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Introdução

O Panicum maximum Jacq cv. Colonião 
conhecido como capim colonião é de origem africana,
apresentando-se como uma planta perene que forma 
touceiras grandes e densas podendo atingir três metros 
de altura e apresentar uma tolerância regular à seca.
Este cultivar é exigente quanto à fertilidade do solo e 
deve ser plantado em áreas cuja precipitação anual 
média seja próxima a 1000 mm, porém, não tolera 
solos mal drenados. O capim colonião é utilizado
largamente como forrageira pela enorme quantidade de 
massa verde que produz durante todo o ano, mas 
também, é conhecido pela agressividade e resistência,
sendo uma importante espécie infestante nos canaviais 
pernambucanos (Santos et al. 2003) [2].

No Brasil devido às grandes extensões de pastagens 
degradadas, atualmente, tem-se dado mais relevância as 
interações planta x ambiente antes da introdução de 
determinada forrageira em uma região, pois é íntima a 
relação entre os fatores ambientais e a ocorrência e 
distribuição das plantas forrageiras mostrando a 
necessidade de se conhecer a disponibilidade desses 
fatores e as características ecológicas e fenológicas das 
plantas a serem cultivadas.

Com este trabalho objetivou-se determinar o 
potencial agroclimático do Panicum maximum jacq. cv. 
Colonião no Estado de Pernambuco através do balanço 
hídrico climatológico proposto por Thorntwaite e 
Mather (1955) [5] em que foram estimados os índices 
de limites térmicos e hídricos relacionados às
exigências climáticas com a produção da espécie. 

Material e métodos

O estado de Pernambuco possui uma área de 
98.937,8 Km2 e está localizado entre as latitudes de 70

18’17’’, a 90 28´43’’S e longitudes 340 48´15’’ a 410

21´22’’ W, no Nordeste brasileiro. Para a determinação do
potencial agroclimático do Capim colonião, foram 
utilizados dados climáticos de 123 postos, sendo 69 postos 
com uma serie acima de 30 anos de observações e 54 
postos numa serie abaixo de 30 anos de observações. Os 
dados climáticos mencionados são as médias anuais de 
temperatura e precipitação (SUDENE, 1990 [4]), 
disponíveis na página virtual da Unidade Acadêmica de 
Ciências Atmosféricas (UACA) da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG).

Em Pernambuco, o número de estações é relativamente 
pequeno, praticamente se dispõe apenas de postos 
pluviométricos encontrados razoavelmente distribuídos 
impossibilitando estudos da distribuição espacial da maior 
parte das variáveis climáticas (umidade, vento, radiação, 
evaporação, orvalho etc.).

A precipitação pluvial em regiões tropicais é fortemente 
variável no tempo, espaço, duração e quantidade, enquanto 
a temperatura do ar apresenta baixa variabilidade sendo, 
portanto, facilmente modelada em função das coordenadas 
geográficas. Assim sendo, a baixa concentração espacial de 
locais com registros termométricos, restringe drasticamente 
a disponibilidade de dados de temperatura, quando 
comparados aos de precipitação. Para contornar esse 
problema, estimou-se a média mensal de temperatura do ar 
nos locais onde apenas se dispunham de dados de chuva. 
Nessa estimativa foram usados os valores médios mensais 
disponíveis no Estado de Pernambuco e nos Estados 
vizinhos, considerando-se, as normais climatológicas 
fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET). Foi utilizado o modelo de regressão múltipla 
quadrática segundo Cavalcanti & Silva (1994). A 
estimativa da temperatura é função da latitude (f), a 
longitude (l) e altitude (h) como variáveis independentes:  
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 Os coeficientes A0, A1,..., A9 foram obtidos pelo 
método dos mínimos quadrados, o que consiste na 
solução de vários sistemas de equações de 10 equações 
a 10 incógnitas correspondendo a cada mês e cada sub-
região.

Em Pernambuco por se encontrar em baixa latitude, 
não há uma expressiva variação no fotoperíodo, com 
variações entre 30 minutos aproximadamente
permanecendo este em torno de 12h, praticamente 
durante todo o ano. Logo não é um fator limitante, 
sendo assim, o zoneamento só será de natureza térmica 
e hídrica.

De posse dos dados da temperatura média e da 
precipitação média dos postos foram calculados os 
balanços hídricos segundo Thornthwaite e Mather
(1955) [5], para uma capacidade de retenção de água 
no solo de 100 mm (CAD), normalmente utilizado 
como média climatológica para a região.

Em 1992 Skerman & Riveros [3], citaram que a
temperatura ótima para o crescimento de P. maximum
está entre 19,1°C e 22,9°C, com base nesta informação 
tais temperaturas foram utilizadas para determinar o 
potencial agroclimático para esta cultura.

Resultados

Obtido os dados dos balanços hídricos dos postos 
analisados de Pernambuco foi gerada a carta do 
potencial climático através do software programa 
Surfer® versão demo 8.03.

Dos fatores térmicos, hídricos e índices-limites, 
determinados para Pernambuco as temperaturas 
inferiores em médias anuais apresentaram–se variando 
de 19,2 a 28,1 °C, portanto o déficit hídrico não pode 
ser o único parâmetro climático determinante para o 
zoneamento, e sim uma relação algorítmica dos dois 
índices. Dessa forma aparecem três faixas de condições 
climáticas em Pernambuco em relação ao cultivo da 
Panicum maximum jacq. Cv. Colonião:

-Zona apta: Condições térmicas e hídricas 
satisfatórias, onde a temperatura é  19,1 °C e o déficit 
hídrico  a 450 mm por ano.

-Zona Restrita (moderadamente apta): Condições 
térmicas satisfatórias e deficiências hídricas moderadas, 
ou seja, temperatura  19,1 °C e o déficit hídrico 
compreendido entre 400 a 650 mm, onde o cultivo já 
necessita suplementar com irrigação, além de outras 
técnicas no manejo para o desenvolvimento da cultura.

-Zona inapta: Condições térmicas e hídricas 
desfavoráveis, ou seja, a temperatura inferior a 19,10 C 
e o déficit hídrico maior a 650 mm ou a temperatura 
maior do que 19,1 °C e o déficit também superior a 650 
mm, chegando à inviabilidade do cultivo da planta a 
baixos custos, havendo assim a necessidade de técnicas 
mais sofisticadas e mão-de-obra especializada.

Discussão

O mapeamento das isotermas e do déficit hídrico de 
Thornthwaite e Mather (1955) permite delimitar as zonas 
com diferentes aptidões agroclimáticas para o cultivo do
Panicum maximum jacq. Cv. Colonião, no Estado de 
Pernambuco.

A zona apta se concentrou em 75 localidades, 
distribuídas na Mesorregião Metropolitana do Recife, 
Mesorregião da Zona da Mata Pernambucana, na área 
Norte, onde há uma boa distribuição temporal de chuvas, e 
na região Agreste devido o clima se apresenta ameno e a 
cultura apresentar moderada resistência a seca segundo 
Skerman & Riveros, 1992 [3].

A zona restrita ocorreu em 25 localidades distribuídas 
na Mesorregião Metropolitana de Recife, na Mesorregião 
da Zona da Mata Sul Pernambucana e na fronteira entre a 
Zona da Mata e o Agreste mais precisamente entre os 
municípios de Vitoria de Santo Antão e Gravatá além do 
Sertão do Estado.  

A zona inapta ficou localizada em 23 localidades, 
distribuídas nas Mesorregiões do Sertão, Sertão de São 
Francisco por apresentarem elevadas temperaturas 
combinadas com pouca chuva inviabilizando o cultivo por 
sequeiro registrou-se também inaptidões em algumas áreas 
do Agreste Pernambucano.
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Figura 1. Mapa de Pernambuco com as Mesorregiões: 1 – Região Metropolitana; 2 - Zona da Mata; 3 – Agreste; 4–

Sertão e 5 – Sertão de São Francisco

Figura 2. Carta do potencial agroclimático do capim colonião (Panicum maximum jacq. cv. Colonião) no Estado de 
Pernambuco

Figura 3. Capim colonião sendo cultivado para utilização como forragem


