos mesmos, sejam estimados a 

evapotranspiração e armazenamento de água no solo. O balanço hídrico pode ser aplicado 

para diferentes escalas, desde a horária até a anual, dependendo do objetivo do estudo. Além 

disso, o balanço hídrico pode ser cíclico ou sequencial. A primeira opção é adequada para 

pesquisas geológicas e classificação climática na escala mensal e/ou anual. A segunda é ideal 

para acompanhamento do armazenamento de água do solo e planejamento de manejo de 

irrigação na escala semanal e/ou diária (DAMAZIO, 2007).  

A determinação direta do balanço hídrico é um procedimento muito oneroso devido a 

necessidade de equipamentos e mão de obra especializada para a coleta de dados e às vezes o 

acesso ao local de interesse não é fácil. Em função disso, muitas pesquisas trabalham com 

métodos indiretos de balanço hídrico por meio de modelos matemáticos. Tais métodos 

estimam os fluxos e definem parâmetros climatológicos a fim de caracterizar um padrão de 

comportamento climático numa mesma região (VAREJÃO-SILVA, 2000).  

 

2.11.1 – Método FAO-56 

 

O boletim FAO-56 é uma atualização dos métodos discutidos em outro boletim de 

irrigação e drenagem da FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations), que é o 

boletim FAO-24. Esse boletim aprimora as recomendações para determinação das 
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necessidades hídricas de uma cultura, visto que os valores de ETo calculados pelo método 

descrito no boletim FAO-24 estavam superestimados.  

No boletim FAO-56, um método de estimativa do consumo de água pela cultura é 

representado pela evapotranspiração da cultura (ETc). Esta variável é calculada pelo produto 

da evapotranspiração de referência (ETo) pelo coeficiente que representa as características da 

cultura (Kc). O cálculo da ETo é feito por meio da equação de Penman-Monteith, que é 

recomendada como padrão internacional e utiliza muitos parâmetros relacionados ao clima, 

tais como, velocidade do ar, umidade relativa e temperatura do ar. A estimação de ETc é ideal 

para projeto de manejo de irrigação, porque indica a quantidade de água necessária para que a 

cultura não sofra estresse hídrico e tenha seu crescimento, desenvolvimento e produtividade 

afetados (PEREIRA et al., 2012).  

A estimativa de Kc pode ser feita por dois métodos, o primeiro conhecido como Kc 

único e o segundo Kc “dual”, no qual a constante é dividida em duas constates distintas. O 

método de Kc único é usado para dimensionamento de projetos de irrigação e manejo de 

sistemas de irrigação de baixa frequência (escala semanal a mensal). No entanto, várias 

pesquisas apresentaram resultados satisfatórios em sistemas de irrigação com escala diária 

como em Lyra et al. (2007), Zayas et al. (2015) e Corrêa et al. (2016). No método Kc “dual”, 

são fornecidas estimativas simultâneas de evaporação do solo e transpiração da cultura por 

meio do balanço hídrico do solo, e também se define a fração de solo umedecida por chuva ou 

irrigação e está mais exposta aos efeitos climáticos.  

O método Kc “dual” é recomendado quando se quer acompanhar o comportamento da 

evaporação da água no solo, consumo de água pela planta e armazenamento de água no solo, 

que é mais adequado para manejo de irrigação individual como gotejamento, balanço hídrico e 

pesquisas (LYRA et al., 2007). O consumo de água pela planta é representado pelo coeficiente 

basal da cultura (Kcb), que representa a transpiração da planta com uma camada de solo seca, 

porém com a quantidade suficiente de água na zona radicular para manter a transpiração. 

Quando a água presente no sistema radicular não supre a transpiração potencial, um 

coeficiente relacionado ao estresse hídrico (Ks) reduz Kcb, A evaporação de água no solo é 

representada pelo coeficiente de evaporação (Ke), que reduz Kc proporcionalmente quando a 

camada superficial do solo tem sua água evaporada (ALLEN et al., 2005).  

No início do crescimento da planta, Ke exerce maior influência sobre Kc pois a 

cobertura vegetal sobre o solo é menor do que 10%. Com o decorrer do desenvolvimento da 

planta, o índice de área foliar aumenta e Kcb passa a ter mais influência sobre Kc por conta do 
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aumento do número de estômatos (estruturas responsáveis pelas trocas gasosas presentes na 

folha) e da transpiração. Quando se tem a cultura completamente desenvolvida e ocorre 

entrada de água no sistema (precipitação ou irrigação), Ke ainda assim possui valor alto pois a 

taxa de evaporação é máxima. Portanto Kc que é a soma de Kcb e Ke tem o seu maior valor 

(Kcmax). Na medida que a camada superficial do solo seca, Ke é reduzido pelo coeficiente 

adimensional de redução da evaporação (Kr) (ALLEN et al., 2005).  

Segundo a abordagem do boletim FAO-56, o processo de evaporação é dividido em 

duas fases. Na primeira fase acontece quando a superfície do solo está úmida e a evaporação 

ocorre na sua taxa máxima, logo a lâmina de evaporação acumulada, ou depleção (De) é 

equivalente à água facilmente evaporável (AFE), que limita a quantidade de água na camada 

superficial que pode evaporar sem penalizar Ke. Ou seja, AFE é uma fração da capacidade de 

água evaporável (CAE), que está limitada entre a capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente. Na segunda fase, a taxa de evaporação começa a reduzir proporcionalmente à 

queda da concentração de água no solo. A depleção (De) excede AFE, e Kr (que na fase 

anterior é igual a 1) decai e penaliza Ke (ALLEN et al., 1998). O balanço hídrico da fração 

superficial do solo exposto e umedecido (fumd) é fundamental na estimação de Ke, devido a 

evaporação cumulativa (LYRA et al., 2007).  

A diferença entre a CC e PMP na profundidade efetiva do sistema radicular 

corresponde à disponibilidade de água no solo. Porém, assim como no caso da evaporação, 

apenas uma parte dessa água pode ser usada nas atividades metabólicas da planta e quando 

esta parte da água não atende à demanda nutricional, a planta entra em déficit hídrico. Esse 

limite corresponde a fração do total de água disponível, também conhecido como água 

prontamente disponível ou fator de disponibilidade de água no solo (CRA). A falta de água 

em relação a capacidade de campo é representada por Dr que também é denominado como 

depleção na zona radicular. Quando Dr atinge o patamar de CRA, o déficit hídrico é induzido 

e a evapotranspiração reduz proporcionalmente a umidade do solo. Essa proporção é 

representada por Ks (ALLEN et al., 1998).  

Bezerra et al. (2010) aplicaram o método FAO-56 para estimar a evapotranspiração da 

cultura do milho na escala diária com a abordagem Kc “dual”. O estudo foi feito no estado do 

Rio Grande do Norte, no município de Apodi. Os resultados mostraram que o método de 

estimação de ETc teve um nível de precisão satisfatório com diferenças inferiores a 10%, 

quando comparadas com as estimativas do método de Razão de Bowen.  
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Rodrigues et al. (2011) avaliaram a influência da escassez hídrica na produtividade do 

cultivo de milho por meio do método FAO. E concluíram que mesmo com déficit hídrico 

baixo, pode-se aplicar um turno de rega baixo sem comprometer a produtividade.  

Outro trabalho publicado por Dos Santos et al. (2018) comparou as estimativas de 

evapotranspiração do método FAO-56 e do método Hargreaves-Samani com as medidas de 

ETo feitas em lisímetro de drenagem no estado do Alagoas. Ambos os métodos 

superestimaram as medidas feitas em lisímetros, mas com ajustes nas respectivas equações, é 

viável aplicá-los em projetos de manejo de irrigação.  

 

2.11.2 – Método Hargreaves-Samani 

 

Esse método é usado para estimar a evapotranspiração de referência (ETo) de forma 

empírica e, por conseguinte, usado no balanço hídrico do solo. O princípio do método se 

baseia na correlação de medições lisimétricas de ETo e o produto entre a radiação solar 

incidente na superfície e a temperatura do ar (PEREIRA et al., 2012). Muitos trabalhos, em 

diversas partes do mundo, têm avaliado o desempenho de diferentes métodos de estimativa de 

ETo (CARVALHO et al., 2011). Tal fato ocorre devido ao elevado número de variáveis 

meteorológicas necessárias para aplicação do método de Penman-Monteith e que nem sempre 

estão disponíveis nas estações meteorológicas. Desta forma, muitos pesquisadores testam os 

métodos empíricos e fazem as calibrações necessárias para minimizar os erros de estimativa.  

Silva et al. (2011) compararam diferentes métodos de estimação de ETo com as 

estimativas de evapotranspiração feitas pelo método de referência Penman-Monteith. Dentre 

os métodos que se destacaram, está o Hargreaves-Samani, que apresentou índices de 

desempenho satisfatórios. Além disso, o método também mostrou bom desempenho no estudo 

que estimou a evapotranspiração para o cultivo de beterraba em Alagoas com erros absolutos 

menores do que 5% em comparação com o método FAO-56 (DOS SANTOS et al., 2018). 

 

2.12 Sistema de informação geográfica (SIG) 

 

 Os sistemas de informação geográfica (SIGs) são considerados ferramentas 

computacionais capazes de realizar tarefas complexas por meio da conexão de um banco de 

dados com seus atributos georreferenciados (CÂMARA & MEDEIROS, 1998; TOZI, 2000).  
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 O uso de SIGs tem se tornado bastante comum na compreensão da distribuição 

espacial de dados registrados oriundos de qualquer tipo de fenômeno. A sua aplicabilidade 

vem se expandindo nas mais diversas áreas, tais como: cartografia, arquitetura, agronomia, 

geologia, meio ambiente, saúde e entre outras. Muitos estudos nas áreas citadas são viáveis 

apenas porque existem sistemas de baixo custo e com interfaces amigáveis (CÂMARA et al., 

2004). De acordo com FERREIRA (1997), o SIG é um instrumento mais indicado para 

mapeamento digital e obtenção de respostas em curto espaço de tempo. Projetos relacionados 

com planejamento rural e urbano e levantamento de recursos renováveis tem melhorado o 

acompanhamento das mudanças no meio ambiente e auxiliado na gestão de recursos naturais 

de determinadas regiões.  

 Uma das principais aplicações de um SIG são os estudos agrometeorológicos, pois o 

SIG tem a facilidade de transformar dados numéricos de locais georreferenciados em mapas 

temáticos por meio de suas ferramentas de interpolação (CÂMARA & MEDEIROS, 1998). 

No presente trabalho foi utilizado o SIG QuantumGIS versão 2.18.14 (QGIS Development 

Team, 2017), que é livre e disponível na internet 

(https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html).  

 

2.13 Uso de lógica fuzzy em SIG 

 

 Os sistemas de informação geográfica são dotados de ferramentas com funções 

matemáticas, que viabilizam a realização de várias operações. Tais funções permitem análises 

espaciais, que usam atributos espaciais ou não das informações presentes na base de dados, 

com o objetivo de modelar fenômenos reais, aspectos ou parâmetros espaciais (CÂMARA & 

MEDEIROS, 1998).   

 O tipo de operação empregada está relacionado com os objetivos do estudo a ser 

realizado. Os SIGs possuem diversos tipos de operações, dentre eles destacam-se: operações 

pontuais, operações booleanas, operações matemáticas, operações de vizinhança, operações 

zonais e operações de classificação contínua (SILVA, 2005). As operações booleanas são as 

mais usadas na análise espacial de atributos de meio físico. As operações de classificação 

contínua utilizam técnicas baseadas em lógica fuzzy para realizar classificações sobre dados 

espaciais, que consideram suas variações transicionais. A elaboração de mapas com dados 

representados em formato numérico pode utilizar essas operações de classificação contínua, 

ainda mais quando se trata de variáveis espaciais, ou seja, classificação de solo, 

https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
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geomorfologia, vegetação e entre outras. As operações de classificação contínua são 

ferramentas adequadas para substituir processos tradicionais de elaboração de mapas 

(CÂMARA & MEDEIROS, 1998).  

  

2.13.1 Teoria da lógica fuzzy 

  

 A teoria da lógica fuzzy se sustenta no conceito de que o pensamento humano é 

estruturado em classes de objetos, não em números, em que a transição entre pertencer ou não 

a um conjunto é gradual e não abrupta. Se por um lado as fronteiras dos conjuntos booleanos 

clássicos são bem definidas, as fronteiras dos conjuntos fuzzy possuem uma nebulosidade que 

tenta se aproximar das imperfeições do modo de raciocínio humano (OLIVEIRA JR. et al., 

1999). 

 Na teoria clássica booleana, o limite de transição dos membros para os não-membros 

é abrupto e repentino.  De uma maneira geral, a classificação é feita da seguinte forma: para 

membros é atribuído um número “1” e para não-membros é atribuído um número “0”.  Na 

teoria dos conjuntos fuzzy, a transição entre membros e não-membros está em uma faixa 

gradual, que contém um grau de associação entre “0” (totalmente não-membro) e “1” 

(totalmente membro).  

 Os fenômenos da natureza não são representados por limites estáticos e rígidos, e o 

principal problema é que muitos mapas geográficos de classificação acabam usando operações 

booleanas presentes em SIGs, que impõem esses limites. O conjunto fuzzy é uma metodologia 

de classificação que não possui, por várias razões, limites rígidos ou estáticos. Tal conjunto 

lida com conceitos inexatos, que é indicado para estudos com ambiguidade, abstração e 

ambivalência em modelos matemáticos ou conceituais de fenômenos (BURROUGH & 

MCDONNELL, 1998). 

 

Exemplificação:  

 O conjunto A de valores fuzzy do universo X é definido pelos seguintes pares 

ordenados: 

 

 𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋}       Equação (01) 
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em que, µA(x) é o nível de pertinência associado do elemento x ao conjunto A e determina 

com que grau x pertence a A. Seguindo a lógica fuzzy, a transição entre pertencer e não 

pertencer é gradual, isto é, um número real, que varia de forma contínua entre zero e um 

(ZADEH, 1965).  

 Considerando que X = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e A um conjunto nebuloso que define 

“números inteiros próximos a 5”, dado por:  

 

 A = {(1, 0), (2, 0,4), (3, 0,6), (4, 0,8), (5, 1), (6, 0,8), (7, 0,6), (8, 0,4), (9, 0)} 

  

Nota-se que o valor 0 representa a total exclusão ao conjunto, 1 representa a total pertinência e 

0,5 é o ponto de passagem de uma classe para outra. A teoria clássica booleana de conjuntos 

pode ser vista como um caso específico dos conjuntos fuzzy, onde apenas os limites do 

intervalo são aplicados na definição da função de pertinência. Tal função pode ser definida de 

diferentes formas (DELGADO, 2002). 

  

  Forma clássica: 

 𝜇𝐴(𝑥) =  {
0 se x ≤ 4,5

1 se 4,5 < x ≤ 5,5
0 se x > 5,5

   Equação (02) 

  

 Forma fuzzificada 

  

 𝜇𝐴(𝑥) =  

{
 
 

 
 

0 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 4,5
𝑥−4,5

0,5
 𝑠𝑒 4,5 < 𝑥 ≤ 5

5,5−𝑥

0,5
𝑠𝑒 5 < 𝑥 ≤ 5,5

0 𝑠𝑒 𝑥 > 5,5

   Equação (03) 
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 A Figura 7 mostra as funções de pertinência descritas acima.  

 

     

 

 

 

 

  

 Figura 7 – Formas de funções de pertinência. (a) Forma clássica (b) Forma 

fuzzificada.  

 Fonte: DELGADO (2002) 

 

 Usualmente, o formato das funções de pertinência é restrito a um conjunto de tipos de 

funções que são descritas por parâmetros específicos. As formas de funções de pertinência 

mais usadas são:  

 

a) Função triangular: parâmetros (a, m, b), com a ≤ m ≤ b.  

𝜇𝐴(𝑥) =  

{
 
 

 
 

0  se x ≤ a
𝑥−𝑎

𝑚−𝑎
 se a < x ≤ m

𝑏−𝑥

𝑏−𝑚
 se m < x ≤ b

0 se x > b

  Equação (04) 

b) Função trapezoidal: parâmetros (a, m, n, b), com a ≤ m, n ≤ b e m < n.  

 

   𝜇𝐴 (𝑥) =  

{
 
 

 
 

0 se x ≤ a
𝑥−𝑎

𝑚−𝑎 
 se a < x ≤ m

1 se m < x ≤ n
𝑏−𝑥

𝑏−𝑛 
 se n < x ≤ b

0 se x > b

 Equação (05) 

  

c) Função Gaussiana: parâmetros (m, σk), com σk > 0. 

𝜇𝐴 (𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝜎𝐾 (𝑥 − 𝑚)
2 ]  Equação (06) 

  

d) Função Conjunto Unitário: parâmetros (m, h). 
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𝜇𝐴 (𝑥) =  {
ℎ se x = m
0 se x ≠ m

          Equação (07) 

 

 

 A figura XX ilustra as funções de pertinência descritas acima. 

 

 

 

  

Figura 8 - Diferentes formas de funções de pertinência: (a)Triangular, (b)  

Trapezoidal, (c) Gaussiana e (d) Conjunto unitário.  

 Fonte: DELGADO (2002) 

 

 A escolha de funções triangulares e trapezoidais é mais comum, porque a ideia de 

definir regiões de pertinência total, média e nula é mais intuitiva do que a definição de um 

valor médio (m) e dispersão (𝜎𝐾), que são parâmetros relacionados às funções Gaussianas. 

Contudo, tais funções Gaussianas podem ser aplicadas em casos onde se usa as propriedades 

matemáticas de continuidade e diferenciação de classes (ANTUNES, 2005).  

 Um estudo de zoneamento ambiental na bacia do Arroio Grande com lógica fuzzy 

sugere que os métodos booleanos estão mais sujeitos a propagação de erros do que os 

equivalentes fuzzy. O uso de ferramentas fuzzy reduz os erros por meio de modelos lógicos, 

que geram informações mais confiáveis (RUHOFF et al., 2005).  

 De acordo com Silvert (2000), o uso de lógica fuzzy em estudos ambientais viabiliza 

estudos capazes de descrever alterações naturais e antropogênicas possíveis no meio. O 

emprego da lógica permite a integração de diferentes tipos de dados, realizando um balanço 

entre aspectos positivos e negativos e, entre efeitos imensuráveis como aspectos sociais, 

econômicos e biológicos.   

 

2.13.2 Aplicações de lógica fuzzy em mapeamento digital 

 

 O uso de ferramentas fuzzy tem sido identificado em vários estudos de mapeamento 

digital. Zhang et al. (2015) utilizou lógica fuzzy para o zoneamento para o cultivo de tabaco na 

província de Shandong na China. O trabalho abordou outros aspectos além dos climáticos, tais 

como: topografia e disponibilidade de nutrientes no solo. Os resultados revelaram que 
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métodos de geração de mapas com SIGs e lógica fuzzy proporcionam boa combinação para 

análises de zoneamento, não apenas para o tabaco, mas para outros cultivos também.  

 Outro estudo avaliou o cultivo de árvores tipo álamo com auxílio de lógica fuzzy. O 

trabalho realizado no Canadá, identificou áreas altamente adequadas para o cultivo dessa 

espécie arbórea. Adicionalmente, o autor enfatiza que a lógica fuzzy incorpora e processa a 

variação espacial em julgamento técnico, que proporciona o melhoramento da gestão da 

incerteza espacial. Tal melhora é capaz de gerar classificações mais realísticas e contínuas da 

aptidão do terreno (JOSS et al., 2008).  

 SILVA (2005) apresentou tese de doutorado que teve como objetivo realizar o 

zoneamento geoambiental com uso de lógica fuzzy. O trabalho foi focado para a região da 

bacia do rio do Peixe no estado de São Paulo; e os resultados mostraram que a lógica fuzzy 

permitiu a representação do comportamento transicional entre diferentes unidades de 

classificação. Assim como, o uso da ferramenta possibilitou melhor compreensão das 

condições naturais e consequente diminuição na perda de informações.  

 A ferramenta de lógica fuzzy também foi útil no zoneamento agroclimático do cultivo 

de seringueira para o estado do Espírito Santo. O estudo dividiu as áreas em classes de aptidão 

que variam entre 0 e 1, onde 0 caracterizava a área como totalmente inapta e 1 caracterizava a 

área como totalmente apta (RIBEIRO et al., 2011). 

 LIMA (2015) aplicou a ferramenta de lógica fuzzy para mapeamento de solos da bacia 

do rio Sarandi. Este mapeamento permitiu a identificação de classes de solo compatíveis com 

o mapeamento semiautomático em escala 1:30.000 e eliminou a parte subjetiva do especialista 

no processo de delimitação das unidades de mapas de solo.  

 

2.13.3 – Operadores Fuzzy  

  

 Os modelos de classificação de mapas baseados em lógica fuzzy são usados para gerar 

classificações mais flexíveis com combinações de mapas com pesos que podem ser realizadas 

em SIGs.  

 Os conjuntos de dados fuzzy podem ser agrupados e combinados usando métodos 

lógicos para gerar novos conjuntos. Alguns operadores podem ser aplicados visando a 

obtenção de um mapa resultante da sobreposição de outros mapas de informação fuzzy. De 

acordo com Meirelles (1997), os principais operadores fuzzy usados no cruzamento de mapas 
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temáticos são: AND, OR, Soma algébrica, Produto Algébrico e Operador Gama. Tais 

operadores são descritos de forma detalhada a seguir:  

 

a) Fuzzy AND (Interseção) 

 A operação AND é equivalente ao AND Booleano, na qual a condição “E” significa a 

interseção dos conjuntos e é obtida pelo operador MIN (valor mínimo). 

 

µ = MIN (µa, µb, µc, ...),      Equação (08) 

 

em que, µa, µb e µc são valores de pertinência dos mapas temáticos A, B e C para uma dada 

localização.  

 Supondo que deve-se cruzar dois mapas de adequação de temperatura e chuva 

classificados por lógica fuzzy. Numa dada localidade, o valor de pertinência no mapa de chuva 

é igual a 1,0 e o valor de pertinência no mapa de temperatura é igual a 0,95. A operação AND 

de sobreposição irá gerar um mapa resultante com o valor de pertinência de 0,95 e de uma 

forma geral, todo o mapa terá valores de pertinência menores e por isso o mapa será mais 

restrito.  

 

b) Fuzzy OR (União) 

 A operação Fuzzy OR representa o OR Booleano, ou seja, o valor de pertinência no 

mapa de saída é controlado pelos valores máximos dos mapas de entrada de cada localização. 

A operação Fuzzy OR é dada por:  

µ = MAX (µa, µb, µc, ...),      Equação (09) 

 

em que, µa, µb e µc são valores de pertinência dos mapas temáticos A, B e C para uma dada 

localização.  

 Por exemplo, supondo que deve-se cruzar dois mapas de adequação de temperatura e 

chuva classificados por lógica fuzzy (com valores de pixels entre 0 e 1). Numa dada 

localidade, o valor de pertinência no mapa de chuva é igual a 1,0 e o valor de pertinência no 

mapa de temperatura é igual a 0,95. A operação OR de sobreposição irá gerar um mapa 

resultante com o valor de pertinência de 1,0 e de uma forma geral, todo o mapa terá valores de 

pertinência maiores e por isso o mapa será mais amplo.  
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c) Produto algébrico 

A função de pertinência combinada, neste caso, é dada por: 

 

µ = П µi       Equação (10) 

 

em que, µi corresponde ao valor de pertinência fuzzy do i-ésimo mapa e i = 1, 2, 3,...n mapas 

que deverão ser combinados. Esta operação tende a diminuir os valores de pertinência, já que 

existem muitas multiplicações por valores menores que 1,0.  

 

d) Soma algébrica 

 Esta operação é complementar ao produto algébrico fuzzy, e é dada por:  

 

µ = 1 – П(1- µi)      Equação (11) 

 

 A operação de soma algébrica resulta sempre em um valor maior ou igual ao maior 

valor de pertinência fuzzy de entrada. Nota-se que, enquanto o produto algébrico é de fato um 

produto algébrico, a soma algébrica não se trata de uma simples soma algébrica.  

 

e) Operador Gama 

O operador gamma é uma mistura das operações de soma algébrica e produto algébrica 

e está representado a seguir:  

 

µ = (1 – П(1- µi))
γ  *  ( П µi)

1- γ     Equação (12) 

em que, γ é um parâmetro escolhido entre [0,1]. Se γ é 1, a operação é a mesma que a soma 

algébrica fuzzy e, quando γ é igual a 0, a operação é a mesma que o produto algébrico fuzzy.  

 Dependendo do valor de γ, o mapa resultante terá valores de pertinência com alguma 

flexibilidade entre a tendência de maximização da soma algébrica fuzzy e a de minimização do 

produto algébrico fuzzy. Geralmente, quando γ está entre 0,8 e 1, o valor de pertinência de 

saída é maior do que o maior valor de entrada. Contudo, quando γ está entre 0 e 0,35, o valor 

de pertinência de saída é menor do que o menor valor de entrada. E valores de γ entre 0,35 e 

0,8 gera mapas com valores de saída intermediários em relação aos valores de entrada 

(CÂMARA et. al., 2001). 
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 Esse operador gamma fuzzy já foi usado em estudo de análise de cenários de 

suscetibilidade de deslizamento. RODRIGUES (2013) utilizou essa ferramenta para gerar um 

mapeamento de suscetibilidade de escorregamentos de terra para região de Nova Friburgo 

(Estado do Rio de Janeiro).  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1– Área de estudo 

 

 A área de estudo se localiza no estado do Rio de Janeiro, que é limitado pelas latitudes 

20° 45' 54" e 23° 21' 57" S e pelas longitudes 40° 57' 59" e 44° 53' 18" W (Figura 9). A região 

possui área de aproximadamente 43.600 km2 e localiza-se na região Sudeste do Brasil, 

apresenta fronteiras com os estados de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, sendo sua 

faixa litorânea banhada pelo Oceano Atlântico. 

 

 Figura 9 – Hipsometria e regiões de Governo do Estado do Rio de Janeiro 

  

O estado do Rio de Janeiro é dividido em oito regiões geopolíticas: Metropolitana, 

Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul 

Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde (CEPERJ, 2014).  

A faixa litorânea tem extensão de aproximadamente 635 km e a topografia é 

caracterizada por extensa área de baixada no litoral com baías e uma faixa montanhosa, que é 

dividida em duas partes: Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Essas regiões montanhosas 

possuem picos de altura de 2.700 metros e atingem altitude maiores que 1.000 m em vários 

lugares. Na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, os lugares mais altos são o 
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Maciço de Gericinó (900 m), Maciço da Pedra Branca (1.024 m) e Maciço da Tijuca (1.021 

m).  

 

3.2 – Características climáticas dos locais com produção de lúpulo no Brasil 

 

 O lúpulo é uma planta preferencialmente cultivada em locais do Hemisfério Norte, 

com clima temperado. Os dados de temperatura do ar e chuva encontrados estão relacionados 

com o período vegetativo da planta. Sabe-se que a duração do período vegetativo envolve uma 

combinação de fatores climáticos (temperatura do ar, chuva e radiação solar) e geográficos 

(latitude, longitude e altitude). O Brasil é um país de alta variabilidade climática e cada local 

pode apresentar período vegetativo diferente para o lúpulo. Por isso seria extremamente 

inadequado usar os dados da revisão bibliográfica, que foram obtidos em trabalhos feitos em 

locais de clima temperado. Logo, no presente trabalho, optou-se pela busca de dados 

climáticos de locais com produção de lúpulo estabelecida no Brasil para realização do 

zoneamento agroclimático.  

 O cultivo de lúpulo é uma realidade nacional, ainda que feito de forma amadora sem o 

manejo adequado pela maioria dos agricultores. Além disso, o cultivo brasileiro possui a 

vantagem de chegar com maior facilidade ao produtor cervejeiro do que o lúpulo importado, 

que perde qualidade devido a oxidação/degradação de seus óleos essenciais no tempo de 

prateleira.  

 Após pesquisa de campo, com ajuda de sites de busca, alguns cultivadores de lúpulo 

foram localizados e contatados. Informações relacionadas com o tempo de produção, 

condições de cultivo e produtividade por planta foram obtidas por entrevistas aos agricultores. 

Os cultivos de lúpulo identificados se localizam seguintes cidades brasileiras: São Bento do 

Sapucaí (estado de São Paulo), São Paulo (estado de São Paulo), Pinhais (estado do Paraná) e 

Brasília (Distrito Federal). Em seguida, foi feita uma procura no portal Climate-data.org que 

divulga dados de temperatura do ar mensal e precipitação mensal de vários lugares do mundo. 

Esses dados são resultados de um modelo climático, que registra cerca de 220 milhões de 

dados com resolução espacial de 30 segundos de arco (CLIMATE-DATA.ORG, 2017). Os 

dados climáticos das cidades citadas anteriormente na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Médias anuais da temperatura do ar média, máxima e mínima média mensal e 

precipitação acumulada das cidades com produção de lúpulo 

CCidade Estado Latitude Longitude Temperatura 

média anual do ar 

(°C) 

 

Precipitação  

(mm) 

São Bento 

do Sapucaí 

São Paulo 22° 41’ 20’’ 43° 43’ 51’’ 18,7 1581 

São Paulo São Paulo 23° 32’ 52’’ 46° 38’ 09’’ 18,5 1340 

São José 

dos Pinhais 

Paraná 25° 26’ 41’’ 49° 11’ 33’’ 16,9 1281 

Brasília Distrito 

Federal 

15° 47’ 38’’ 47° 52’ 58’’ 21,1 1668 

Fonte: CLIMATE-DATA.ORG (2017) 

Esses dados foram considerados na definição da faixa de aptidão para o cultivo de 

lúpulo que será descrita adiante.  

 

3.3 – Dados climáticos 

 

3.3.1 – Precipitação 

  

Os dados mensais de precipitação média dos estados do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo 

(SP), Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES) foram obtidos das estações pluviométricas 

junto com as respectivas coordenadas geográficas pelo portal HIDROWEB da Agência 

Nacional de Águas (ANA). Conforme observa-se na Figura 10, esse portal reúne um banco de 

dados com informações das estações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), da Superintendência Estadual de Rios 

e Lagoas (SERLA) e da distribuidora de energia LIGHT.  
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Figura 10 - Distribuição espacial das estações meteorológicas pluviométricas nos estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 

Utilizaram-se séries de chuva mensal superiores ou iguais a 20 anos, compreendidas no 

período de 1961 a 2010. Além disso, foi realizada a análise de qualidade dos dados e 

preenchimento de falhas das séries, quando necessário (LYRA et al., 2017). Seguindo este 

critério, 110 estações foram consideradas no zoneamento (Figura 10), sendo suas análises 

estatísticas (geração das séries mensais, desvio padrão, máximo, mínimo, amplitude, entre 

outros) realizadas com o programa InstatClimatic +3.36.  

A análise da qualidade de dados e preenchimento de falhas incluem a identificação de 

valores de chuva anormais ou nulos que devem ser substituídos. Cada valor da série (Yi) foi 

comparado com uma série de referência (Xi) por meio de um modelo de regressão linear (Yi = 

α + β Xi).  Os valores dos coeficientes de regressão α e β foram apresentados no trabalho de 

Brito et al. (2016), no qual as estações pluviométricas foram divididas em grupos de regiões 

com regime de chuva homogêneas, definida com base na análise de agrupamento, método de 

Ward, tendo como medida de dissimilaridade/similaridade a distância Euclidiana ao quadrado. 

Em seguida, criou-se uma matriz com as correlações de chuva mensal entre as estações do 

mesmo grupo e a partir da mesma, foram escolhidas entre três e cinco estações com base no 
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coeficiente de correlação de Pearson (r) maior do que 0,7. Os valores médios de chuva mensal 

das estações escolhidas foram considerados uma representação da tendência climática local e 

usados como valores da série de referência (Xi). As falhas das séries de chuva originais foram 

substituídas pelos valores gerados pela regressão linear com base nos valores da série de 

referência (Xi). 

Em seguida ao pré-tratamento das séries, gerou-se os mapas de chuva mensais pela 

ferramenta de interpolação Spline tension do SIG QuantumGIS versão 2.18.14 (QGIS 

Development Team, 2017). O método de interpolação Spline Tension foi utilizado, pois 

apresentou os melhores resultados nas análises de métodos de interpolação de chuva mensal 

para o estado do Rio de Janeiro (LYRA et al., 2017). Tal ferramenta interpola dados para 

serem representados em grade com uma superfície de mínima curvatura, que possuem pontos 

de inflexão divergentes. Esses pontos são eliminados ao adicionar a equação de flexão de 

placas elásticas na resolução do sistema de equações (SMITH e WESSEL, 1990).  

Com os mapas mensais, obteve-se o mapa de chuva anual com a soma dos rasters 

mensais gerados por meio da ferramenta Raster Calculator do SIG QuantumGIS versão 

2.18.14 (QGIS Development Team, 2017). 

 

3.3.2 – Temperatura do ar 

 

Sabe-se que a temperatura do ar é uma variável inversamente proporcional à altitude e 

que apresenta dependência também da latitude e longitude (ARAÚJO et al., 2011). Os dados 

de temperatura do ar média mensal foram interpolados usando uma regressão linear múltipla 

aplicada ao modelo digital de elevação (MDE), com auxílio do SIG QGIS. O MDE utilizado 

na espacialização da temperatura do ar foi elaborado pelo projeto Shuttle Radar Topografic 

Mission (SRTM) e disponível no site do Laboratório de Geoprocessamento da UFRGS 

(WEBER et. al., 2010) com uma resolução espacial de 90 metros.  

 As séries temporais de temperatura do ar mensal foram obtidas das estações 

meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e da Rede Meteorológica do 

Comando da Aeronáutica (REDEMET), que estão disponibilizadas nas bases de dados da 

Food and Agriculture Organization (FAO), National Climatic Data Center da National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NCDC/NOAA), e nas normais climatológicas do 

INMET (INMET, 2010). Foram selecionadas apenas séries temporais com mínimo de 15 anos 

e máximo de 40 anos, no período de 1961-2010. 
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Tabela 2 – Estações meteorológicas usadas na interpolação 

ID Estação Estado Série ID Estação Estado Série 

1 Afonsos (Aero) RJ 1973-2008 13 Itaperuna RJ 1969-1990 

2 Angra dos Reis RJ 1961-2009 14 Juiz de Fora MG 1950-2009 

3 Barbacena MG 1961-1990 15 Lavras MG 1965-1990 

4 Cabo Frio RJ 1961-1990 16 Nova Friburgo RJ 1961-1990 

5 Cachoeira de 

Itapemirim 

ES 1961-1991 17 Rio de Janeiro RJ 1950-1989 

 6 Campos RJ 1973-2009 18 Rio de Janeiro 

(Aero) 

RJ 1973-2009 

7 Caparaó MG 1973-1990 19 Santa Cruz (Aero) RJ 1973-2009 

8 Cordeiro RJ 1972-1990 20 São Lourenço MG 1961-1990 

9 Ecologia Agrícola RJ 1961-1990 21 Tremenbé (Pirai) RJ 1961-1990 

10 Galeão RJ 1973-2008 22 Ubatuba SP 1961-1991 

11 Guaratinguetá SP 1983-2009 23 Vassouras  RJ 1961-1992 

12 Ilha da Guaíba RJ 1972-1990 24 Viçosa  MG 1961-1993 

 

As localizações de cada estação meteorológica podem ser observadas na Figura 11.  



59 

 

 

 

 

Figura 11 – Distribuição espacial das estações meteorológicas usadas na interpolação da   

temperatura do ar média mensal 

 

Para cada mês do ano ajustou-se uma regressão linear multivariável, que relacionava a 

temperatura do ar média (variável dependente) com a latitude, longitude e altitude (variáveis 

independentes) das estações meteorológicas. E a regressão linear usada para a estimativa da 

temperatura do ar mensal foi a apresentada por Araújo et al. (2011):  

 

 𝑇𝑚 =  𝛽0 +  𝛽1𝐿𝐴𝑇 +  𝛽2𝐿𝑂𝑁𝐺 +  𝛽3𝐴𝐿𝑇               Equação  (13) 

 

em que,  

Tm (oC) = temperatura do ar média mensal em °C,  

LAT (graus)  = latitude,  

 LONG (graus) = longitude,  

 ALT (m) = altitude da estação meteorológica analisada, 

 β0, β1, β2 e β3 = coeficientes de regressão ajustados para cada mês e descritos na Tabela 2.  
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 Além disso, estimaram-se o coeficiente de determinação (R2) e o erro padrão de 

estimativa (EPE) também tabelados. 

 

 

Tabela 3 – Coeficientes mensais de regressão linear entre a temperatura do ar e as 

coordenadas geográficas e a altitude. Coeficiente de determinação (R2) e Erro Padrão de 

Estimativa (EPE). 

MÊS β0 

(°C) 

β1 

(latitude) 

β2 

(longitude) 

β3 

(altitude) 

R2 EPE  

(°C) 

Janeiro 22,48 0,1764 -0,1854 -0,0056 0,85 0,93 

Fevereiro 22,23 0,1925 -0,2089 -0,0057 0,85 0,94 

Março 26,52 0,0856 -0,0377 -0,0055 0,88 0,86 

Abril 22,96 0,1478 -0,1154 -0,0059 0,86 0,95 

Maio 27,10 0,1592 0,0199 -0,0062 0,87 0,97 

Junho 25,96 0,0927 0,0604 -0,0063 0,85 1,11 

Julho 24,78 0,0874 0,0444 -0,0064 0,82 1,25 

Agosto 21,73 0,4189 -0,2140 -0,0059 0,81 1,09 

Setembro 21,15 0,5462 -0,3055 -0,0050 0,78 0,97 

Outubro 22,41 0,6400 -0,3517 -0,0046 0,71 1,03 

Novembro 24,35 0,3655 -0,1890 -0,0047 0,74 1,04 

Dezembro 19,03 0,1566 -0,2313 -0,0050 0,81 0,98 

 

 Os coeficientes angulares e lineares das regressões de temperatura do ar média mensal 

foram inseridos na ferramenta Raster Calculator do software de SIG QuantumGIS versão 

2.18.14 (QGIS Development Team, 2017) para obter os mapas de temperatura do ar mensal. 

Após a elaboração dos mapas de temperatura do ar mensal, utilizou-se a ferramenta Raster 

calculator para gerar o mapa de temperatura do ar média anual que é dado pela média 

aritmética das camadas de temperatura do ar média mensal.  

 

3.4 – Zoneamento climático  

 

 O zoneamento climático foi resultado da sobreposição dos mapas de precipitação 

anual, temperatura do ar média anual reclassificados por meio de um conjunto de regras de 

avaliação das condições climáticas para o crescimento do lúpulo. Esse modelo de zoneamento 

foi o mesmo do que o adotado por FALASCA et al. (2015). 

 

3.4.1 – Reclassificação de camadas com uso de lógica fuzzy 

 

Os mapas de temperatura média anual do ar e de chuva foram classificados seguindo 

princípios da lógica fuzzy, onde determinada região é classificada em relação ao grau de 

adequação com valores entre 0 e 1. Em que 0 representa que a localização é inadequada para o 
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cultivo de lúpulo, e 1 representa que a localização é apta para o cultivo de lúpulo.  A Tabela 4 

a seguir, mostra o grau de adequação e as classificações que serão contextualizadas.  

 

Tabela 4 – Grau de adequação e classes de risco 

Grau de adequação Classe de risco 

entre 0 e 0,25 extremo 

entre 0,25 e 0,50 muito alto 

entre 0,50 e 0,75 alto 

entre 0,75 e 0,95 moderado 

entre 0, 95 e 1 baixo 

 

 A etapa de reclassificação das camadas consistiu em classificar os valores dentro de 

limites ideais para o cultivo de lúpulo. Essa classificação seguiu a função de pertinência 

trapezoidal usada também no estudo de zoneamento climático para o cultivo de alfalfa e sorgo 

feito por Kim et al. (2018).  

 Foram propostas duas funções de pertinência, uma para temperatura do ar média anual 

e outra para a precipitação anual. Os valores ótimos de temperatura e precipitação foram 

baseados da Tabela 1, que apresenta os dados climáticos das localidades com cultivo de lúpulo 

no Brasil. A faixa ótima de temperatura média anual do ar será de 16,9 a 21,1 °C, e a faixa 

ótima de precipitação anual será de 1281 a 1668 mm. Os limites extremos de temperatura 

foram 8 e 35°C, que são os valores letais considerados por RYBACEK (1992).  

O limite mínimo de precipitação anual foi o valor mínimo da faixa de lâmina de 

irrigação que varia de 610 a 712 mm, que é usada por cultivadores de lúpulo do Vale Yakima 

localizada no norte dos Estados Unidos (GEORGE, 2001 & EVANS, 2003). Não há registros 

de trabalhos acadêmicos abordando o limite máximo de precipitação anual ou lâmina de 

irrigação letal para o lúpulo. No entanto, um estudo feito por Nakawuka et. al. (2017) 

avaliaram a produção de lúpulo sob diferentes lâminas de irrigação de quatro variedades de 

lúpulo. Dessas quatro variedades, duas apresentaram produtividade satisfatória com apenas 

80% da lâmina de irrigação ideal. Além disso, durante a entrevista com o agricultor Rodrigo 

Veraldi Ismael, o excesso de chuva foi citado como fator que prejudica o crescimento da 

planta e a respiração da raiz na sua plantação. Ao considerar que o limite superior da faixa 

ótima de chuva anual (1668 mm) corresponde a 80% da lâmina de irrigação, pode-se inferir o 

limite superior da função de pertinência por proporcionalidade. Com isso, obteve-se o valor 
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máximo de 2085 mm acima do qual o cultivo de lúpulo será considerado inadequado pelo 

excesso de chuva. Localidades com valores entre 1668 e 2085 mm serão inseridas em outras 

classes de risco intermediárias nas quais o cultivo de lúpulo pode ser realizado, porém com a 

produção afetada pelo excesso de umidade.  

Desta forma, as funções de pertinência foram delimitadas e desenhadas nos gráficos 

abaixo.  

 

  
 

 

Figura 12 – Funções de pertinência para temperatura média anual do ar (a) e precipitação 

anual (b) 

 

  

Por meio das funções de pertinência descritas acima, os mapas de temperatura média 

anual do ar e precipitação acumulada foram classificados em valores entre 0 e 1, ao invés de 

usar a classificação clássica booleana (apta ou inapta). A função de pertinência atribui um 

grau de pertinência para um valor de determinada variável (no caso, temperatura ou chuva). 

Por exemplo, a proposição “a precipitação é ideal ou tem risco baixo para o cultivo de lúpulo” 

pode ser avaliada como tendo um grau de certeza de 0,4 para uma precipitação anual de 900 

mm, se considerado o gráfico da Figura 12b. A reclassificação foi feita pela ferramenta 

Reclassify values do QGIS, em que os valores entre a temperatura mínima de crescimento e a 

temperatura mínima ótima foram reclassificados de acordo com a reta de subida da função de 

pertinência da Figura 11a. Os valores entre a temperatura máxima ótima e a temperatura 

máxima de crescimento foram reclassificados de acordo com a reta de descida da função de 

pertinência da Figura 12a. O mapa de chuva também foi reclassificado com a mesma lógica, 

só que baseada nas retas de subida e descida da Figura 12b.  
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Uma vez que os mapas foram classificados, foi necessário usar operações fuzzy de 

sobreposição de mapas para verificar quais áreas apresentam menos risco para o cultivo em 

termos de temperatura e chuva.  

 

 

3.4.2 – Operações fuzzy de sobreposição de mapas 

 

i) Operação Gamma 

 

A operação gamma fuzzy é uma ferramenta de operação que combina o somatório de 

mapas fuzzy com o produto de mapas fuzzy. Na equação abaixo pode se observar que o 

somatório é elevado a um fator de ponderação γ e o produto é elevado a um fator 

complementar 1 – γ. Os mapas de zoneamento com operação gamma foram gerados com 

diferentes valores de gamma: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, e 0,90. Desta forma, foi possível realizar 

uma varredura e comparar os mapas. Valores pequenos de γ geram mapas mais parecidos com 

o do termo produto fuzzy, o que representa valores menores devido a multiplicação entre 

menores ou iguais a 1. Em função disto, os mapas são mais restritos e as áreas de valores 

máximos (iguais a 1) são menores. Por outro lado, valores maiores de γ geram mapas 

parecidos com o do termo soma fuzzy que representa valores maiores de pertinência do que os 

valores de entrada. Essa é a principal característica desta operação, no entanto, os mapas 

resultantes apresentam áreas de valor máximo maiores.  

 A equação usada na operação gamma é descrita a seguir e foi feita com a ferramenta 

Raster Calculator do QGIS. 

 

Mapa_gama = (1 – ((1- Mapa chuva)*(1-Mapa temperatura)
γ  *  ( Mapa chuva* Mapa temperatura)

1- γ   

Equação (14) 

em que, 

Mapa chuva = mapa de risco de chuva, 

Mapa temperatura = mapa de risco térmico 

 

Para γ = 0,1: 

Mapa_gama = (1 – ((1- Mapa chuva)*(1-Mapa temperatura)
0,1  *  ( Mapa chuva* Mapa temperatura)

0,9 

 

 

Soma fuzzy Produto fuzzy 
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Para γ = 0,25: 

Mapa_gama = (1 – ((1- Mapa chuva)*(1-Mapa temperatura)
0,25  *  ( Mapa chuva* Mapa temperatura)

0,75 

 

Para γ = 0,50:  

Mapa_gama = (1 – ((1- Mapa chuva)*(1-Mapa temperatura)
0,50  *  ( Mapa chuva* Mapa temperatura)

0,50 

 

Para γ = 0,75: 

Mapa_gama = (1 – ((1- Mapa chuva)*(1-Mapa temperatura)
0,75  *  ( Mapa chuva* Mapa temperatura)

0,25 

 

Para γ = 0,90: 

Mapa_gama = (1 – ((1- Mapa chuva)*(1-Mapa temperatura)
0,90  *  ( Mapa chuva* Mapa temperatura)

0,10 

 

ii) Interseção (AND) 

 

A operação de interseção fuzzy segue a Lei do Mínimo, onde o valor final da operação 

será o valor mínimo dos mapas normalizados de forma que o mapa final tenha regiões que 

atendam as duas proposições avaliadas. Por exemplo, supondo que as duas proposições sejam 

destacadas da seguinte forma: “determinada localização é uma área de risco baixo térmico e 

chuvoso para o cultivo de lúpulo”. A busca de valores mínimos pode identificar áreas de 

interseção, onde as duas proposições são atendidas, ou seja, em que o mapa de chuva e o mapa 

de temperatura média tenha valores normalizados iguais a 1 (neste caso, onde 1 representa o 

risco baixo de cultivo). Se por acaso, a mesma área tiver grau de aptidão no mapa de 

temperatura igual a 1 e grau de aptidão no mapa de chuva igual a zero, o valor final do mapa 

de interseção será zero e a área será considerada de risco extremo.  

A lei do Valor Mínimo pode proporcionar estruturas de trabalho razoáveis para avaliar 

a adequação climática de cultivos usando modelos de lógica fuzzy (Kim et. al., 2018).  

 A equação que descreve a operação de interseção é descrita abaixo.  

 

 µ = MIN (Mapa temperatura, Mapa chuva)    Equação (15) 

 

em que, 

Mapa chuva = mapa de risco de chuva, 

Mapa temperatura = mapa de risco térmico 
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 Ao juntar os mapas gama e o mapa de interseção, veremos que foram realizados não 

apenas um zoneamento climático, mas seis zoneamentos: cinco mapas de gamas diferentes e 

mais um de interseção. O fluxograma abaixo (Figura 13) resume as etapas do zoneamento 

climático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Fluxograma do processo de zoneamento climático 
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3.5 – Evapotranspiração de referência (ETo), evapotranspiração de cultura (ETc) e 

balanço de água no solo 

  

 Como já foi esclarecido no capítulo de Referencial Teórico, a escolha dos métodos de 

estimação da evapotranspiração e de balanço de água do solo está diretamente relacionada a 

disponibilidade de dados climatológicos suficientes para caracterizar o comportamento do 

clima de uma determinada região.  

 Normais climatológicas são valores médios de variáveis climatológicas calculados 

para um período relativamente longo e uniforme, que compreendem no mínimo três décadas 

consecutivas. Em casos nos quais a normal climatológica não está disponível, normais 

provisórias podem ser calculadas. As normais provisórias são médias de períodos mais curtos 

baseadas em observações que se estendam por um período mínimo de 10 anos (INMET, 

2018). Estudos baseados em dados climáticos por um período inferior a 10 anos não são 

recomendados. 

 O presente estudo realizou a estimação da evapotranspiração de referência, 

evapotranspiração da cultura e balanço hídrico do solo na escala diária, visto que os estágios 

de desenvolvimento da planta são divididos em dias (como será descrito a seguir).  

 

 3.5.1 – Evapotranspiração de referência: método de Hargreaves-Samani 

 

 O método de Hargreaves-Samani requer ajuste dos seus coeficientes de acordo com a 

localidade. No entanto, ele não requer a medição de alguns dos elementos meteorológicos, 

usados em outros métodos, como por exemplo, umidade do ar, velocidade do vento e pressão 

atmosférica e mesmo radiação solar global. O método é descrito a seguir.  

 

𝐸𝑇𝑜 = 𝑎 × 0 ,408 × 𝑄0  ((√(𝑇𝑥 − 𝑇𝑛)  ) × (17,8 + (
𝑇𝑥 +𝑇𝑛

2
)))              Equação (16) 

em que, 

a = constante do local a ser ajustada, 

Qo = radiação solar no topo da superfície [MJ m-2 d-1], 

Tx = temperatura máxima diária [°C], 

Tn = temperatura mínima diária [°C]. 
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 O parâmetro “a” previamente ajustado para Resende foi 0,001846. O ajuste desse 

parâmetro foi feito pela ferramenta Estimate do OpenModel, cujo o método de amostragem de 

Monte Carlo usa cadeias de Markov pelo algoritmo iterativo de Metropolis-Hastings (1970). 

Tal ajuste tomou como referência as estimativas dos valores de evapotranspiração pelo 

método de Penman-Monteith, que foi descrito anteriormente.  

 Como é possível observar, a equação utiliza os dados de radiação solar extraterrestre 

em seus cálculos e isso demanda o cálculo de outros parâmetros relacionados com a radiação. 

A seguir serão descritas as equações de cálculo da radiação extraterrestre e seus parâmetros 

relacionados. 

 

𝑄0 = 
24 (60)

𝜋
𝐺𝑠𝑐𝑑𝑟[𝜔𝑠 sin𝜑 sin 𝛿 + cos𝜑 cos 𝛿 sin𝜔𝑠]    Equação (17) 

 

Em que, 

Gsc  = constante solar (0,082) [MJ m-2 d-1 ], 

dr = distância relativa Terra-Sol [radianos], 

𝜑 = latitude, valor negativo para o Hemisfério Sul [radianos], 

𝛿 =   declinação solar [radianos], 

ωs = ângulo horário entre nascer e pôr-do-sol. 

 

𝑑𝑟 = 1 + 0,033 cos (
2𝜋 𝐷𝑗

365
)                           Equação (18) 

 

𝛿 = 0,4093 sin (
2𝜋

365
 𝐷𝑗 − 1,39)                      Equação (19) 

 

𝜔𝑠 = arccos(− tan𝜑 tan 𝛿)                             Equação (19) 

 

em que, Dj (dias) é o número de ordem do dia do ano ou dia juliano, entre 1 (relativo a 1° de 

janeiro) e 365 (31 de dezembro). 

  

 3.5.2 – Evapotranspiração da cultura (ETc) e balanço de água do solo 
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 A evapotranspiração diária da cultura do lúpulo foi estimada seguindo a abordagem Kc 

dual descrita no boletim FAO-56, que calcula separadamente os efeitos da evaporação da água 

do solo e transpiração da cultura, sendo representada pela seguinte equação (ALLEN et al., 

1998): 

 

𝐸𝑇𝐶 = 𝐾𝐶𝐸𝑇0 = (𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒)𝐸𝑇0       Equação (20) 

 

em que,  

Kcb = coeficiente basal da cultura; 

Ke = coeficiente de evaporação da água no solo. 

 

 O coeficiente basal da cultura está relacionado com a transpiração da planta e é 

proporcional ao seu crescimento. Por isso, é conveniente relacionar este coeficiente com a 

duração dos estádios de crescimento. Kcb foi interpolado com as durações de estádios de 

desenvolvimento do lúpulo.  

 

𝐾𝑐𝑏 =

 

{
 
 
 

 
 
 

𝐾𝑐𝑏𝑖𝑛𝑖         ;                                          𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑡 <  𝐿𝑖𝑛𝑖         
        

𝐾𝑐𝑏𝑖𝑛𝑖 + 
( 𝑡− 𝐿𝑖𝑛𝑖)

(𝐿𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐)
(𝐾𝑐𝑏𝑚𝑒𝑑 − 𝐾𝑐𝑏𝑖𝑛𝑖);          𝑝𝑎𝑟𝑎  𝐿𝑖𝑛𝑖 ≤ 𝑡 < (𝐿𝑖𝑛𝑖 + 𝐿𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐)    

             
                                               𝐾𝑐𝑏𝑚𝑒𝑑    ;                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝐿𝑖𝑛𝑖 + 𝐿𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐) ≤ 𝑡 < (𝐿𝑖𝑛𝑖 + 𝐿𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐 + 𝐿𝑚𝑒𝑑)

𝐾𝑐𝑏_𝑚𝑒𝑑 + 
(𝑡− (𝐿𝑖𝑛𝑖+𝐿𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐+𝐿𝑚𝑒𝑑))

𝐿𝑓𝑖𝑚
(𝐾𝑐𝑏_𝑓𝑖𝑚 + 𝐾𝑐𝑏_𝑚𝑒𝑑) ;  𝑝𝑎𝑟𝑎 (𝐿𝑖𝑛𝑖 + 𝐿𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐 + 𝐿𝑚𝑒𝑑) ≤ 𝑡 < 𝐿𝑓𝑖𝑚

  

 

Equação (21) 

 

em que, 

Kcb_ini = coeficiente basal da cultura na fase inicial do cultivo; 

Kcb_med = coeficiente basal da cultura na fase de crescimento e desenvolvimento do cultivo; 

Kcb_fim = coeficiente basal da cultura na fase final do cultivo; 

Lini = comprimento da fase inicial do período vegetativo em dias; 

Lcresc = comprimento da fase de crescimento do período vegetativo em dias; 

Lmed = comprimento da fase intermediária do período vegetativo em dias; 

Lfim = comprimento da fase final do período vegetativo em dias;  

t = tempo em dias. 
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 Esses valores são específicos para cada tipo de cultura e se encontram tabelados no 

boletim FAO-56. As tabelas a seguir mostram os valores de Kcb_ini, Kcb_med, Kcb_fim, Lini, Lcresc, 

Lmed e Lfim para o lúpulo. 

 

Tabela 5 – Coeficiente basal da cultura (Kcb) do lúpulo nos estádios inicial (ini), médio (med) 

e final (fim) 

Kcb_ini 0,15 

Kcb_med 1,00 

Kcb_fim 0,80 

     Fonte: ALLEN et al., 1998 

 

Tabela 6– Comprimento dos estádios de desenvolvimento (L) do lúpulo nos estádios inicial 

(ini), crescimento (cres), médio (med) e final (fim) 

 

Fase inicial - Lini 25 dias 

Fase de crescimento rápido - Lcresc 40 dias 

Fase de crescimento médio - Lmed 80 dias 

Fase final - Lfim 10 dias 

    Fonte: ALLEN et al., 1998 

 

 Quando se definiu Kcb, a parcela da transpiração potencial foi estimada de acordo com 

a equação a seguir.  

 

𝑇𝑟 = 𝐾𝑐𝑏  ×  𝐸𝑇0                                  Equação (22) 

   

3.5.4 – Balanço de água da camada subsuperficial  

 

 A camada subsuperficial é a camada na qual ainda ocorre evaporação da água devido 

às influências climáticas. O coeficiente Ke define a parcela da ET0 que representa a 

evaporação do solo. Logo, Ke terá seu valor máximo quando a camada subsuperficial estiver 

úmida (após chuva ou irrigação) e cairá para zero quando não houver água na subsuperfície do 

solo disponível para a evaporação.  
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𝐾𝑒 = 𝑚𝑖𝑛{(𝐾𝑟 − (𝐾𝑐_𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑐𝑏), 𝑓𝑢𝑚𝑑𝐾𝑐_𝑚𝑎𝑥)}                   Equação (23) 

 

em que, 

Kr = coeficiente de redução da evaporação da água do solo; 

Kc_max = limite superior diário da evaporação e da transpiração de uma superfície cultivada; 

fumd = fração do solo exposto e umedecido.  

  

 Kc máximo (Kc_max) é o limite superior diário na evaporação e transpiração da cultura. 

Esse parâmetro é influenciado pelas condições climáticas locais, pois se sabe que a 

evapotranspiração é um processo relacionado com a umidade do ar e velocidade do ar. A 

equação de Kc_max está descrita abaixo.  

 

𝐾𝑐_𝑚𝑎𝑥 = max {[1,2 + (0,04(𝑢2 − 2) − 0,004 (𝑈𝑅𝑚𝑖𝑛 − 45)) (√
ℎ

3

3
)] , (𝐾𝑐𝑏 + 0,05)}  

Equação (24) 

em que,  

h = altura média das plantas 

 

 Em algumas plantas, a cobertura do dossel não cobre toda a superfície do solo 

totalmente. Como no caso do lúpulo, a distribuição das folhas não é uniforme e a evaporação 

não é bem distribuída, por isso deve-se calcular a fração de solo exposto e úmido (fumd).  

 

fumd = min{1 − 𝑓𝑐 , 𝑓𝑤}        Equação (25) 

em que, 

fc = fração média exposta da superfície do solo; 

fw = fração média da superfície do solo molhada pela precipitação 

 

 A estimação de fc deve considerar que a fração média exposta da superfície está 

relacionada com o crescimento da planta e, por conseguinte, a sua equação está relacionada 

com os coeficientes de cultura (Kcb).  
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 𝑓𝑐 = max {((
𝐾𝑐𝑏− 𝐾𝑐𝑏_𝑖𝑛𝑖

𝐾𝑐_𝑚𝑎𝑥− 𝐾𝑐𝑏_𝑖𝑛𝑖
)
(1+0,5ℎ)

) , 0,01}   Equação (26) 

 

 No cálculo de Kr, deve-se considerar que no começo da fase de secagem, quando o 

solo ainda está na capacidade de campo, supõe-se que a evaporação ocorre na taxa máxima. 

Nesse caso, Kr é igual a 1. No estágio seguinte, quando o teor de umidade diminui e a umidade 

está abaixo da água facilmente evaporável (AFE), a taxa de evaporação diminui e Kr é 

penalizado, e diminui de 1 para 0. A evaporação da água no solo exposto é proporcional à 

redução de água residual na camada superficial. A equação que define Kr está definida abaixo.  

 

𝐾𝑟 = {
1 , 𝑠𝑒 𝐷𝑒 < 𝐴𝐹𝐸

max {(
𝐶𝐴𝐸− 𝐷𝑒,𝑖−1

𝐶𝐴𝐸−𝐴𝐹𝐸
) , 0} , 𝑠𝑒 𝐷𝑒 > 𝐴𝐹𝐸

  Equação (27) 

 

em que, 

CAE = capacidade de água evaporável [mm]; 

AFE = água facilmente evaporável [mm]; 

De,i-1 = depleção da camada superficial do solo no final do dia anterior [mm]; 

De = depleção da camada superficial do solo no dia [mm]. 

  

 A AFE é tabelada pelo FAO-56 conforme a classe textural de cada solo, variando de 2 

mm para solos arenosos para 12 mm para solos argilosos. No caso, identificou-se a presença 

do cambissolo háplico nas regiões de risco moderado localizadas na região de Resende. Esse 

solo é considerado siltoso de acordo com a EMBRAPA (1980). Segundo o boletim FAO-56, o 

solo siltoso possui AFE médio de 9,5 mm.  

 A quantidade máxima de água evaporável (CAE) durante um intervalo de tempo sem 

chuva ou irrigação fica entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, devido 

à profundidade da camada superficial do solo que está sujeita a evaporação [0,10 metros] e 

pode ser calculada pela seguinte expressão:  

 

𝐶𝐴𝐸 = 1000(𝜃𝐶𝐶 − 0,50𝜃𝑃𝑀)𝑍𝑒        Equação (28) 

 

em que, 

θcc = quantidade de água na capacidade de campo [m3 m-3]; 
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θpm = quantidade de água no ponto de murcha permanente  [m3 m-3]; 

Ze = profundidade da camada superficial do solo [m].  

  

 De acordo com o FAO-56, o solo siltoso possui a quantidade média de água na 

capacidade de campo de 0,32 m3 m-3 e a quantidade média de água no ponto de murcha 

permanente de 0,17 m3 m-3. Com a definição de CAE, aplica-se o balanço de água na camada 

subsuperficial para determinar a depleção acumulada de água no solo (De).  

 

𝐷𝑒,𝑖 = 𝐷𝑒,𝑖−1 − (𝑃𝑖 − 𝑅𝑂𝑖) − 
𝐼𝑖

𝑓𝑤
+ 

𝐸𝑖

𝑓𝑢𝑚𝑑
+ 𝑇𝑒𝑤,𝑖 + 𝐷𝑃𝑒,𝑖       Equação (29) 

 

em que, 

De,i = depleção na camada superficial no dia i [mm]; 

De,i-1 = depleção na camada superficial no dia anterior [mm]; 

Pi = precipitação no dia i [mm]; 

ROi = escoamento superficial no dia i [mm]; 

Ei = evaporação no dia i [mm] ; 

Tew,i = transpiração da fração exposta e molhada da camada superficial no dia i [mm]; 

DPe,i = percolação da superfície do solo no dia i [mm]. 

  

 em que, Ei (evaporação) é dada pela seguinte equação: 

 

𝐸𝑖 = 𝐾𝑒 × 𝐸𝑇0         Equação (30) 

 

 Para o presente estudo, o escoamento superficial foi desprezado, porque o terreno foi 

considerado plano e sem acúmulo de água. A parcela de irrigação também foi desprezada, 

pois o balanço de água foi aplicado em séries climáticas de anos anteriores e trata-se de um 

estudo de zoneamento climático. Espera-se analisar se a demanda atendida pela chuva mantém 

o cultivo fora da condição de déficit hídrico. Ademais, a parcela da transpiração da camada 

subsuperficial do solo é pequena em comparação às outras e por isso, também é 

desconsiderada em casos de raízes profundas (maiores que 0,5 a 0,6 m) (ALLEN et al., 1998). 

Com essas modificações, o balanço fica da seguinte forma: 

 

𝐷𝑒,𝑖 = 𝐷𝑒,𝑖−1 − 𝑃𝑖 + 
𝐸𝑖

𝑓𝑢𝑚𝑑
+ 𝐷𝑃𝑒,𝑖        Equação (31) 
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3.5.5 – Balanço de água na zona radicular 

 

 Na zona radicular, os efeitos da transpiração são maiores e a influência do tamanho da 

raiz é levada em conta. Antes de qualquer cálculo, é fundamental estimar CAD, que é a 

máxima quantidade de água que o solo pode reter, além da força gravitacional. No balanço de 

água, a estimação de CAD é proporcional a profundidade efetiva do sistema radicular (Zr,i) 

(PEREIRA et al., 2012): 

 

𝐶𝐴𝐷 = 1000 (θ𝑐𝑐 − θ𝑝𝑚)𝑍𝑟,𝑖      Equação (32) 

 

em que, 

θcc = umidade do solo a capacidade de campo [m3m-3]; 

θpm = umidade do solo ao ponto de murcha permanente [m3m-3]; 

Zr,i = profundidade efetiva do sistema radicular [m]. 

 

 A profundidade do sistema radicular foi interpolada em função da variação do 

coeficiente basal de cultura entre o estádio de crescimento e o começo do estádio de 

senescência. De acordo com o portal de informações botânicas Ecoport da FAO (FAO, 2001), 

o sistema radicular do lúpulo pode variar de 0,10 a 1,20 m dependendo do seu estádio de 

crescimento e da idade da planta. Logo, o intervalo entre Zr mínima e máxima foi entre 0,1 e 

1,2 m. 

 

𝑍𝑟,𝑖 = [
𝐾𝑐𝑏,𝑖 − 𝐾𝑐𝑏_𝑖𝑛𝑖

𝐾𝑐𝑏_𝑖𝑛𝑡− 𝐾𝑐𝑏_𝑖𝑛𝑖
] (𝑍𝑟,𝑥 − 𝑍𝑟,𝑛) + 𝑍𝑟,𝑛                                   Equação (33) 

 

em que, 

Kc_ini = coeficiente de cultura inicial; 

Kc_int = coeficiente de cultura intermediário 

Zr,x = profundidade máxima do sistema radicular efetivo [m]; 

Zr,n = profundidade mínima do sistema radicular efetivo [m]. 
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 Quando o teor de umidade do solo está abaixo de um valor crítico, a cultura se 

encontra em condição de estresse por déficit de água. Esses efeitos do estresse são estimados 

quando se multiplica Kcb por Ks no cálculo da evapotranspiração real.  

 

𝐾𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝐾𝑒 + 𝐾𝑠𝐾𝑐𝑏      Equação (34) 

𝐸𝑇𝑟 = 𝐾𝑐_𝑟𝑒𝑎𝑙  × 𝐸𝑇0       Equação (35) 

  

em que, 

ETr = evapotranspiração real [mm.d-1]; 

Kc_real = constante de cultura da evapotranspiração real; 

Ks = constante de estresse hídrico. 

 

 Ks é dado por: 

 

𝐾𝑠 = 
𝐶𝐴𝐷− 𝐷𝑟

𝐶𝐴𝐷−𝐴𝐹𝐷
= 

𝐶𝐴𝐷− 𝐷𝑟,𝑧

(1−𝑓)𝐶𝐴𝐷
      Equação (36) 

 

em que, 

CAD = capacidade total da água na zona radicular [mm]; 

AFD = fator de água disponível no solo [mm]; 

Dr,z = depleção na zona radicular [mm]; 

f = fração de depleção ou de consumo de água. 

 

 AFD representa a quantidade de água que pode ser extraída do solo pelas raízes sem 

comprometer o transporte de água da zona radicular para as partes aéreas e é definido pelo 

limite de fração média da capacidade de água disponível (CAD).  

 

𝐴𝐹𝐷 = 𝑓 × 𝐶𝐴𝐷      Equação (37) 

  

 O boletim da FAO-56 traz o f tabelado no valor de 0,50 para o lúpulo. O cálculo do 

balanço de água na zona radicular é realizado por meio do esgotamento da água no solo por 

meio da depleção de água na zona radicular:  
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𝐷𝑟,𝑖 = 𝐷𝑟,𝑖−1 − (𝑃𝑖 − 𝑅𝑂𝑖) − 𝐼𝑖 + 𝐸𝑇𝑟,𝑖 + 𝐷𝑃𝑖         𝑠𝑒    0 ≤ 𝐷𝑟,𝑖 ≤ 𝐴𝐹𝐷        Equação (38) 

 

em que, 

Dr,i = depleção na zona radicular ao fim do dia i [mm]; 

Dr,i-1 = conteúdo de água na zona radicular ao fim do dia anterior [mm]; 

DPi = perda de água por percolação profunda [mm]; 

ETr,i = evapotranspiração real no dia i [mm].  

 

 No início do balanço, o primeiro termo de depleção na zona radicular pode ser uma 

derivada do teor de água no solo que é descrito como: 

 

𝐷𝑟,𝑖−1 = 1000(𝜃𝑐𝑐 − 𝜃𝑖−1)𝑍𝑟             Equação (39) 

em que: 

θi-1 = quantidade média de água no solo na zona radicular efetiva.  

 

 Neste balanço, são feitas as mesmas considerações simplificativas do balanço de água 

da camada subsuperficial, em que os termos de irrigação, escoamento superficial foram 

desprezados. Porém, o termo da evapotranspiração é mantido. Portanto, o rearranjo da 

equação de balanço com isolamento do termo de percolação fica da seguinte forma: 

 

𝐷𝑃𝑖 = 𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑟,𝑖 − 𝐷𝑟,𝑖−1 ≥ 0        Equação (40) 

 

 A partir deste balanço, é possível estimar o armazenamento de água no solo (ARM) e a 

fração volumétrica de água no solo (θi).  

 

𝐴𝑅𝑀 = max(𝐶𝐴𝐷 − 𝐷𝑟,𝑖 , 0)                    Equação (41) 

𝜃 =  (
𝐴𝑅𝑀

𝑍𝑟∗1000
) + 𝜃𝑃𝑀               Equação (42) 

 

 Toda a vez que o armazenamento de água no solo (ARM) está abaixo da água 

facilmente disponível (AFD), o solo se encontra na condição de déficit hídrico. Apenas a 

chuva ou uso de irrigação são capazes de mudar esta condição (ALLEN et al., 1998). 
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 A fim de quantificar a necessidade de irrigação em cada estágio de desenvolvimento da 

planta, calculou-se a razão (r) entre ARM e CAD.  

 

𝑟 =  
𝐴𝑅𝑀

𝐶𝐴𝐷
         Equação (43) 

 Desta forma, pode-se comparar esta razão com o fator de depleção (f) que é constante e 

igual a 0,5. Por analogia, quando r é menor do que f a planta se encontra em condição de 

déficit hídrico.  

 

 3.5.6 – Análise estatística dos dados e da época de cultivo 

 

 O cultivo de qualquer planta está sujeito às variações de produtividade causadas pelo 

regime de chuva de determinada região. No caso do lúpulo, o estresse hídrico antes e durante 

a floração pode diminuir a produção de alfa e beta-ácidos e a produção de cones (EVANS, 

2003; DE KEUKELEIRE et al, 2007). Por isso, é de extrema importância a avaliação da 

necessidade hídrica da planta em seus diferentes períodos do crescimento vegetativo, 

principalmente no período antes e durante a floração.  

 O cálculo do balanço hídrico possibilitou a estimação de valores de armazenamento de 

água no solo (ARM) e água facilmente disponível (AFD). Assim, foram calculados os valores 

das razões f (AFD/CAD) e r (ARM/CAD). Quando r é menor que f, a planta se encontra em 

déficit hídrico. A razão r foi calculada para todos os dias e, em seguida, estimou-se a 

probabilidade de r ser menor do f em cada estágio de desenvolvimento da planta. A análise de 

distribuição de frequência foi feita para quantificar a frequência de ocorrência de dias com 

déficit hídrico. Essa análise teve como espaço amostral todos os dados climáticos do período 

de 1963-1978 e de 1995-1996, totalizando 14 anos de dados. Cada ano de cultivo foi simulado 

três vezes em três diferentes épocas de plantio para verificar a influência do regime de chuva 

no armazenamento de água do solo.  

 

  Tabela 7 – Classificação do cultivo conforme a data de plantio 

Tipo de cultivo Data de plantio 

Cultivo precoce 15 de agosto 

Cultivo normal 15 de setembro 

Cultivo tardio 15 de outubro 



77 

 

 

 

  

 Na distribuição de frequência, cada valor diário de r foi classificado em seis classes 

que estão mostradas na tabela abaixo.  

 

    Tabela 8 – Classes de valores de r 

Classe Valor de r 

1 0,0 ≤ r < 0,10 

2 0,10 ≤ r < 0,25 

3 0,25 ≤ r <  0,50 

4 0,50 ≤ r <  0,75 

5 0,75 ≤ r <  0,90 

6 0,90 ≤ r < 1,0 

 

 Após a classificação dos valores, gerou-se um histograma de distribuição de frequência 

para identificar quais as classes com a mais frequência em cada fase de desenvolvimento: fase 

inicial, fase de crescimento rápido, fase intermediária e fase final. Os dados de r de cada fase e 

cada ano foram agregados na mesma série de dados para fazer a distribuição de frequência por 

fase de desenvolvimento. A distribuição foi feita para os três tipos de cultivo (precoce, normal 

e tardio), o que gerou uma combinação total de 12 histogramas.  

 Cada classe da distribuição tem uma probabilidade associada, por exemplo:  

 

𝑃𝑐(𝑖) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 r na classe i

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒
     Equação (44) 

 

 O número total de estimações de r em cada fase está relacionado com a duração da 

fase (em dias) e o espaço amostral da mesma no período onde o balanço hídrico será avaliado. 

Como o balanço hídrico será feito de forma anual, o número de estimações de r será repetido 

em cada ano. Logo, o número de estimações é dado pela multiplicação entre a duração de cada 

fase e o número de anos em que será feito o balanço hídrico. A tabela a seguir mostra o 

cálculo do espaço amostral para cada fase.    
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Tabela 9 – Número total de estimações de r 

Fases de 

desenvolvimento do 

lúpulo 

Duração (dias) Quantidade de anos Número total de 

estimações de r 

Inicial 25 14 350 

Crescimento rápido 40 14 560 

Intermediária 80 14 1120 

Final 10 14 140 

  

 Sabe-se que o fator de depleção (f) é fixo em 0,50, logo a probabilidade da planta se 

encontrar em déficit hídrico é dada pelo somatório das probabilidades associadas às classes 1, 

2 e 3; pois essas classes englobam todos os valores de r menores que 0,50. Desta forma, pode-

se especificar a probabilidade da planta estar em déficit hídrico numa determinada fase.  

 

𝑃 (𝑟 < 𝑓) =  𝑃𝑐(1) + 𝑃𝑐(2) + 𝑃𝑐(3)      Equação (45) 

 

 

3.6 – Estimativa da produtividade 

 

 A taxa de transpiração está intimamente relacionada com a produção de biomassa de 

uma planta. Fandiño et. al. (2015) realizou um estudo para avaliar a influência da transpiração 

na produtividade de lúpulo em cultivo realizado na região da Galícia, Espanha. O estudo 

conclui que existe relação direta entre a transpiração da planta acumulada no período 

vegetativo e a produção de lúpulo por hectare. A relação entre transpiração e produtividade foi 

apresentada pela seguinte regressão linear: 

 

Y = 8,0039*X + 1362,1    Equação (46) 

  

em que, 

Y é a produtividade (Kg/hectare); 

X é a transpiração acumulada no período vegetativo (mm).  
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 Para estimar a produtividade na região de Resende, calculou-se a média dos dados 

diários de transpiração simulados no balanço hídrico para os três tipos de cultivo. Em 

seguida, as médias foram somadas para obter a transpiração acumulada.  
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1- Mapa de precipitação 

 

De acordo com a Figura 14, a precipitação anual apresentou os maiores valores na 

região da Costa Verde, Serrana e no Centro Sul Fluminense. Todas as regiões citadas são 

montanhosas, em função da presença das Serras do Mar e da Mantiqueira. Os sistemas 

meteorológicos, carregados de umidade, devido ao efeito orográfico, resultam em chuva 

nessas regiões montanhosas. A região da Serra dos Órgãos e da Costa Verde tiveram os 

valores máximos de precipitação, variando de 2.000 a 2.400 mm anuais. A região da Serra da 

Mantiqueira, onde se localiza os municípios de Resende e Itatiaia, também mostrou valores 

elevados de precipitação, e entre1.600 a 2.000 mm anuais.  

 
Figura 14 – Distribuição espacial da precipitação anual no Estado do Rio de Janeiro (mapa 

gerado pelo método de interpolação spline tension) 

 

Além disso, o estado tem regiões de baixada, onde se observaram os menores valores 

de precipitação. As regiões Norte e das Baixadas litorâneas possuem precipitação com totais 

anuais entre 700 e 1200 mm. Baixos totais de chuva são característicos de regiões de baixada 
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no estado do Rio de Janeiro (LYRA et al., 2017). As outras regiões são áreas intermediárias, 

com valores de precipitação na faixa de 900 a 1800 mm anuais, sendo assim locais com 

potencial para o cultivo de lúpulo, visto que a classificação de risco baixo varia de 1280 a 

1670 mm de precipitação anual.  

 

 4.2- Mapas de temperatura do ar 

 

 A Figura 15 mostra que as regiões mais baixas, tais como as regiões da Baixada 

Litorânea, , Norte, Noroeste e parte da Metropolitana mostraram as maiores temperaturas do 

ar médias anuais. No mapa de temperatura do ar média anual, elas variam de 23 a 25 °C. As 

baixas altitudes, associadas com os efeitos da continentalidade e maritimidade, são fatores que 

favorecem o aquecimento do ar nessas regiões. As regiões mais frias são localizadas nas áreas 

de maiores altitudes, onde se localizam as Serra do Mar (regiões da Costa Verde, Centro Sul, 

Serrana e Norte Fluminense) e Serra Mantiqueira (regiões do Médio Paraíba e Centro Sul). 

Nas mesmas pode-se observar a presença do clima mesotérmico com temperaturas médias 

anuais entre 17 e 22 °C.  

 

 
Figura 15 – Distribuição da temperatura média anual do ar (mapa gerado pelo método de 

intgerpolação com regressão linear multivariável) 
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 As regiões mais adequadas para o cultivo de lúpulo possuem a característica de 

temperaturas médias anuais entre 16,9 e 21,1 °C. Tal faixa de temperatura compreender tanto 

as regiões de altitudes medianas (entre 500 a  1000 metros), quanto regiões de altitudes 

maiores e mais frias (acima de 1000 metros). Espera-se que essas áreas sejam identificadas 

nos mapas de zoneamento. 

 

4.3 Zoneamento agroclimático 

 

 

4.3.1 - Reclassificação de camadas com uso de lógica fuzzy 

 

Os mapas de chuva anual e temperatura média anual do ar foram reclassificados com 

aplicação da lóica fuzzy. Os resultados são mostrados a seguir.  

 

Figura 16 – Mapa de risco térmico para o cultivo de lúpulo (após a reclassificação de    

valores com base na função de pertinência – Figura 12a) 
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Figura 17  – Mapa de risco de chuva para o cultivo de lúpulo (após a reclassificação de    

valores com base na função de pertinência – Figura 12b) 

 

De acordo com a Figura 16, as regiões com risco baixo térmico de cultivo de lúpulo 

estão distribuídas em regiões de altitudes maiores que 400 metros do estado do Rio de Janeiro. 

No entanto, elas se concentram nas regiões Serrana, Centro e do Médio Paraíba. Outra região 

estreita também apresenta risco baixo no interior da Costa Verde. Essas regiões possuem 

temperaturas amenas (< 20oC), devido ao efeito da altitude. As regiões litorâneas 

(Metropolitana, Baixadas Litorâneas e Norte) e a região Noroeste são de clima mais quente e 

de altitudes menores; e por isso são de alto risco de cultivo. 

Um detalhe interessante é que algumas regiões de altitudes extremas apresentaram ou 

risco muito alto ou alto, e as mesmas estão distribuídas na região Serrana e na região do Pico 

de Itatiaia no Médio Paraíba. Tal fato é devido às baixas temperaturas médias anuais (< 17 oC) 

encontradas nesse locais. 

 O mapa de risco de chuva (Figura 17) indica que existe uma extensa do território do 

estado possui risco baixo para o cultivo de lúpulo (área verde escura), porém a parte 

desseterritório é de clima mais quente e a adaptação plantio é mais complicada. Ademais, 
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outras regiões apresentaram as outras classificações de risco, que vão do moderado ao 

extremo. Na região da Costa Verde essa variação é caracterizada pela elevada variabilidade 

das chuvas que é influenciada pela presença da serra do Mar. As precipitações que ocorrem 

nessa região são chamadas chuvas orográficas, que é um tipo de precipitação local que se 

forma quando uma barreira de relevo impede a passagem dos ventos marítimos, 

quase saturados de vapor d’água pela evaporação do mar. Desta forma, na transposição das 

formas montanhosas, os ventos úmidos, em ascensão, se resfriam e condensam, favorecendo a 

formação de nuvens e chuva a barlavento (FIDALGO et al., 2012). 

 A presença da serra do Mar favorece as precipitações orográficas, que contribuem 

para caracterização de clima mais úmido que o ideal para o plantio de lúpulo.  

 A presença da serra do Mar e da Mantiqueira também afeta a variabilidade de chuva no 

interior do Estado. Uma extensa região com classificações de risco moderado a extrema se 

prolonga desde a fronteira da região Centro Sul e Metropolitana até as regiões Serrana e das 

Baixadas litorâneas. No centro dessa área, observaram-se duas regiões de risco extremo (área 

em vermelho), onde a precipitação anual é entre 2200 e 2600 mm. Outras áreas de risco alto e 

muito alto foram identificadas perto dos municípios de Cabo Frio e Búzios (região da Baixada 

litorânea), e perto dos municípios de Quissamã, Campos dos Goytacazes e São João da Barra 

(região Norte). Essas áreas são de clima mais seco, com precipitações anuais que variam de 

700 a 1200 mm.  

 

4.3.2 – Sobreposição de mapas com operações fuzzy 

Os mapas de chuva e temperatura do ar média anual foram sobrepostos para 

identificar as áreas, em que tanto a chuva, quanto a precipitação anual possuam valores na 

faixa que representa o risco baixo (entre 0,95 e 1,0). A sobreposição foi feita de duas formas 

diferentes: (i) operação gama fuzzy e (ii) operação interseção fuzzy. Os mapas de zoneamento 

climático resultantes estão ilustrados a seguir.  
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Figura 18 – Zoneamento climático com Gama Fuzzy (γ= 0,10) 

Figura 19 – Zoneamento climático com Gama Fuzzy (γ = 0,25) 
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Figura 20 – Zoneamento climático com Gama Fuzzy (γ = 0,50) 

      Figura 21 – Zoneamento climático com Gama Fuzzy (γ = 0,75) 
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Figura 22 – Zoneamento climático com Gama Fuzzy (γ = 0,90) 

Como pode-se observar, a operação gamma fuzzy gerou mapas de diferentes 

características. Os mapas de gama igual a 0,1 e gama igual a 0,25 (Figuras 18 e 19) 

apresentaram zonas de risco definidas, com as áreas de risco baixo concentradas nas regiões 

de altitudes mais elevadas.  

Na medida em que gama aumenta, ocorre o aumento das áreas de risco menores (risco 

baixo e moderado) e diminuição das áreas de risco maiores. Isso é atribuído a influência dos 

altos valores dos pixels gerados no mapa de risco térmico, pois sabe-de que a amplitude 

térmica do mapa de temperatura média anual do estado do Rio de Janeiro (entre 17 e 25 ºC – 

Figura 16) é menor do que a amplitude térmica da função de pertinência trapezoidal da 

temperatura (entre 8 e 35 ºC – Figura 12). Além disso, a equação da operação gama fuzzy 

mostra que quando gama aumenta, o valor do termo Soma Fuzzy (no caso: (1 – ((1- Mapa 

chuva)*(1-Mapa temperatura)
γ  - da equação (14)) também aumenta, e consequentemente, acaba 

aumentando o valor do pixel final. Logo, a diferença entre um determinado pixel e seus pixels 

vizinhos diminui e a diferença entre as classes se torna menos evidente.  

As áreas de risco baixo e moderado foram identificadas, principalmente, na região do 

Médio Paraíba, na região Serrana, e Centro Sul, onde as altitudes proporcionam clima ameno 
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e a chuva anual se encontra dentro definida pela função de pertinência. Em outras regiões, 

essas áreas também ocorrem de forma pontual, onde o relevo apresenta variações.  

Figura 23 – Zoneamento climático com Interseção Fuzzy 

 O zoneamento climático feito por interseção fuzzy (Figura 23), gerou um mapa com as 

classes de risco definidas e coerentes com as características climáticas das classificações 

propostas nas funções de pertinência de temperatura e chuva (Figura 12). Destaca-se, que a 

diferença entre as classes de risco foi mais nítida do que nos mapas gerados pela operação 

gama fuzzy. Isso acontece porque na equação da operação de interseção, o valor final é o valor 

mínimo entre os dois mapas de temperatura e chuva e consequentemente as diferenças entre 

os valores de pixel vizinhos é maior. Portanto, deve-se definir o mapa de zoneamento da 

operação de interseção como mapa final de zoneamento climático, visto que ele é mais 

conservador e assim, proporciona maior segurança na definição de onde plantar lúpulo no 

estado do Rio de Janeiro.  

Todos os mapas com gama e interseção fuzzy mantiveram a região central de risco 

extremo remanescente do mapa de risco úmido. Nessa área, o alto índice de chuvas pode 

comprometer o crescimento e a produção de lúpulo.. A inadequação do cultivo pela chuva 
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também apareceu nos mapas de gama igual a 0,10 e 0,25 e no mapa de interseção fuzzy; na 

região da Costa Verde, na região Norte e em parte da região da Baixada litorânea.  

A inadequação do cultivo pela temperatura também é perceptível na faixa litorânea que 

vai da região Metropolitana até a região Norte do Estado. Nessas áreas, as temperaturas 

médias anuais são altas demais (> 24oC), aumentando o risco de cultivo.  

Ao cruzar o mapa de zoneamento climático da operação de interseção fuzzy com o 

mapa de clima do IBGE (Figura 6), observou-se que as áreas de risco baixo e moderado se 

concentram onde o clima é classificado como mesótérmico brando (com temperaturas do ar 

anuais entre 10 e 15°C) e subquente (com temperaturas do ar anuais entre 15 e 18 °C) (IBGE, 

2003). Tais resultados são coerentes visto que o lúpulo cresce e é produzido em locais com 

temperatura anual no intervalo de 5,6 a 21,3 °C (FAO, 2001).  A serra dos Órgãos atua como 

barreira física natural das frentes frias que entram pelo litoral do Estado, fazendo que a 

precipitação diminua na área da serra voltada para o interior do continente (efeito de sobra de 

chuva) (LYRA et al., 2017).  

Adicionalmente, essa região apresenta face voltada para o norte e tem maior 

disponibilidade radiação ao longo do ano e isso é um componente fundamental como o lúpulo, 

que precisa de 1800 a 2000 horas de brilho solar por ano (FAO, 2001). 

É válido lembrar que o presente estudo, como qualquer estudo de zoneamento 

climático, gera um mapa de zoneamento que não é definitivo. Na medida que outras 

localidades apresentem cultivos de lúpulo de sucesso, outros estudos podem ser feitos com as 

condições climáticas atualizadas. O lúpulo é uma planta com alta capacidade de adaptação e 

isso pode ser observado ao comparar-se as condições climáticas dos cultivos brasileiros com 

as condições climáticas de cultivos estrangeiros citadas no capítulo de revisão.  

Além disso, é recomendável mais estudos de cultivo em campo nas áreas de risco 

baixo identificadas no mapa de interseção fuzzy para validar o zoneamento realizado. 

4.4 – Balanço de água do solo 

 Esta etapa foi restrita para locais próximos ou dentro do município de Resende. O 

zoneamento climático permitiu identificar áreas de risco baixo, moderado e alto dentro do 

município. Após levantamento preliminar, apenas a estação meteorológica de Resende do 

INMET apresentava todos os dados climatológicos necessários por um período maior do que 

10 anos. O município de Resende foi um dos locais que apresentaram áreas de risco baixo e 

moderado para o cultivo de lúpulo.  
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4.4.1- Análise da distribuição de frequência por tipo de cultivo 

 

(i) Cultivo precoce 

 O balanço de água do solo no cultivo precoce mostrou que há extrema necessidade 

hídrica na fase inicial de desenvolvimento da planta. A Figura 22 mostra as distribuições de 

frequência dos valores de r (ARM/CAD) nos quatro estágios de desenvolvimento da planta.   

Figura 24 – Distribuição de frequência de r por fase no cultivo precoce: (a) fase inicial, (b) 

fase de crescimento, (c) fase intermediária e (d) fase final no município de Resende, Rio de 

Janeiro.  
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 A Figura 24a apresenta a distribuição de frequência dos valores de r e revela que 

maioria dos valores se encontram dentro da classe 1 (0 > r > 0,1). A Figura 23b mostra que os 

valores de r se encontraram concentrados nas classes 3 e 4, o que representou, 

aproximadamente, 27% e 32% dos valores de r, respectivamente.  As classes 5 e 6 também 

apresentaram frequências significativas, mas elas não caracterizam o déficit hídrico porque 

representam valores acima de f = 0,5 (fator de depleção). 

 As Figuras 24c e d indicaram que r apresentou padrões similares para as fases 

intermediária e final, o que caracterizou o mesmo perfil em termos de necessidade hídrica 

nessas duas fases. A distribuição de frequência para o plantio precoce indicou concentração 

dos valores de r nas classes 4, 5 e 6. Tal concentração, indicou que não existe necessidade de 

irrigação nessas fases, sendo coerente com os padrões sazonais da região, onde as fases 

intermediária e final se encontram dentro das estações de primavera e verão, que costumam 

ser mais úmidas (LYRA et al., 2017). A Tabela abaixo mostra as probabilidades de déficit 

hídrico calculadas pelo somatório das frequências das classes 1, 2 e 3 em cada fase de 

desenvolvimento da planta.  

 

  Tabela 10 – Probabilidades de déficit hídrico (cultivo precoce) 

Fase de desenvolvimento Probabilidade 

Inicial 88,57% 

Crescimento 32,50% 

Intermediária 6,70% 

Final 0,0% 

 

 As Figuras 25 e 26 ilustram dois exemplos de balanço hídrico simulados para o cultivo 

precoce.  
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Figura 25 – Balanço hídrico do solo no período entre os anos 1967-1968 (cultivo precoce) 

 

 

Figura 26 – Balanço hídrico do solo no período entre os anos 1973-1974 (cultivo precoce) 

 

 Notou-se em ambos os balanços, que o armazenamento de água do solo (ARM) se 

encontrou abaixo do limite da água facilmente disponível (AFD) na fase inicial do 

desenvolvimento. Esse padrão é esperado, devido às poucas chuvas observadas na região 

Sudeste nos meses de agosto e setembro (BRITO et al., 2016) Tais valores baixos de ARM 
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caracterizaram a necessidade de irrigação e os baixos valores de r observados na Figura 24a 

de distribuição de frequência. A probabilidade de déficit hídrico foi cerca de 88,57% 

 Na Figura 25, observou-se que ARM na fase de crescimento apresentou padrão 

oscilante, estando em alguns momentos abaixo da AFD e outros momentos acima. O mesmo 

comportamento está presente na Figura 26 (ano de cultivo 1973-74) e, além disso, nas duas 

simulações (1967-68 e 1973-74) a curva de ARM não se aproxima do ponto de murcha 

permanente (valores de ARM próximos a zero) e nem na curva da capacidade de água 

disponível (CAD). Isso mostra que a Figura 24b de distribuição de frequência está coerente 

com esses balanços, pois as classes 3 e 4 de valores r apresentaram maior frequência em 

relação às outras. O uso de irrigação nesta fase de desenvolvimento deve ser avaliado, caso o 

agricultor opte pelo cultivo precoce.  

 Por fim, o comportamento de ARM nas fases intermediária e final do cultivo 

indicaram a não necessidade do uso da irrigação. A partir de outubro, a frequência de chuvas 

aumenta e o solo fica mais úmido, sendo adequado para o cultivo de lúpulo (BRITO et al., 

2016) Percebe-se que o ARM encosta na curva de CAD e tal fato caracteriza umidade na 

capacidade de campo em ambas as fases. 

Este comportamento também é observado nas Figuras 24c e 24d de distribuição de 

frequência, nos quais as classes 5 e 6 (valores de r mais altos) apresentaram as maiores 

frequências. As probabilidades de déficit hídrico nas fases intermediária e final são 6,7% e 

0%, respectivamente. Isso é muito bom, pois é na fase intermediária que ocorre a floração e 

que o estresse hídrico pode reduzir a produção de alfa-ácidos (SREČEC et. al, 2008). 

 

ii) Cultivo normal 
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 No balanço de água do solo no cultivo normal, observou-se que há necessidade hídrica 

na fase inicial de desenvolvimento da planta. A Figura 27 ilustra a distribuição de frequência 

de r (ARM/CAD) para o cultivo normal 

Figura 27 – Distribuição de frequência de r por fase no cultivo normal: (a) fase inicial, (b) fase 

de crescimento rápido, (c) fase intermediária e (d) fase final.  

  

 A Figura 27a mostra a distribuição de frequência dos valores de r na fase inicial, onde 

observou-se que a maioria dos valores se encontram na classe 1 (entre 0 e 0,1), no entanto, 

outras classes (2, 3, 4, 5 e 6) apresentaram frequências mais expressivas em comparação com 

o cultivo precoce. A probabilidade de déficit hídrico nesta fase foi aproximadamente 63%. A 
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Figura 27 (gráfico (b)) mostra que os valores de r se encontraram distribuídos 

preferencialmente nas classes 4, 5 e 6, o que reflete o começo do período chuvoso no mês de 

outubro. A baixa frequência de valores de r na classe 3, indicou pequena probabilidade de 

déficit hídrico na fase de crescimento rápido, a probabilidade de déficit hídrico foi baixa (7,32 

%). 

 As Figuras 27c e 27d apresentaram padrões similares, o que caracteriza o mesmo perfil 

em termos de necessidade hídrica nas fases intermediária e final. Os dois histogramas de 

frequência mostraram concentração dos valores de r nas classes 4, 5 e 6. Essa concentração, 

indicou que não há necessidade de irrigação nessas fases, e tal resultado já era esperado pois, 

as fases intermediária e final estão dentro do período chuvoso. Isso também é visível nas 

probabilidades de déficit hídrico que foram baixas nas duas fases (0,8% e 6,43%, 

respectivamente). A Tabela a seguir mostra as probabilidades de déficit hídrico em cada fase 

de desenvolvimento da planta. 

 

  Tabela 11 – Probabilidades de déficit hídrico (cultivo normal) 

Fase de desenvolvimento Probabilidade 

Inicial 62,86% 

Crescimento 7,32% 

Intermediária 0,80% 

Final 6,43% 

 

 As Figuras 28 e 29 ilustram dois exemplos de balanço hídrico para o cultivo normal.  
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Figura 28 – Balanço hídrico do solo no período entre 1971-1972 (cultivo normal) 

 

 

Figura 29 – Balanço hídrico do solo no período entre 1976-1977 (cultivo normal) 
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Na Figura 28, relativa ao cultivo do período 1971-1972, o armazenamento de água do 

solo (ARM) se encontraram abaixo do limite da água facilmente disponível (AFD) no começo 

da fase inicial e depois aumenta devido aos dias de chuva no fim de setembro. Tais valores 

baixos de ARM, resultaram nos baixos valores de r observados na Figura 27a de distribuição 

de frequência. Na Figura 29 (cultivo 1976-1977), o comportamento de ARM na fase inicial é 

oscilatório, porém dentro da faixa viável para o cultivo sem estresse hídrico e também 

representa os valores r distribuídos nas classes 4, 5 e 6 da Figura 26a.  

Com relação a fase de crescimento, os dois balanços apresentaram similaridade. O 

armazenamento do solo aumentou, devido a alta intensidade das chuvas, de forma que ARM 

mantivesse na capacidade de água disponível (CAD). Este comportamento, representou que as 

chuvas nessa época foram suficientes para elevar a umidade do solo à capacidade de campo, o 

que levou à altos valores de r. A Figura 27b de distribuição de frequência foi coerente com 

esses balanços, porque a classe 6 teve a maior frequência, seguida pelas classes 5 e 4 

respectivamente. A probabilidade de uso irrigação nesta fase de desenvolvimento foi pequena 

(7,32 %) e, portanto, não deve ser preocupação para o agricultor caso ele opte pelo cultivo 

normal.   

 Nas fases intermediária e final do cultivo, o comportamento de ARM indicou que não 

seria necessário o uso da irrigação em ambos os balanços hídricos. Novembro se encontra no 

período chuvoso da região Sudeste (BRITO et al., 2016) e o solo fica úmido e adequado para 

o cultivo de lúpulo. Nas Figuras 28,29 notou-se que o solo fica saturado de água em ambas as 

fases, visto que a curva de ARM encosta na curva de CAD mais de uma vez. Nos gráficos (c) 

e (d) de distribuição de frequência, onde as classes 5 e 6 (valores de r mais altos) apresentam 

as maiores frequências, esta saturação do solo também pode ser observada.  

 

iii) Cultivo tardio 

 

 O balanço de água do solo simulado para o cultivo tardio mostrou a necessidade de uso 

de irrigação na fase inicial de desenvolvimento da planta. A Figura 29 mostra a distribuição de 

frequência de r (ARM/CAD) nas diferentes fases de desenvolvimento.  
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Figura 30 – Distribuição de frequência de r por fase no cultivo tardio: (a) fase inicial, (b) fase 

de crescimento rápido, (c) fase intermediária e (d) fase final.  

 

 A distribuição de frequência dos valores de r presente no gráfico (a) da Figura 30 

ilustrou que maioria dos valores estão dentro da classe 1 (entre 0 e 0,1), porém outras classes 

(2, 3, 4, 5 e 6) também tiveram frequências mais expressivas, resultado parecido com o cultivo 

normal. A probabilidade de déficit hídrico nesta fase foi aproximadamente 65%. 

 A Figura 30 (gráfico (b)) mostra a distribuição de frequência de r na fase de 

crescimento rápido. A maioria dos valores estão presentes nas classes 4, 5 e 6, com destaque 

para a classe 6 que representa valores r entre 0,9 e 1. A fase de crescimento rápido abrange os 
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meses de novembro e dezembro, que são meses chuvosos na região Sudeste.  A baixa 

frequência de valores de r nas classes 1, 2 e 3 revelou a pequena probabilidade de déficit 

hídrico na fase de crescimento rápido (cerca de 11%). 

 Os gráficos (c) e (d) apresentaram comportamento parecido, o que caracteriza o 

mesmo perfil em termos de necessidade hídrica nas fases intermediária e final. Os dois 

histogramas de distribuição de frequência apresentaram a concentração dos valores de r nas 

classes 4, 5 e 6; com a pequena diferença do gráfico (d) que apresentou maior frequência na 

classe 3 (valores de r entre 0,25 e 0,5). De qualquer forma, ambos os gráficos mostraram 

maiores frequências na classe 6, representando que não há necessidade de irrigação nessas 

fases. As probabilidades de déficit hídrico nas fases foram baixas, cerca de 4% na fase 

intermediária e cerca de 9% na fase final.  Este resultado já era esperado porque as fases estão 

dentro dos meses de janeiro, fevereiro e março, que são meses do período chuvoso da região 

Sudeste (BRITO et al., 2016). A tabela a seguir mostra as probabilidades de déficit hídrico em 

cada fase de desenvolvimento da planta. 

 

 Tabela 12 – Probabilidades de déficit hídrico (cultivo tardio) 

Fase de desenvolvimento Probabilidade 

Inicial 65,15% 

Crescimento 11,61% 

Intermediária 4,02% 

Final 9,29% 

 

As Figuras 31 e 32 mostram dois exemplos de balanços hídricos para o cultivo tardio.  
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Figura 31 – Balanço hídrico do solo no período entre 1973-1974 (cultivo tardio) 

 

 

Figura 32 – Balanço hídrico do solo no período entre 1995-1996 (cultivo tardio) 

 

A Figura 31 ilustra o balanço hídrico do solo no período 1973-1974, o armazenamento 
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baixos valores de r foram observados no gráfico (a) de distribuição de frequência da Figura 30 

e isso caracteriza a alta de frequência de valores de r. Na Figura 32 (período 1995-1996), o 

comportamento de ARM foi semelhante, e esta oscilação entre o eixo 0 e a curva da CAD 

(limite de saturação do solo) representou bem a distribuição de frequência dos valores de r nas 

classes 2, 3, 4, 5 e 6 do gráfico (a). De qualquer forma, a maior frequência de valores de  r foi  

da classe 1, o que caracteriza a necessidade de eventuais irrigações nesta fase.  

Na fase de crescimento rápido, o armazenamento do solo aumentou e permaneceu 

acima da curva de água facilmente disponível (AFD) nos dois balanços hídricos. Isso ocorreu 

em função do aumento do regime pluviométrico nos meses de novembro e dezembro. Em 

alguns dias dos balanços, ARM alcançou a capacidade de água disponível (CAD), pois o 

regime de chuva foi suficiente para a saturação do solo. O gráfico (b) da Figura 30 de 

distribuição de frequência está coerente com os balanços, porque a classe 6 teve a maior 

frequência, seguida pelas classes 5 e 4 respectivamente.   

 Nas fases intermediária e final do cultivo, o comportamento de ARM foi bom para não 

usar irrigação em ambos os balanços hídricos. Os meses de janeiro, fevereiro e março se 

encontram no período chuvoso da região Sudeste (BRITO et al., 2016) e o solo fica mais 

úmido e adequado para o cultivo de lúpulo. O estresse hídrico no estádio da floração pode 

diminuir a quantidade de alfa-ácidos no lúpulo e comprometer a qualidade do cultivo 

(SREČEC et. al, 2008). A floração ocorre na fase intermediária e o estresse hídrico deve ser 

evitado nesta fase. Na Figura 31 do balanço hídrico do período 1973-1974, notou-se queque as 

chuvas nessas fases foram muito irregulares, fazendo com que ARM decaísse para abaixo da 

curva da água facilmente disponível (AFD) em meados de fevereiro. No balanço hídrico do 

período 1995-1996, as chuvas foram mais frequentes deixando o solo saturado em mais de 

uma oportunidade, tanto que a curva de ARM encostou na curva de CAD mais de uma vez. Os 

gráficos (c) e (d) da Figura 30 estão coerentes com os balanços apresentados, porque as 

classes 4, 5 e 6 (valores de r mais altos) tiveram as maiores frequências.  

 De maneira geral, vimos que a fase inicial do desenvolvimento mostrou as maiores 

chances de uso de irrigação para os três tipos de cultivo simulados (precoce, normal e tardio). 

Ao compararmos os três tipos de cultivo, observou-se que as probabilidades de déficit hídrico 

do cultivo normal foram menores do que as probabilidades do cultivo precoce e tardio em 

quase todas as fases de desenvolvimento. Com exceção do estádio final que tem a 

probabilidade de déficit hídrico de 0% no cultivo precoce e 6,4% no cultivo normal. De 

qualquer forma, as probabilidades de déficit no cultivo precoce foram maiores em outras 
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fases, principalmente na inicial (cerca de 88%) e por isso, o cultivo normal iniciando na 

segunda semana de setembro é recomendado para o agricultor.  

 

4.5 – Estimativa da produtividade 

 

 A produtividade foi estimada por meio de uma regressão linear proposta por Fandiño 

et. al. (2015), que relaciona a produtividade (Kg/hectare) com a transpiração acumulada do 

período vegetativo. Com base na equação (33), estimou-se a produção por área para os três 

tipos de cultivo.  

 

Tabela 13 – Estimativa da produtividade do lúpulo para Resende, Rio de Janeiro. 

Tipos de cultivo Transpiração 

acumulada (mm) 

Regressão linear Produção por área 

(Kg/hectare) 

Precoce 448,68  

Y = 8,0039*X + 

1362,1 

2229,1 

Normal 482,65 2501,0 

Tardio 475,69 2445,3 

 

 De acordo com as estimações feitas acima, o cultivo normal foi o que apresentou com 

maior produtividade devido à maior transpiração acumulada. Esse resultado corrobora com 

os resultados apresentados no tópico anterior, no qual o cultivo normal também foi o que 

apresentou maiores frequências em classes maiores (r > 0,5), e assim espera-se maior 

probabilidade de atendimento das necessidades hídricas do lúpulo.  

 Cabe ressaltar que os presentes resultados baseados no balanço hídrico são válidos 

apenas para região de Resende. Estudos adicionais referentes a outros lugares de risco 

moderado ou baixo para o plantio podem ser realizados, na medida em que mais dados 

meteorológicos estejam disponíveis para realização do balanço hídrico.  
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5 CONCLUSÕES  

 

✓ O presente estudo permitiu a geração de mapas de temperatura do ar mensal e de 

precipitação anual para o estado do Rio de Janeiro;  

✓ O trabalho também identificou áreas de diferentes classes de risco para o cultivo de lúpulo 

no estado do Rio de Janeiro com auxílio de ferramentas baseadas em lógica fuzzy; 

✓ . A operação interseção fuzzy gera mapa de zoneamento climático com melhor definição 

das classes de risco em comparação aos mapas obtidos pela operação gama fuzzy, sendo este o 

recomendado para os agricultores usarem como referência; 

✓ As áreas de risco baixo do mapa gerado pela operação de interseção se concentram nas 

regiões do Médio Paraíba, Centro Sul e Serrana do Estado. As áreas de risco muito alto e 

extremo se concentram nas regiões Serrana, Norte, Costa Verde e Baixadas Litorâneas. Tais 

áreas possuem risco de adaptação do lúpulo, tanto pelo excesso (> 1684 mm) de chuva e/ou 

pelas altas (> 21,1oC) temperaturas do ar médias anuais.  

✓ Os resultados também apontaram que as áreas de risco baixo se localizam em regiões de 

clima mesotérmico brando e subquente, onde as temperaturas do ar anuais estão de acordo 

com as temperaturas recomendadas pelo portal FAO Ecocrop.  

✓ Com base no balanço hídrico, a fase inicial de desenvolvimento é o período mais crítico 

em termos de necessidades hídricas para a cultura do lúpulo em área de risco moderado, e 

pode demandar o uso de irrigação.  

✓ Quando comparado os três tipos de cultivo simulados (precoce, normal e tardio), as 

probabilidades de déficit hídrico no cultivo normal são menores do que as probabilidades do 

cultivo precoce e tardio em quase todas as fases de desenvolvimento. Portanto, recomenda-se 

que o lúpulo seja plantado em meados do dia 15 de setembro. Além disso, as probabilidades 

de déficit hídrico nas fases intermediária e final são muito baixas e, por isso, o uso de 

irrigação nesta fase (para o cultivo norma) não é necessário.  

✓ As estimativas de produção por área indicam que o cultivo normal é o tipo de cultivo com 

maior produtividade, devido à maior transpiração acumulada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O estudo de zoneamento é um trabalho pontual que pode ser atualizado na medida em 

que novos cultivos de lúpulo sejam encontrados em outras localidades. Se essas localidades 

tiverem precipitação anual e temperatura do ar média anual fora da faixa de pertinência 

considerada ótima para o cultivo de lúpulo, novos estudos poderão ser realizados.  

 Ademais, futuros trabalhos experimentais são importantes para qualificar o cultivo de 

lúpulo nas regiões de risco baixo e de risco moderado, assim, como o cruzamento do mapa de 

zoneamento com o mapa de uso do solo do Estado do Rio de Janeiro, gerando um zoneamento 

agroecológico. Este tipo de zoneamento permitiria avaliar se áreas se as regiões de risco baixo 

se encontram ocupadas por atividades antrópicas ou áreas ambientalmente protegidas ou 

outras classes de ocupação de solo que inviabilizam o cultivo.  
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Apêndice – Questionários aos cultivadores de lúpulo  

 

 

Nome do agricultor: Rodrigo Veraldi Ismael 

Cidade de plantio: São Bento do Sapucaí - SP 

1) Você planta lúpulo a quanto tempo ? 

Resposta: 4 anos 

2 ) Suas plantas chegam a quantos metros de altura ? 

Resposta: 5 metros 

3) Quanto é a produtividade por planta em média ? 

Resposta: 800 gramas por planta 

 

 

Nome do agricultor: Felipe Francisco 

Cidade de plantio: São José dos Pinhais - PR 

1) Você planta lúpulo a quanto tempo ? 

Resposta: 2 anos 

2 ) Suas plantas chegam a quantos metros de altura ? 

Resposta: 5 metros 

3) Quanto é a produtividade por planta em média ? 

Resposta: 600 gramas por planta 

 

Nome do agricultor: Max Raffaele 

Cidade de plantio: São Paulo - SP 

1) Você planta lúpulo a quanto tempo ? 

Resposta: 2 anos 

2 ) Suas plantas chegam a quantos metros de altura ? 

Resposta: 5 metros 

3) Quanto é a produtividade por planta em média ? 

Resposta: 500 gramas por planta 
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Nome do agricultor: Pablo Sotomayor 

Cidade de plantio: Brasília - DF 

1) Você planta lúpulo a quanto tempo ? 

Resposta: 2 anos 

2 ) Suas plantas chegam a quantos metros de altura ? 

Resposta: 7 metros 

3) Quanto é a produtividade por planta em média ? 

Resposta: 2000 gramas por planta 

 

 

 

 

 


