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A preocupação com a vulnerabilidade dos sistemas agrícolas tornou-se 
tema de diversas pesquisas no mundo após os últimos relatórios sobre 
mudanças climáticas do Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC). No caso do Brasil, o impacto poderá ser sentido pelos produtores 
até o final desta década, ameaçando a produção de alimentos e biocom-
bustíveis. 

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) possui papel relevante para 
a economia brasileira (NEVES et al., 2009),  movimentando cerca de 80 
bilhões de dólares por ano. A expansão do setor sucroenergético ocorreu 
devido ao crescimento da frota de automóveis que utilizam biocombustí-
veis, ocasionando o aumento da demanda nacional pelo etanol. 

Neste cenário, o uso de modelos de simulação de crescimento e produtivi-
dade atrelados às projeções de clima formam uma importante ferramenta 
para simulação de cenários agrícolas futuros, auxiliando na otimização da 
produção, seguridade do recurso financeiro, contribuindo também para o 
gerenciamento de expansão de áreas com potencial produtivo e mitigação 
de culturas (MARIN et al., 2011). Considerando também a importância da 
agricultura para produção de alimentos e bioenergia, estudos sobre vul-
nerabilidade do setor agrícola às mudanças do clima podem auxiliar na 
tomada de decisão para a criação de planos de adaptação e mitigação, e 
auxiliar no monitoramento de culturas, na previsão de rendimento, e para 
o avanço da compreensão sobre os processos de crescimento e produção 
da cana-de-açúcar (MARIN et al., 2012).
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a sensibilidade do modelo Agricultural 
production simulator - sugarcane (APSIM/Sugarcane) (Keating et al. 1998; 
Thorburn et al., 2005) quanto aos parâmetros climáticos [CO2], temperatura 
e precipitação, e analisar cenários futuros de mudança climática para a cul-
tura de cana-de-açúcar. Para tanto, foi necessária a calibração para culti-
var SP 80-1842, utilizando dados experimentais. A sensibilidade do modelo 
foi testada para os elementos climáticos [CO2], precipitação e temperatura 
do ar, com dados climáticos de Piracicaba-SP. Quatro cenários climáticos 
futuros foram simulados, além do atual; CSIRO A2, CSIRO B2, PRECIS A2 
E PRECIS B2. 

Os resultados demonstram que o modelo APSIM/Sugarcane é sensível à 
temperatura do ar, concentração de CO2 e chuva. O aumento da concen-
tração de CO2 e da precipitação levou ao incremento da produtividade de 
colmos, enquanto que variações na temperatura reduziram a produtivida-

Figura 1. Variação nos parâmetros meteorológicos temperatura, concentração de 
CO2 e precipitação e os efeitos na produtividade de colmos (Mg.ha-1), para cana-
-de-açúcar em Piracicaba - SP.
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Figura 2. Diferenças entre os cenários CSIRO A2, CSIRO B2, PRECIS A2 e PRE-
CIS B2, para a produtividade de colmos média, na da série 1977-2006, compara-
dos ao cenário atual (BL).

de, assim como a redução da precipitação. Dois dos cenários analisados 
(CSIRO A2 e B2) resultaram em aumento na produtividade da cana-de-
-açúcar, na ordem de 19,5 e 13,9%, enquanto que os cenários PRECIS A2 
e B2 mostraram possibilidade de redução na produtividade da cana-de-
-açúcar para o local analisado.
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