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RESUMO 

Atributos ecofisiológicos do híbrido DKB-390 e modelo estocástico para previsão da 
produtividade de grãos 

 O milho é uma das culturas mais importantes do mundo, pois os produtos dele oriundos 
são largamente utilizados na indústria de amidos, na alimentação animal e humana, e também na 
produção de energia proveniente de biomassa. Por esse motivo, há sempre um grande interesse em 
conhecer a potencialidade de uso dos principais materiais genéticos disponíveis em relação aos 
ambientes em que serão inseridos. Este trabalho teve como objetivo central caracterizar, para o 
genótipo DKB-390 conduzido sob condição irrigada, atributos ecofisiológicos como área foliar, 
eficiência de uso da radiação, coeficiente de extinção, coeficientes de cultura, consumo hídrico e 
componentes de espiga; bem como conceitualizar modelos norteadores de manejo e de 
planejamento para cultura do milho, no intuito de obter a produtividade de grãos contemplada 
pelas incertezas climáticas diárias dos principais elementos do clima e suas correlações, para 
posteriormente se obter as correspondentes necessidades de água e de nitrogênio pela cultura. Para 
tanto, um experimento de campo foi conduzido, informações da literatura foram revisadas e 
levantadas, e modelos de previsão foram concebidos para a produtividade de grãos e para as 
demais variáveis de interesse. Como principais resultados, obteve-se: (i) sob condições adequadas 
de suprimento hídrico e de nitrogênio, o híbrido DKB-390 requer cerca de 573 litros de água para 
kg de grão que produz; (ii) o genótipo responde significativamente à segunda cobertura com 
nitrogênio, caso a cultura seja conduzida sob elevada população de plantas e adequado suprimento 
hídrico; (iii) a segunda cobertura com nitrogênio promoveu melhor manutenção da área foliar 
durante a fase de enchimento de grãos; (iv) o incremento da segunda cobertura de nitrogênio 
promoveu maior eficiência de uso da água pela cultura, bem como um leve aumento nos valores 
modais do número de grãos por fileira (da espiga) e da massa de 1000 grãos; (v) sob condições de 
adequado suprimento hídrico, o coeficiente de extinção médio, generalizado para todo o ciclo, é 
da ordem de 0,4267; valor que tende a ser maior na medida em que o suprimento de nitrogênio é 
menor; (vi) a eficiência de uso da radiação foi calculada em 3,52 g (fitomassa seca de parte aérea) 
MJ-1 (radiação solar fotossinteticamente ativa interceptada), tendo sido menor em função do 
emprego do regime de nitrogênio mais restritivo; (vii) os coeficientes de cultura obtidos do 
experimento podem ser utilizados para o manejo da irrigação do híbrido DKB-390, para os 
principais subperíodos, para que a produtividade não seja penalizada por déficit hídrico; (viii) o 
índice de colheita (expresso em relação à parte aérea) foi da ordem de 40% (variando entre 37% e 
43%) sob condições de suprimento adequado de água e nitrogênio, valores que tenderam a ser 
maiores quando da restrição da segunda cobertura; (ix) o modelo determinístico proposto simulou 
adequadamente a evolução da produtividade de fitomassa de parte aérea do híbrido empregado, 
bem como sua produtividade de grãos sob adequadas condições de suprimento hídrico e de 
nitrogênio; (x) o modelo determinístico simulou adequadamente as evapotranspirações diárias o 
consumo hídrico através do método de Penman-Monteith; (xi) o modelo estocástico sugerido 
mostrou-se satisfatório, mediante o uso da distribuição normal bivariada das variáveis radiação 
solar e temperatura média do ar, para simular a produtividade de grãos sob condições de 
suprimento hídrico adequado e sob déficit moderado; e (xii) aparentemente, o modelo estocástico 
necessita ser melhorado quanto à capacidade de previsão das necessidades hídricas e de 
nitrogênio, pois tende claramente a subestimar as primeiras e superestimar as segundas. 
 
Palavras-chave: Milho; Distribuição (probabilidades); Ecofisiologia vegetal; Agrometeorologia; 
Balanço hídrico; Modelagem matemática; Simulação estatística 
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ABSTRACT 

Ecophysiological attributes of hybrid DKB-390 and sthocastic model for predicting grain 
productivity 

 Maize is on of the world most important crops, given that the products generated from this 
cereal are largely used by sectors like starch industry, animal and human nutrition, as well as 
biomass energy production and refineries. For these reasons, there is frequently a huge interest in 
knowing the potential adoption of the main available genotypes in relation to the environment in 
which they will be supposedly subjected. Considering the hybrid DKB-390 under full irrigated 
conditions, this work has as the central objective to characterize the most important 
ecophysiological attributes such as leaf area, radiation use efficiency, extinction coefficient, crop 
coefficients, water use and ear yield components. Additionaly, specif goals were to conceptualize 
models applicable for both management and planning of maize crops in order to predict the grain 
productivity contemplated by daily climate incertainties of the driven climate variables (i.e. 
radiation and temperature) and their correlation, then to achieve the water and nitrogen 
requirement corresponding to the predicted productivity. A field experiment was carried out, 
useful information from literature were obtained and reviewed, and models were created towards 
to support the prediction tools. The following outcomes might be highligthed: (i) under suitable 
conditions of both nitrogen and water supply,  hybrid DKB-390 requires about 573 litters of water 
per each kilogram of produced grain; (ii) the genotype is significantly responsive to the second 
nitrogen covering when growing under high plant population and suitable water supply; (iii) the 
second nitrogen covering has enhanced better leaf area maintainance during grain filling stage; 
(iv) the second nitrogen covering has led to a better water use efficiency, as well as slightly 
increased modal values of the number of kernels per row (of ear) and the mass of a thousand 
kernels; (v) under suitable water supply, averaged extinction coefficient might be generalized as 
0.4267 throughout the whole cycle, whereas tending to be higher as the nitrogen supply is 
restricted; (vi) the radiation use efficiency as calculated as 3.52 g (above-ground dry matter) MJ-1 
(intercepted photossyntheticaly active radiation), being smaller as the nitrogen supply is restricted; 
(vii) some crop coefficients were found for the main phenological stages and may be adopted for 
irrigation management of hybrid DKB-390, when one aims to not deplet the productivity; (viii) 
the harvest index (above-ground based) was found about 40% (varying from 37% to 43%) if 
water and nitrogen are added sufficiently, and is likely to be higher provided that the second 
covering is not done; (ix) the proposed determinist model has performed well when simulating 
above-ground dry matter time course and its corresponding grain productivity under full and 
moderated water deficit conditions; (x) by using Penman-Montheit method, the deterministic 
model apparently simulates well both daily evapotranspiration and water uses; (xi) through 
bivariate normal distribution of averaged daily solar radiation and air temperature, the suggested 
stochastic model has simulated grain productivity in a satisfactory way; and (xii) the suggested 
stochastic model need to be improved in terms of its water and nitrogen requirement 
predictability, given that it clearly tends to underestimate the former and overestimate the latter. 
 
Keywords: Maize; Distribution (probability); Agrometeorology; Crop ecophysiology; Water 
balance; Mathematical modelling; Statistic simulation 
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aTh Coeficiente empírico composto de Thornthwaite 

Awg Amplitude total dos valores de produtividade de grãos simulados 

BOC Balanço de ondas curtas (M T-3) 

BOL Balanço de ondas longas (M T-3) 

CA Classe de freqüência 

CANC Última classe de freqüência 

CH Consumo hídrico da cultura em condições hídricas ótimas (L) 

CHa Consumo hídrico da cultura em condições hídricas sub-ótimas (L) 

CPSN Contagem padrão da sonda de neutrôns 

CUC Coeficiente de uniformidade de Christiansen 

CUE Eficiência de uso do carbono 

CUEf Eficiência de uso do carbono à base de fitomassa 

D Drenagem (L) 

DAE Dias após emergência 

DAF Duração de área foliar 

dc Diâmetro do coletor de água (L) 

defsub Deflúvio subsuperficial (L) 
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defsup Deflúvio superficial (L) 

Dh Nível de suprimento hídrico 

DJ Dia do ano 

Dr Desenvolvimento relativo 

DRST Fator de correção da excentricidade da órbita terrestre 

Dsem Densidade de semeadura (L-1) 

E1 Estádio fenológico 1 

E2 Estádio fenológico 2 

E555 Energia média de um mol de fótons fotossinteticamente ativos (M L2 T-2 N-1) 

ea Pressão atual de vapor (M L-1 T-2) 

EfAN Eficiência de adubação nitrogenada 

es Pressão de saturação de vapor (M L-1 T-2) 

esmáx Pressão máxima de saturação de vapor (M L-1 T-2) 

esmín Pressão mínima de saturação de vapor (M L-1 T-2) 

ET Evapotranspiração da cultura em condições hídricas ótimas (L T-1) 

ETa Evapotranspiração da cultura em condições hídricas sub-ótimas (L T-1) 

ETo Evapotranspiração de referência (L T-1) 

EUA Eficiência de uso da água (M L-3) 

Ev Evaporação (L T-1) 

EXPN Exportação de nitrogênio pelos grãos (M L-2) 

Eλ Energia associada ao comprimento de onda (M L2 T-2) 

F(X) Função de distribuição de X 

f(X) Função densidade de probabilidades de X 

F(X,Y) Função de distribuição conjunta de X e Y 

F(Y) Função de distribuição de Y 

FAdc Fator de redução da assimilação de dióxido de carbono 

FB Taxa de fotossíntese bruta (L T-1) 

Fd Fator de depleção de água no solo 

fi Função auxiliar de discretização 

FL Taxa de fotossíntese líquida (L T-1) 

FNub Fator de correção para nebulosidade 
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FO Freqüência “observada” 

FOCMo Maior freqüência “observada” por classe 

ftc Fator de tortuosidade e conectividade dos poros 

Gcs Fluxo total de calor no solo (M T-3) 

GD Tempo térmico (θ) 

GDA Tempo térmico acumulado (θ) 

GDmáx Tempo térmico à temperatura ótima de desenvolvimento vegetal (θ) 

GR Requerimento de glucose para elaboração de fitomassa 

H Comprimento astronômico do dia 

h Armazenamento de água no solo (L) 

I Índice térmico empírico de Thornthwaite 

IAF Índice de área foliar 

IAFm Índice de área foliar médio 

IAFmáx Índice de área foliar máximo 

IC Índice de colheita à base de fitomassa seca de parte aérea 

ICT Índice de colheita à base de fitomassa seca total 

k Coeficiente de extinção de luz 

K(θ) Condutividade hidráulica sob condições não saturadas (L T-1) 

K0 Condutividade hidráulica sob condições de saturação (L T-1) 

Kc Coeficiente de cultura 

Kc0 Coeficiente de cultura inicial 

Kcmáx Máximo coeficiente de cultura 

Kp Constante de Plank (M L2 T-1) 

Ky Fator de resposta da cultura à água 

L Lâmina de irrigação (L) 

LI Limite inferior da classe de freqüência 

LI0 Limite inferior da primeira classe de freqüência 

LICMo Limite inferior da classe que apresenta a maior freqüência “observada” 

LS Limite superior da classe de freqüência 

LSN Leitura de água no solo feita pela sonda de neutrôns 

LSNC Limite superior da última classe de freqüência 
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M1000 Massa de mil grãos (M) 

Mo Moda 

MoWg Moda dos valores simulados de produtividade de grãos 

n Tamanho da amostra 

m, υ, α Parâmetros empíricos da equação de van Genuchten 

N1 Variável auxiliar 1 

N2 Variável auxiliar 2 

N60 Grupo de tratamentos submetidos à primeira cobertura com nitrogênio 

N90 Grupo de tratamentos submetidos à primeira cobertura com nitrogênio 

NC Número de classes de freqüência 

Nep Número de espigas por planta 

Nfe Número de fileiras por planta 

Ngf Número de grãos por fileira 

Ni Número de iterações 

Ns Fornecimento relativo de nitrogênio do solo 

NWg ∈ Cai Número de valores simulados que pertencem à i-ésima classe de freqüência 

P Pressão atmosférica (M L-1 T-2) 

Plantas C3 Plantas que apresentam ciclo metabólico de Calvin-Benson 

Plantas C4 Plantas que apresentam ciclo metabólico de Hatch-Slack 

PO Probabilidade “observada” 

Pop População de plantas (L-2) 

PP Precipitação pluvial (L) 

q Fluxo de água no solo (L T-1) 

QN Recomendação de nitrogênio (M L-2) 

R Taxa de respiração (L T-1) 

r Distância entre o centro do pivô e o ponto de coleta (L) 

Rab Fluxo de radiação absorvível (M T-3) 

RAdc Relação entre taxas de assimilação de dióxido de carbono 

Rd Fluxo de radiação solar global incidente no topo do dossel (M T-3) 

RETN Retorno de nitrogênio para o solo (M L-2) 

RFA Fluxo de radiação fotossinteticamente ativa 
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RFA0 Fluxo de radiação fotossinteticamente ativa incidente no dossel (M T-3) 

RFAac Fluxo acumulado de radiação fotossinteticamente ativa interceptada (M T-3) 

RFAfoton Fluxo quântico (N L-2 T-1) 

RFAI Fluxo de radiação fotossinteticamente ativa interceptada (M T-3) 

RFAt Fluxo de radiação fotossinteticamente ativa transmitida (M T-3) 

Rg Fluxo de radiação solar global (M T-3) 

Rgc Fluxo de radiação solar global em dias extremamente claros (M T-3) 

RgN Fluxo de radiação solar global em dias extremamente nublados (M T-3) 

RGR Taxa de desenvolvimento relativo (T-1) 

RI Razão de insolação 

Rn Fluxo de radiação líquida para a vegetação (M T-3) 

Rns Fluxo de radiação líquida para o solo (M T-3) 

Rs Coeficiente de respiração específica 

RT Fluxo de radiação solar global incidente no topo da atmosfera (M T-3) 

RUE Eficiência de uso da radiação (M2 L2 T-2) 

RUEc Eficiência de uso da radiação à base de carboidrato (M2 L2 T-2) 

RUEg Máxima eficiência de uso da radiação à base de carboidrato (M2 L2 T-2) 

Se Espaçamento da cultura (L) 

Ses Declividade da curva de pressão de vapor (M L-1 T-2 θ-1) 

t Tempo (T) 

T Temperatura do ar média do dia (θ) 

T1, ..., T8 Tratamento 1, ..., Tratamento 8 

T-3d Temperatura do ar média dos três dias anteriores (θ) 

TCC Proporção de carbono na fitomassa 

TDmáx Temperatura crítica máxima para o desenvolvimento vegetal (θ) 

TDmín Temperatura crítica mínima para o desenvolvimento vegetal (θ) 

TDop Temperatura ótima para o desenvolvimento vegetal (θ) 

TFC Proporção de carbono na glucose 

Tmáx Temperatura do ar máxima do dia (θ) 

Tmín Temperatura do ar mínima do dia (θ) 
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TN Teor de nitrogênio na proteína 

TNop Teor de nitrogênio nas outras partes 

TPB Teor de proteína bruta nos grãos 

u Umidade de grãos 

U Número pseudo-aleatório 

U1 Número pseudo-aleatório 1 

U2 Número pseudo-aleatório 2 

Uc Número pseudo-aleatório crítico 

URmáx Umidade relativa do ar máxima 

URmín Umidade relativa do ar mínima 

V2 Velocidade do vento a 2 metros de altura (L T-1) 

Vc Volume de água coletado no ponto de coleta (L3) 

vc Velocidade de propagação da radiação (L T-1) 

Vmáx Valor máximo 

Vmín Valor mínimo 

VPD Déficit de saturação de vapor (M L-1 T-2) 

Wg Produtividade de grãos (M L-2) 

Wgd Produtividade deplecionada de grãos (M L-2) 

Wgmáx Valor máximo simulado para a produtividade de grãos 

Wgmín Valor mínimo simulado para a produtividade de grãos 

Wn Produtividade final de parte aérea (M L-2) 

Wop Fitomassa seca de outras partes (M L-2) 

Wpa Taxa de produção de fitomassa de parte aérea (M L-2 T-1) 

Wpad Taxa de produção de fitomassa deplecionada de parte aérea (M L-2 T-1) 

X Variável aleatória X 

Y Variável aleatória Y 

z Profundidade do solo (L) 

Z Variável reduzida da distribuição normal 

Φ Latitude 

Θ Fator de peso no cálculo da pressão de saturação de vapor 

β1, β2, β3, β4 Parâmetros empíricos 
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ε Erro 

γ Constante psicrométrica da água (M L-1 T-2 θ-1) 

γ1, γ2, γ3 Parâmetros empíricos 

φm Potencial mátrico (L) 

φT Potencial total (L) 

η1, η2, η3, η4 Parâmetros empíricos 

λ Comprimento de onda (L) 

λab Fração absorvível da radiação fotossinteticamente ativa 

λI Fração interceptada da radiação solar incidente no topo do dossel 

λPAR Fração fotossinteticamente ativa da radiação solar global 

λr Albedo 

µRg Média de radiação solar global 

µT Média de temperatura 

µWg Média dos valores simulados de produtividade de grãos 

θ Umidade do solo à base volumétrica 

ρ Coeficiente de correlação de Pearson 

σ Desvio-padrão 

θr Umidade residual 

σRg Desvio-padrão de radiação solar global 

θs Umidade de saturação 

σT Desvio-padrão de temperatura 

σWg Desvio-padrão dos valores simulados de produtividade de grãos 

σxy Covariância de X e Y 

τ Transmitância 

ω Saturação relativa 

ϖ1, ϖ2, ϖ3 Parâmetros empíricos 

ζ Declinação solar 

ξ1, ξ2 Coeficientes empíricos da equação do balanço de ondas longas 
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1 INTRODUÇÃO 

O milho é uma das culturas mais importantes do mundo, pois os produtos dele oriundos 

são largamente utilizados na indústria de amidos, na alimentação animal e humana, e também na 

produção de energia proveniente de biomassa. Por esse motivo, há sempre um grande interesse em 

conhecer a potencialidade de uso dos principais materiais genéticos disponíveis em relação aos 

ambientes em que serão inseridos. A experiência prática de técnicos e produtores rurais já revela 

um grande domínio sobre a produção desse cereal. Por outro lado, a pesquisa é a principal 

geradora de informação norteadora de intervenção na lavoura. 

A título de ilustração, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de grãos de milho, 

ocupando uma área de 12,964 milhões de hectares para produzir 42,514 milhões de toneladas por 

ano, resultando em uma baixa produtividade média de, aproximadamente, 3279 kg ha-1, sendo 

3295 kg ha-1 e 3233 kg ha-1 as médias dos períodos de safra e safrinha, respectivamente (CONAB, 

2008). A produção total brasileira é nove vezes menor que a dos Estados Unidos, que utiliza uma 

área no máximo três vezes maior para a produção (FAO, 2007). 

Parte dessa ineficiência nacional é explicada pelo menor potencial intrínseco do Brasil em 

relação aos EUA, já que o último apresenta maior fluxo de radiação solar disponível na principal 

estação de cultivo, maiores latitudes das regiões produtoras (que permitem maiores populações) e 

ainda solos com maior capacidade de armazenamento de água. Outra parte da ineficiência pode 

ser explicada pela má adequação genótipo-ambiente, às vezes em conjunto com o inadequado 

manejo de água em áreas irrigadas. Uma terceira parte poderia vir da carência de pesquisas 

ecofisiológicas aplicadas à culura de milho, das quais se extrai, por exemplo, atributos como 

interceptação luminosa, assimilação de carbono, evapotranspiração, componentes de espiga, área 

foliar e biomassa; informações que devem subsidiar a prática da adequação genótipo-ambiente. 

Finalmente, uma outra fração seria ainda explicada pelas externalidades sócio-econômicas. A 

pesquisa deve se encarregar pela primeira e terceira partes, e a extensão rural pela segunda. 

A relação entre as variáveis climáticas e a produção agrícola é complexa, devido as 

primeiras exercerem influência em todo o ciclo da cultura, das mais diferentes formas. A conexão 

e a comprensão dessas relações podem ser abordadas através de experimentação de campo e 

modelagem, as quais reunem equações matemáticas, associadas ou não a componentes 

estatísticos, visando responder uma determinada questão de interesse (ex.: a magnitude de uma 

variável de interesse) ou ainda aferir o instrumento (o modelo) para outros usos. 
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Uma aplicação típica de modelos de produtividade agrícola ocorre quando se visa obter a 

otimização de uso de recursos, como terra e água. Se um economista ou engenheiro pretende 

realizar uma análise multiobjetivo para especificar quanto de cada cultura deverá ser plantado e 

em que época, visando obter máximo lucro e sustentabilidade ao longo do projeto, este 

profissional dependerá essencialmente de um modelo de produtividade para cada cultura. Sua 

análise e, conseqüentemente, o sucesso do projeto, serão tão melhores quanto mais refinados e 

embasados forem os modelos; não só os agrícolas como também os econômicos e sociais. Isso 

justifica a existência e a continuidade da área de pesquisa denominada modelagem. 

Outro exemplo, o cultivo de milho é amparado por resoluções Federais que prevêem 

indenizações por parte de eventos climáticos inesperados (ex.: granizo, seca, vendaval). Cita-se a 

resolução nº 2403/97, que ampara culturas como algodão, arroz, feijão, milho e soja, desde que 

sejam cultivadas em áreas pertencentes ao zoneamento agrícola. Ainda, somente serão 

considerados válidos para fins de PROAGRO (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária), 

para essas culturas, os produtores que optem por aplicar as recomendações técnicas referentes ao 

zoneamento implantado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento, contemplando novo 

cronograma de semeadura, combinado com os materiais genéticos e grau de aptidão dos solos. 

Como os cultivos agrícolas são extremamente dependentes das variáveis climáticas, 

eventos climatológicos adversos podem causar prejuízos nos cultivos. Torna-se importante, 

portanto, o planejamento baseado em uma projeção que abrange os principais valores de 

desempenho da cultura, quer seja, máximos, mínimos e modais. Para o caso de atributos como 

produtividade e necessidades de água e nitrogênio, a elaboração de modelos baseados em 

premissas físico-biológicas auxilia na correta quantificação e alocação de recursos para o 

planejamento da inserção de determinada cultura em um ambiente, restando ainda verificar se tal 

projeção não sofre objeções das condições físicas, topográficas e de fertilidade dos solos. 

Este trabalho tem como objetivo central caracterizar, para o genótipo DKB-390 conduzido 

sob condição irrigada, atributos ecofisiológicos como área foliar, eficiência de uso da radiação, 

coeficiente de extinção, coeficientes de cultura, consumo hídrico e componentes de espiga; bem 

como conceitualizar modelos norteadores de manejo e de planejamento para a cultura do milho, 

no intuito de obter a produtividade de grãos contemplada pelas incertezas climáticas diárias dos 

principais elementos do clima e suas correlações, para posteriormente se obter os correspondentes 

requerimentos de água e de nitrogênio pela cultura. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos técnicos e filosóficos sobre modelagem 

O uso de modelos em agricultura é datado desde os primeiros cultivos da história da 

humanidade. Naquele período, já existia um modelo mental norteando que, plantando-se a cultura 

de uma determinada forma e em uma determinada época, haveria um certo desenvolvimento 

vegetal que levaria ao ponto de colheita dessa cultura em outra época. Isso foi melhorado com o 

passar do tempo pelos agricultores, que refinaram o modelo baseando-se em suas próprias 

experiências e observações. Já no século retrasado, estudiosos como Justus von Liebig e Carl von 

Wulffen concederam uma abordagem mais estruturada aos modelos, introduzindo o conceito de 

dinâmica dos sistemas, a partir dos quais seria possível compreender a interdependência de 

variáveis nos sistemas agrícolas e a ciclagem de nutrientes em função de três parâmetros básicos: 

quantidade, intensidade e eficiência (de WIT, 1990). A partir das décadas de 40 e 50, trabalhos 

mais elaborados vieram então a formalizar o que hoje seria o alicerce da modelagem em 

agricultura (ZADOCKS; RABBINGE, 1985). 

Quanto mais complexo, mais explica e a pouco se aplica um modelo; porém, quanto 

menos aplicável, menos desejável ele é. Se esta visão persiste como válida, contribui-se para 

dissociar ciência de engenharia e vice-versa, ao invés de sintetizar as áreas do conhecimento rumo 

à melhoria da performance dos sistemas biológicos. Uma metodologia que deixa de ser desafiada, 

ativamente discutida e então modificada, pode significar o aceite definitivo dos diversos 

paradigmas existentes, ou por outro lado pode vir a se tornar esquecida e inútil com o tempo 

(MEINKE, 1996). Dessa forma, os modelos são definidos como um conjunto de equações 

matemáticas que representam, quantitativamente, as suposições relativas a um sistema real. Estes 

modelos têm como objetivo o avanço científico com base em uma análise de agregação dos 

diversos componentes do sistema estudado, possibilitando, assim, uma representação simplificada 

e organizada de atributos e processos do mundo real (THORNLEY; JOHNSON, 1990). 

Tais premissas permitem criar a hipótese de que certas variáveis de interesse possam ser 

simuladas, a exemplo da produtividade de grãos de milho e das necessidades de água e de 

nitrogênio correspondentes. Por exemplo, se as exigências hídricas de uma cultura são requisitads 

para uma determinada situação, a necessidade de irrigação pode ser obtida como conseqüência, 

diante da modelagem dos regimes pluviométricos (GHAHRAMAN; SEPASKHAH, 2004). 



 

 

25 

2.2 Simulação estocástica: distribuição normal bivariada e distribuição triangular 

Quando de um modelo se obtém apenas um resultado possível, diz-se que este modelo é 

determinístico. Para situações nas quais as externalidades ou as incertezas exerçam menor 

influência no resultado final, a aplicação dos modelos determinísticos pode ser cabível e de 

grande aceitação como, por exemplo, no dimensionamento de sistemas de irrigação, na regulagem 

de máquinas agrícolas, na mistura de reagentes químicos, ou ainda na recomendação de adubação 

de solos “homogêneos”. Por outro lado, as variáveis de interesse podem apresentar-se 

extremamente variáveis quanto a seus valores. Um procedimento estocástico viria a contemplar as 

incertezas ou variabilidades presentes nesse rol de valores, fazendo com que estes apresentassem 

não apenas um único resultado possível, mas sim várias possibilidades, cada uma destas associada 

a uma probabilidade de ocorrência. Os procedimentos estocásticos podem ser aplicados via 

cadeias de Markov (OCHOLA; KERKIDES, 2003; KELLER FILHO et al., 2006), análises 

espaço-temporais (TIMM et al., 2003), ou método de Monte Carlo (FIGUEIREDO et al., 2007). 

A temperatura do ar diária em uma determinada localidade, por exemplo, pode apresentar 

infinitas possibilidades de ocorrência de valores. Disso exposto, há a possibilidade tanto de 

ocorrer o valor modal (o mais freqüente) quanto qualquer outro, sendo maior a probabilidade de 

ocorrer o primeiro, em relação aos demais. Como cada valor da variável contínua apresenta uma 

probabilidade de ocorrência, o conjunto dos valores pode ser eventualmente expresso por uma 

função característica das probabilidades. O método de Monte Carlo consiste em inverter a função 

de probabilidades, bastando-se conhecer o valor das probabilidades e explicitar a função para que 

haja o ínicio da simulação (FIGUEIREDO et al., 2007). 

A amostragem de um valor aleatório é necessária para que se inicie o processo de 

simulação Monte Carlo. Para tanto, deve-se realizar a geração prévia de um grande número de 

números pseudo-randômicos (“números aleatórios” ou “probabilidades”) para que estes, ao invés 

de serem correspondentes a uma distribuição desconhecida “a priori”, sejam correspondentes ao 

ajuste de uma distribuição (ex.: normal), da qual deverão ser amostrados o mesmo número de 

valores das variáveis de interesse. Em caso de simulações visando-se obter produções diárias de 

biomassa em função de valores diários de temperatura ou radiação solar, a geração pode ser feita 

para todos os dias do ciclo (DETOMINI et al., 2006). 

A geração de números aleatórios deve ser executada de tal forma que estes sejam 

uniformemente distribuídos, ou seja, que a probabilidade de ocorrência de cada número gerado 



 

 

26 

seja teoricamente a mesma. Desenvolvido por Matsumoto e Nishimura (1998), o Mersenne-

Twister é considerado o melhor algoritmo desenvolvido para essa finalidade, vindo como padrão 

nos principais pacotes estatísticos (ex.: R 5.2); embora seja possível também optar por outros 

algoritmos, como o de Wichmann e Hill (1982) ou o de Marsiglia e Zaman (1994). 

Denomina-se “iterações” o número de vezes em que um número pseudo-randômico é 

gerado. Minimiza-se o erro (ε) da simulação quanto mais iterações (Ni) houver, dependendo do 

valor do desvio-padrão da variável aleatória (σ) em questão, pois (PROJECTWARE, 2007): 

Ni
3 σ⋅=ε  (1) 

Dentre as diversas distribuições de probabilidades para variáveis aleatórias, discretas ou 

contínuas, a distribuição normal é a mais importante sob a ótica do conhecimento agronômico, 

pois um grande número de fenômenos são estudados por intermédio dessa distribuição, e porque é 

a forma limite de diversas distribuições. Idealmente, uma distribuição é adotada para um conjunto 

de dados se estes descreverem apropriadamente tal distribuição. Isso pode ser verificado por testes 

como o do Qui-quadrado (paramétrico) ou o de Kolmogorov-Smirnov (não paramétrico). Porém, 

pelo teorema do limite central, se a amostra é muito grande (n � �), a variância é minimizada 

porque (σ2/n) � 0 (tende a zero), fazendo com que a variável de interesse tenda a seguir 

distribuição normal [ ~ N (µ, σ2/n)], em forma de sino mais acentuada, mesmo para populações 

não-normais (DEVORE, 2006, p.209). 

Já a explicitação de uma função de probabilidades pode não ser tarefa das mais simples, 

principalmente para aquelas assintóticas ou multivariadas. A função de probabilidades genérica 

para qualquer distribuição bivariada é assim obtida: 

( ) ( ) ( ) xy YFXFY,XF σ+⋅=  (2) 

em que F(X,Y) é a probabilidade de ocorrer Y para um dado X; F(X) é a probabilidade de ocorrer 

X; F(Y) é a probabilidade de ocorrer Y; e σxy é a covariância existente entre X e Y. No caso da 

distribuição normal bivariada, o uso da eq. (2) requer passos morosos e complexos, algumas vezes 

imprecisos, para a realização da amsotragem das variáveis X e Y. 

Um artifício simples para a obtenção de simulações via distribuição normal bivariada é a 

utilização das transformadas de Box-Muller para se obter as variáveis auxiliares 1 e 2 (N1 e N2), 

as quais dependem da geração prévia de dois números pseudo-aleatórios (U1 e U2; independentes 

e uniformente distribuidos) conforme o seguinte procedimento (BOX; MULLER, 1958; p.610): 
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( )[ ] ( )2
5.0

11 U2cosUln2N ⋅π⋅⋅⋅−=  (3) 

( )[ ] ( )2
5.0

12 U2sinUln2N ⋅π⋅⋅⋅−=  (4) 

Em outras palavras, se há dois números aleatórios uniformente distribuidos U1 e U2, então 

as variáveis aleatórias-padrão normalmente distribuidas podem ser descritas por N1 e N2, 

respectivamente, de acordo com as equações (3) e (4). Isso ocorre porque a distribuição qui-

quadrado com dois graus de liberdade é uma variável aleatória facilmente gerada, ou seja, se duas 

variáveis seguem distribuição normal e são independentes, elas também seguem distribuição qui-

quadrado. A geração é independente, mas as variáveis podem apresentar correlação. 

Por exemplo, se a pretensão é simular valores de radiação solar e temperatura para cada 

dia do ano, o primeiro passo seria gerar dois valores pseudo-aleatórios (U1 e U2, necessariamente 

entre 0 e 1), repetindo-se este passo Ni vezes (ex.: Ni = 10000). Isso significa que existirão 10000 

valores para U1 (1U1, 2U1, ..., 10000U1) e mais 10000 para U2 (1U2, 2U2, ..., 10000U2), para cada dia do 

ano. Logo, ter-se-á, conseqüentemente, 1N1, 2N1, ..., 10000N1; e também 1N2, 2N2, ..., 10000N2. 

Como a radiação solar governa praticamente todos os processos na Terra, tal variável pode 

ser gerada primeiramente. Para a i-ésima variável auxiliar-1 computada (iN1), tem-se o i-ésimo 

valor de radiação solar (iRg) gerado para um dia qualquer (HOGG; CRAIG, 1978): 

1
i

RgRg
i NRg ⋅σ−µ=  (5) 

em que µRg e σRg são a média e o desvio-padrão da radiação solar em um dia qualquer. É válido 

observar que a eq. (5) nada mais é do que a inversão da equação que expressa a variável reduzida 

(ou padronizada) Z em função da média, do desvio-padrão e do valor da variável X (neste caso, a 

radiação solar), sendo Z ~ N(0,1). 

As propriedades da distribuição normal univariada são: (i) a função densidade de 

probabilidade f(X) é simétrica em relação à média X = µ e f(z) é simétrica em relação à média Z = 

0; (ii) f(x) tem ponto de máximo para X = µ e f(z) para Z = 0; (iii) f(x) tende para zero, se x tende 

para ± ∞ e f(z) tende para zero, se z tende para ± ∞; (iv) f(X) tem dois pontos de inflexão, cujas 

abscissas valem µ - σ2 e µ + σ2, sendo que para f(z) as abscissas valem, respectivamente, -1 e 1. 

Em função da i-ésima variável auxiliar-2 computada (iN2), da média e o desvio-padrão da 

temperatura média do ar (µT e σT, respectivamente) de um determinado dia, do valor de Rg 

computado na eq. (5), e da correlação (ρ) existente entre as variáveis Rg e T do mesmo dia, um 

valor de temperatura (iT) pode ser obtido a partir da seguinte expressão (HOGG; CRAIG, 1978): 
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σ
σ⋅ρ+µ=  (6) 

Portanto, Rg e T são gerados Ni vezes para cada dia do ano e, conseqüentemente Ni 

valores são computados para as variáveis que dependem de Rg e/ou T. A verificação da 

normalidade bivariada pode ser realizada através dos coeficientes de assimetria e curtose, ao passo 

que o teste de Barlett pode ser executado para se verificar a homogeneidade de variâncias dos 

valores simulados em relação aos observados, permitindo assim identificar o tipo de simulação 

que melhor reproduz os dados observados. Conforme demonstrado por Martin et al. (2007), os 

quais trabalharam em uma escala diária para a produtividade soja, a simulação estocástica de 

dados com distribuição normal bivariada (radiação fotossinteticamente ativa e temperatura) é 

adequada e superior às simulações individuais das variáveis por distribuição triangular ou normal 

a 1,96 desvios padrão da média, pois as duas últimas apresentaram maior índice de rejeição. 

A média e o desvio-padrão das variáveis Rg e T podem ser assim calculadas: 
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−
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 (10) 

em que n é o tamanho da amostra; Rgi e Ti são os i-ésimos valores computados de radiação e 

temperatura, respectivamente, de um mesmo dia da série histórica. 

O coeficiente produto-momento de Pearson pode ser utilizado para medir a correlação 

entre as variáveis, ou seja, a “força” e a direção da relação linear entre duas variáveis 

quantitativas. Considerando-se uma amostra (MOORE, 1995; p.111): 

( ) ( )[ ]

( ) ( )



==

=

µ−⋅µ−

µ−⋅µ−
=ρ
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1i

2
Ti

n

1i

2
Rgi
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1i
TiRgi

TRg

TRg
 (11) 
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Os valores de ρ variam entre -1 e 1. Para variáveis independentes, ρ = 0. Já a covariância 

depende da correlação e avalia “como” as variáveis dependentes caminham juntas, independente 

do tamanho da amostra (WONNACOTT; WONNACOTT, 1985; p.132). 

Caso não se disponha de um histórico das variáveis aleatórias, recorre-se à informação de 

caráter prático, ou que seja proveniente da opinião de um “especialista” no assunto, no sentido de 

se obter os valores necessários à simulação de uma variável que apresente distribuição de 

probabilidades triangular; a qual é usada para descrever subjetivamente a população de uma 

variável contínua. Essa distribuição apresenta três elementos-chave: moda (Mo, referente a um 

valor supostamente “mais provável”), máximo (Vmáx) e mínimo (Vmín). O cálculo do número 

aleatório crítico (Uc) pode ser então obtido pela seguinte expressão (FRIZZONE, 2005; p.238): 

mínmáx

mín

VV
VMo

Uc
−
−=  (12) 

Pelo método de Monte Carlo, a variável de interesse (X) deverá assumir um valor de 

acordo com o seguinte procedimento, e conforme o número aleatório (U) gerado: 

MoX =                                                                         se U = Uc (13) 

( ) ( )[ ] 5,0
mínmínmáxmín VMoVVUVX −⋅−⋅+=                      se U < Uc (14) 

( ) ( ) ( )[ ] 5,0
máxmínmáxmáx MoVVVU1VX −⋅−⋅−−=               se U > Uc (15) 

As medidas de posição (média, µT) e de dispersão (variância, σ2
T) para a distribuição 

triangular são determinadas conforme as equações a seguir, respectivamente: 

( )
3

VMoV máxmín
T

++=µ  (16) 

( ) ( ) ( ) ( )
18

VMoVVVMoVV mínmínmáx
2

mín
2

mínmáx2
T

−⋅−−−+−=σ  (17) 

A distribuição triangular é muito utilizada no agronegócio e no gerenciamento de projetos, 

sendo a distribuição triangular simétrica um caso particularizado. Segundo Bressan (2002), a área 

sob a curva das distribuições normal e triangular, no intervalo (µ – σ) a (µ + σ), correspondem, 

respectivamente, a 0,6827 e 0,6498. Nos casos em que uma função linear parece ser apropriada 

para a descrição da distribuição dos valores dos erros das variáveis, a distribuição triangular 

apresenta-se como um bom modelo entre as distribuições normal e uniforme (esta, por sua vez, 

apresenta área igual a 0,57735 no intervalo mencionado). 
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2.3 A água no sistema solo-planta-atmosfera 

A água se move no sistema solo-planta-atmosfera em qualquer uma de suas fases (sólida, 

líquida ou gasosa). No solo e na planta, os principais movimentos ocorrem pela fase líquida, 

apesar de os fluxos de vapor poderem assumir grande importância quando o solo se encontra 

“mais seco” e em certas partes da planta, como é o caso das câmaras estomatais na folha. Na 

atmosfera, o principal movimento ocorre na fase gasosa (vapor d’água), mas também pode ocorrer 

nas fases líquidas (chuva) e sólida (granizo ou neve, por exemplo), podendo assumir proporções 

importantes em algumas ocasiões (REICHARDT; TIMM, 2004). 

Pela teoria dos potenciais, a qual está enraizada na termodinâmica e nas tranformadas de 

Legendre, a água é movimentada sempre para do ponto “de maior” para o ponto “de menor 

energia”. Para solos isotrópicos, uma teoria bem aceita sobre o movimento da solução remete à 

equação diferencial parcial de Richards. Essa equação foi fruto da combinação da equação de 

Darcy-Buckingham com a equação da continuidade. Em particular, para solos não saturados não 

expansivos, a equação de Richards descreve a variação da umidade no espaço e no tempo, além de 

considerar também variações infinitesimais do potencial mátrico e da condutividade hidráulica do 

solo, assumindo esta última como sendo variável dependente da umidade. Um solo seria dito 

anisotrópico se a constante hidráulica de Darcy variasse com a direção no interior deste solo 

(LIBARDI, 2005; p.154). 

As culturas necessitam manter um ambiente interno aquoso para seus processos gerais de 

crescimento. Quando as folhas de plantas C4 abrem os estômatos para absorver o dióxido de 

carbono necessário à fotossíntese, perdem cerca de 250 moléculas de H2O para cada de CO2 

absorvido, valor este que consagra a razão de transpiração típica para essas plantas (TAIZ; 

ZEIGER, 2006; p.90). Isso implica em uma contínua extração de água do solo, originando fortes 

relações entre transpiração, desenvolvimento vegetal e os diversos mecanismos responsáveis por 

manter o estado hídrico interno das plantas. 

Em adição à transpiração, as culturas perdem água também de forma indireta, através de 

evaporação proveniente do solo. Os processos somados resultam na evapotranspiração, ao passo 

que a distinção dos mesmos serve para explicar o consumo de água pelas culturas sob condições 

de “dossel não-fechado”, e também para entender a resposta das culturas ao armazenamento de 

água (LOOMIS; CONNOR; 1992 p.255). O maior determinante do consumo hídrico está 
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relacionado à duração do ciclo e, principalmente, à rapidez com que a cultura atinge condições de 

área foliar que resultem em “dossel fechado”. 

Atributo importante mas dispensável para efeitos de gerenciamento, o inverso da razão de 

transpiração, denominado eficiência de transpiração, é afetado substancialmente pelas condições 

climáticas vigentes (TANNER; SINCLAIR, 1983). Agronomicamente, dá-se preferência ao termo 

eficiência de uso da água (EUA), de dimensão M L-3, a qual contempla também o componente 

evaporação de água do solo. A abordagem de Viets Jr. (1962) sugere que a eficiência de uso da 

água pode aumentar mediante o aumento nas doses de adubação, já que esse aspecto pode 

incrementar relativamente a área foliar e reduzir as perdas por evaporação nos estádios iniciais da 

cultura. Porém, não levou em conta o aumento de transpiração decorrente do aumento foliar e de 

biomassa, os quais dependem em grande parte do balanço de nitrogênio existente durante o ciclo 

(GOOUDRIAN; KEULEN, 1978). 

Assim, o conhecimento da magnitude do requerimento de água associado a uma 

correspondente produção de grãos é essencial para efeitos de planejamento, principalmente para 

casos onde as lavouras são conduzidas sob dependência de irrigação, locais onde o uso do insumo 

água vêm se tornando cada vez mais restritivo. Não obstante, o monitoramento da demanda 

hídrica deve ser procedido constantemente ao longo do ciclo, para que a definição quantitativa e 

qualitativa dos grãos não seja seriamente prejudicada. Numa escala temporal diária, uma forma 

relativamente simples de se manejar o suprimento de água consiste em dispor do uso de estações 

meteorológicas, para que se possa monitorar a evapotranspiração de referência pelas condições 

atmosféricas, e em dispor do uso de coeficientes de cultura, para que demanda do dossel seja 

também computada pelo método FAO pode ser empregado para manejo (ALLEN et al., 2006). 

Faz-se necessário a obtenção dos valores de alguns atributos previamente à estimação da 

evapotranspiração de referência pelo método FAO. Em função das temperaturas máxima do dia 

(Tmáx, ºC) e mínima do dia (Tmín, ºC), as pressões de saturação de vapor máxima (esmáx, kPa) e 

mímima (esmín, kPa) diárias são ambas estimadas utilizando-se a equação de Teténs: 

mín

mín

T3,237
T27,17

mín e6108,0es +
⋅

⋅=  (18) 

máx

máx

T3,237
T27,17

máx e6108,0es +
⋅

⋅=  (19) 

A pressão de saturação média do dia (es, kPa) não é simplesmente a média aritmética de 

esmáx com esmín. De acordo com Abbate et al. (2005), um fator de peso (Θ) deve ser atribuído para 
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que posteriormente se obtenha melhor precisão na estimativa da deficiência de saturação de vapor 

d’água média do dia (VPD, kPa), já que Θ > 0,5 viria a conferir maior peso à Tmáx e à URmín. Os 

autores reforçam ainda que não há clareza quanto à definição exata deste fator. Tanner e Sinclair 

(1983) sugerem um valor entre 0,66 e 0,75 para a cultura do milho, quando esta é submetida a 

diferentes condições climáticas. O valor de Θ = 0,72 pode ser adotado para o cálculo de es 

conforme a seguinte expressão (ABBATE et al., 2005): 

( ) mínmáxs es1ese ⋅Θ−+⋅Θ=  (20) 

A partir dos dados coletados de umidade relativa máxima no dia (URmáx, %) e de umidade 

relativa mínima do dia (URmín, %), e dos valores calculados de esmín e esmáx, obtém-se as pressões 

de vapor parcial mínima (eamín, kPa) e máxima (eamáx, kPa) do dia, e posteriormente a média nesse 

dia (ea, kPa): 

( )mínmáxa eaea5,0e +⋅=  (21) 

máxmínmáx esUR01,0ea ⋅⋅=  (22) 

mínmáxmín esUR01,0ea ⋅⋅=  (23) 

O VPD (kPa) médio do dia pode ser finalmente calculado: 

as eeVPD −=  (24) 

Requeridos para a estimativa-padrão da evapotranspiração de referência pelo método 

FAO, a declividade da curva de pressão de vapor (Ses, kPa ºC-1) e o fluxo total de calor no solo 

(Gcs, MJ m-2 dia-1) diários foram calculados por (PEREIRA et al., 2002, p.239): 

( )3,237T
e4098

Ses s

+
⋅=  (25) 

( )d3TT38,0Gcs −−⋅=  (26) 

em que T se refere à temperatura do ar (ºC) média do dia; e T-3d é a média das temperaturas (ºC) 

médias do ar dos três dias anteriores. 

Definida como a perda de água para a atmosfera por meio de uma superfície extensa e 

vegetada, que cubra completamente um solo sem restrição de água, a evapotranspiração-padrão de 

referência (ETo, mm dia-1) é obtida pela equação de Penman-Monteith (ALLEN et al., 2006): 

( )
( )2

2

V34,01Ses
273T

VPDV900
GcsRnSes408,0

ETo
⋅+⋅γ+

+
⋅⋅γ⋅+−⋅⋅

=  (27) 
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em que Rn se refere à radiação líquida média (MJ m-2 dia-1) no dia; V2 à velocidade média do 

vento (m s-1) diária; e γ à constante psicrométrica da água, a rigor, calculada em função da pressão 

atmosférica resultante da altitude de Piracicaba (equações não apresentadas), e posteriormente 

assumida como sendo constante igual a 0,0632 kPa ºC-1. 

Na ausência de aparelhos como o saldo radiômetro, a radiação líquida (Rn) pode ser 

estimada diante da soma das estimativas do balanço diário de onda longa (BOL, MJ m-2 s-1) e de 

onda curta (BOC, MJ m-2 s-1) através do seguinte procedimento: 

( ) ( ) �
�

�
�
�

�
��
�
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�
⋅+−⋅⋅ξ−ξ⋅+⋅⋅−= −

c

5,0
a21

49

Rg
Rg

35,135,0e273T10903,4BOL  (28) 

( )r1RgBOC λ−⋅=  (29) 

BOLBOCRn +=  (30) 

em que Rg se refere à radiação global incidente (MJ m-2 s-1); Rgc à radiação global incidente em 

dias completamente claros (MJ m-2 s-1); λr ao albedo; e ξ1 e ξ2 são os coeficientes empíricos iguais 

a 0,56 e 0,25 para locais/dias úmidos, ou 0,34 e 0,14 para locais/dias secos, respectivamente 

(DOORENBOS; PRUITT, 1975). 

A desvantagem do método FAO, considerado o mais completo, é que ele depende do valor 

de entrada de quatro variáveis climatológicas (radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa 

e velocidade do vento), ao passo que o método de Thornthwaite (1948), o mais simples, requer 

somente dados de temperatura, além da estimativa do comprimento astronômico do dia (Hj). Para 

o j-ésimo dia do ciclo da cultura, este último método necessita antes que sejam calculados o índice 

térmico empírico (Ij), do coeficiente empírico composto (aThj) para que evapotranspiração de 

referência (EToj) seja estimada, conforme o seguinte procedimento: 

( ) 514,1
jj T2,0I ⋅=  (31) 

49239,0I01792,0I1071,7I1075,6a j
2
j

53
j

7
jTh +⋅+⋅⋅−⋅⋅= −−  (32) 
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�

�
⋅⋅=  (33) 

Embora o método de Thornthwaite tenha subestimado a ETo nos locais úmidos estudados 

por Amatya et al. (1995), ele pode ser utilizado em caso de ausência de dados de radiação solar, 

umidade relativa e velocidade do vento, desde que aplicado um fator de correção às condições da 

época de análise e da região (AMATYA et al., 1995; BORGES; MEDIONDO, 2007). Para locais 
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onde o verão é quente e úmido, o mencionado método pode superestimar a ETo, levando a uma 

margem de segurança no cálculo do consumo hídrico final necessário para atender a máxima 

produtividade. Quando o solo fornece uma boa disponibilidade hídrica e a demanda evaporativa 

da atmosfera é muito elevada, a taxa de transpiração também é elevada. Porém, a absorção de 

água pelas raízes da planta não é suficiente, devido às perdas por transpiração. Isso ocorre devido 

a um desequilíbrio entre absorção e transpiração, gerando uma redução no potencial hídrico (mais 

negativo), o que levará a um estresse hídrico se a intensidade desse processo for elevada, mesmo 

havendo água armazenada em suficiência na zona radicular (ANNANDALE et al., 2000). 

Um índice que procura contemplar as relações entre planta e atmosfera é o coeficiente de 

cultura (Kc), o qual pode ser obtido pela razão entre a evapotranspiração potencial da cultura (ET) 

e a evapotranspiração de referência (ETo). A primeira pode ser experimentalmente obtida através 

do balanço hídrico no solo comparando-se a variação do armazenamento de água (∆h, mm) com 

as entradas e saídas de água do sistema considerado. Pelo princípio de conservação de massas, 

uma forma diferenciada de expressar a variação de armazenamento de água no solo seria: 

������ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=
final

inicial

final

inicial

final

inicial

final

inicial

final

inicial

final

inicial
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t

dtdefdtdefdtqdtLdtPPdtETah�  (34) 

em que a variável q se refere ao fluxo vertical (mm tempo-1) de água, e as variáveis defsup e defsub 

se referem aos deflúvios superficiais (de entrada e saída no sistema considerado) e sub-

superficiais (de entrada e saída no sistema considerado), respectivamente. Integrando-se a eq. 

(34), ETa se refere à evapotranspiração (mm); PP à precipitação (mm); L à lâmina de irrigação 

aplicada (mm); e ∆t o intervalo de tempo assumido (ex.: t = 1 dia). A variável q se refere ao fluxo 

vertical (mm tempo-1) de água, e as variáveis defsup e defsub se referem aos deflúvios superficiais 

(de entrada e saída no sistema considerado) e sub-superficiais (de entrada e saída no sistema 

considerado), respectivamente. 

Numa situação prática, na qual se tenha segurança de que os fluxos laterais (deflúvios 

superficiais e sub-superficiais) possam ser desprezados devido à topogrofia e às condições físicas 

do perfil do solo, a eq. (34) pode ser reduzida para (LIBARDI, 2005; p.258): 

( )tqLPPETah� ∆⋅+++=  (35) 

Numa escala de tempo superior a um dia, a evapotranspiração pode ser também 

denominada como consumo hídrico (CHa, mm). Explicitando-se esta variável, a equação do 

balanço hídrico se resume a: 
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( )tqLPPh�CHa ∆⋅−−−=  (36) 

Como convenção: 

( )tq ∆⋅  = D, se q < 0 (37) 

( )tq ∆⋅  = AC, se q > 0 (38) 

em que D se refere à drenagem (mm) ou movimento de água vertical descendente; e AC à 

ascensão capilar (mm) ou movimento de água vertical ascendente de água. 

A variação infinitesimal do armazenamento (∆h, mm) ao longo da profundidade e do 

tempo é obtida resolvendo-se a equação diferencial parcial de acordo com: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )���� � −=⋅θ−⋅θ=⋅θ−θ=⋅⋅
∂
θ∂=∆
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inicialfinalinicial

z

0
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0
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z

0

t

t

hhdzzdzZdzzzdzdt
t

h
final

inicial

 (39) 

Se não há uma função que descreva θ(z), ou seja, o armazenamento de água em função da 

profundidade, recorre-se a um método numérico para solução de integrais, como o do Trapézio ou 

o de Simpson. Ambos serão mais precisos quanto maior for o número de discretizações. O 

segundo apresenta menor erro para cálculos de armazenamento com dados de umidade coletados 

através de sonda de neutrons (HAVERKAMP et al., 1984), e modifica a integral para: 

[ ]θ+θ⋅+θ⋅++θ⋅+θ⋅+θ⋅∆= −− n1n2n210 42...24
3
z

h  (40) 

em que h é o armazenamento de água (cm) existente entre a profundidade inicial de mensuração 

(0z) e a profundidade final de mensuração (nz); ∆z é a diferença de nível (m) entre duas 

profundidades (m) de amostragem de umidade em um solo; e iθ é a umidade [cm3 (água) cm-3 

(solo)] da i-ésima profundidade do solo (ex.: 0θ é a umidade em nz, e nθ é a umidade em nz). A 

estimação do erro absoluto do método de Simpson pode ser encontrada em Spiegel (2002; p.342), 

e maiores detalhes sobre este método em Carnahan et al. (1969). 

A avaliação do conteúdo de água na superfície do solo não é possível de ser realizada pela 

maioria dos equipamentos destinados para essa finalidade (tensiômetro, sonda de neutrons, TDR, 

FDR) e, por esse motivo, as mensurações iniciam-se geralmente em uma profundidade logo 

abaixo da superfície. Uma adaptação para a eq. (40) seria considerar, como fizeram Haverkamp et 

al. (1984) ao disporem de uma sonda de neutrons, que a umidade do solo avaliada na primeira 

profundidade (0z) é representativa até a superfície (-1z), mesmo porque o equipamento 

mencionado avalia uma esfera de influência em torno do ponto de medida, e não apenas a 
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umidade neste ponto. A eq. (40) seria adaptada incluindo-se a área de um retângulo e, 

expressando-se agora o armazenamento em mm: 

( ) ( )
�
�
�

�
�
� θ⋅−+⋅��

�
��

� θ+θ⋅+θ⋅++θ⋅+θ⋅+θ⋅∆⋅= −−− 010n1n2n210 ZZ42...24
3
Z

10h  (41) 

Quando se trabalha com a sonda de neutrons, as leituras obtidas em campo (LSN) 

resultantes das contagens de neutrons atenuados pelas partículas de hidrogênio deverão ser 

relativizadas a uma contagem padrão (CPSN), resultando em uma contagem relativa. Esta 

apresenta uma relação de dependência linear com a umidade do solo (θ, cm3 cm-3), permitindo 

descrever a seguinte equação de calibração do aparelho (EVETT; STEINER, 1995): 

SNSN b
CPSN
LSN

a ⋅+=θ  (42) 

em que aSN e bSN se referem aos parâmetros empíricos de ajuste do modelo. 

O fluxo de solução (iq) ocorrente na i-ésima profundidade do solo é obtida pela equação de 

Darcy-Buckingham (REICHARDT; TIMM, 2004): 

( )
z

Kq T
1i

T
1i

ii

∆
φ−φ⋅θ=−

+−

 (43) 

em que K(θ) é a condutividade hidráulica (mm dia-1); e φT é o potencial total (m) de água no solo. 

Assumindo como referência o plano da superfície do solo, no qual o potencial 

gravitacional é zero e acima do qual é o mesmo é positivo, o potencial gravitacional para a i-ésima 

profundidade z seria igual ao valor negativo da profundidade, caso a dimensão do potencial seja 

em termos de distância. Diante dessas premissas e, para um solo insaturado não-expansivo, o 

potencial total do solo para a i-ésima profundidade é assim calculado: 

( )zi
m

i
T

i −+φ=φ  (44) 

em que φm é o potencial mátrico (m) do solo. 

Diversas equações podem ser ajustadas empiricamente para expressar a umidade do solo 

em função do potencial mátrico. Baseada nos estudos de Mualem (1976), a equação de van 

Genuchten (1980) tornou-se muito conhecida pelo fato alguns de seus parâmetros terem sido 

identificados quanto ao seus significados físicos, bem como pelo fato destes serem úteis no 

cálculo da condutividade hidráulica do solo. O inverso do modelo de van Genuchten leva ao 

cálculo do potencial mátrico: 
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υ
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11  (45) 

em que α, m e υ se referem aos parâmetros empíricos do modelo (normalmente, há a aproximação 

de que m = 1 – 1 / υ), e ω à saturação relativa do solo, obtida a partir dos parâmetros também 

empíricos θr (umidade residual) e θs (umidade de saturação), de acordo com: 

rs

r

θ−θ
θ−θ=ω  (46) 

Ainda: 

( )
2m

m
1

f
0 11KK tc
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�
ω−−⋅ω⋅=θ  (47) 

em que K0 é a condutividade hidráulica (mm dia-1) do solo em condições de saturação; e ftc é um 

parâmetro que representa a tortuosidade e conectividade dos poros, podendo ser assumido o valor 

robusto igual a 0,5 (MUALEM, 1976). 

Para o caso do milho plantado na principal estação de cultivo no Brasil, o consumo hídrico 

mínimo necessário para a produtividade a contento é da magnitude de 400 a 500 mm, sendo a 

evapotranspiração diária muito variável, de ordem de 2 a 13 mm por dia. A disponibilidade de 

água influencia a produtividade de grãos de maneiras distintas em cada uma das principais etapas 

da cultura. Durante a fase vegetativa e de florescimento, o estresse por falta de água provoca uma 

perda quantitaiva, já que as plantas definirão um menor número de fileiras por espiga e de grãos 

por fileira, respectivamente. Já esse estresse na fase de enchimento de grãos resulta em perdas 

qualitativas, pois o peso final dos grãos é afetado (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000). 

Os fluxos de radiação em direção a superfície terrestre compõem-se da radiação solar 

incidente de ondas curtas (direta e difusa) e da radiação de ondas longas. Em contra partida, a 

superfície reflete ondas curtas e radiação de ondas longas emitidas pela superfície para a 

atmosfera (TANNER; LEMON, 1962). A intensidade com que as ondas curtas são refletidas para 

o espaço (albedo) varia com o ângulo de incidência solar, grau de cobertura do solo, umidade do 

solo e das plantas e tipo e quantidade de cobertura por nuvens (BLAD; BAKER, 1972). A partir 

das trocas verticais de radiação é possível definir o saldo de radiação, que será utilizado nos 

processos de evaporação e também de transpiração das plantas, nos processos de aquecimento do 

ar, do solo e das plantas, e no processo de fotossíntese. 
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2.4 Interceptação de radiação solar 

A forma com que as plantas interceptam e absorvem a radiação solar incidente é uma das 

características mais importantes, pois essa radiação servirá aos processos de fixação do dióxido de 

carbono atmosférico em um grupo de moléculas orgânicas mais complexas. Este processo origina 

uma entrada de energia livre na biosfera, sendo parte desta armazenada nos assimilados 

fotossintéticos e parte transferida, durante o processo de respiração, para compostos de alta 

energia, que podem ser utilizados na síntese de novos compostos e no processo de manutenção. O 

saldo de CO2 fixado pela planta, ou fotossíntese líquida, é a diferença entre a taxa de fixação bruta 

e a taxa de perda de CO2 durante o processo respiratório (JONES, 1994). 

O coeficiente de extinção de luz (k) é um parâmetro relacionado à morfologia da 

vegetação, principalmente à distribuição vertical entre folhas, a qual reside na organização 

espacial das mesmas, esta definindo a proporção de luz que será transmitida em função das 

propriedades óticas e da geometria e disposição das folhas em relação à luz incidente 

(BERNARDES, 1987). 

Matematicamente, k relaciona o ângulo foliar à habilidade de cada unidade de índice de 

área foliar em intercpetar luz solar (LOOMIS e CONNOR, 1992; p.274). Seu valor varia 

principalmente em função da arquitetura do dossel, tipicamente entre as magnitudes de 0,7 a 1 

para culturas com folhas planófilas (leguminosas em geral, por exemplo), ou de 0,3 a 0,5 para 

aquelas com erectófilas (boa parte dos híbridos de milho), em termos de valores médios 

(ROSENBERG et al., 1983). Por esse motivo, para que um máximo grau de interceptação de luz 

seja atingido, dosséis planófilos geralmente o fazem diante de um menor valor de índice de área 

foliar que os dosséis erectófilos. 

De acordo com a Lei de Bouger-Lambert, o fluxo de radiação fotossinteticamente ativa 

transmitida (RFAt, MJ m-2 dia-1) verticalmente ao longo do dossel pode ser derivada da Lei de 

Beer (MONSI e SAEKI, 1953): 

( )IAFk
0t eRFARFA ⋅−⋅=  (48) 

em que RFA0 se refere ao fluxo de radiação fotossinteticamente ativa incidente (MJ m-2 dia-1) no 

topo do dossel; k ao coeficiente de extinção [m2 (solo) m-2 (folha)]; e IAF ao índice de área foliar 

[m2 (folha) m-2 (solo)]. 

A diferença básica entre as leis de Bouger-Lambert e de Beer é que a segunda assume um 

meio homogêneo, tal como não ocorre com as folhas de uma população de plantas (LOOMIS e 
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CONNOR, 1992; p.36), fazendo com que o valor de k não seja constante nem ao longo do perfil 

das folhas, nem ao longo do ciclo da cultura. Contudo, tanto para culturas plenamente irrigadas 

quanto não, MEINKE (1996) confirma que k é variável, diminui com o desenvolvimento da 

cultura tendendo a não mais variar a partir de um certo valor de IAF, mas também demonstra que 

um valor constante pode ser assumido sem grandes problemas para efeitos de simulação de 

biomassa, desde que o dossel venha a atingir valores elevados de interceptação luminosa já nos 

estágios iniciais da cultura, o que se aplica mais aos casos das culturas irrigadas. Caso o máximo 

valor de IAF seja baixo nesta etapa, como pode ocorrer facilmente em culturas desenvolvendo-se 

sob baixo suprimento hídrico, a assunção de k constante pode gerar erros substanciais. 

Uma vez que o índice de área foliar e que a fração de radiação transimitida podem ser 

medidos experimentalmente, a eq. (48) pode ser invertida de forma a explicitar k para a obtenção 

experimental de seus valores, de acordo com: 
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�
⋅−=
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t

RFA
RFA

ln
IAF

1
k  (49) 

em que o quociente RFAt / RFA0 pode ser interpretado como a transmitância, ou a fração de 

radiação fotossinteticamente ativa transmitida (τ) às “camadas de folha” inferiores (em relação ao 

topo da vegetação), fazendo que a fração interceptada (λI) seja, por definição: 

τ−=λ 1I  (50) 

Na equação acima, λI pode ser também entendido, a grosso modo, como a denotação da 

porcentagem de cobertura do dossel em relação ao solo, considerando que as folhas são 

aleatoriamente orientadas e dispersas (LOOMIS; CONNOR, 1992; p.274); ou mais precisamente, 

como a soma das frações absorvidas e refletidas (RUSSEL et al., 1989). 

Visando mostrar que o coeficiente de extinção é um dos fatores que mais contribuem para 

os padrões de alocação de nitrogênio no dossel, o qual depende também do IAF de do conteúdo de 

nitrogênio nas folhas, Yin et al. (2003) fornecem subsídios que evidenciam a existência de 

relações consistentes entre IAF e número de folhas dependendo do grau de cobertura do relvado, 

principalmente nos estádios em que esta cobertura é ainda pequena ou então já bem fechada, já 

nos estádios intermediários os padrões de alocação dependerão também do regime de adubação 

nitrogenada (ex.: parcelamento e época de aplicação). 

Dependente do valor de k, a interceptação de luz pelo dossel das culturas é essencial para a 

fotossíntese e, conseqüentemente, para a produção de biomassa. Assim, esse atributo deve ser 
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considerado em qualquer modelo de simulação, tal como fizeram Monteith (1965), Jones e Kiniry 

(1986) e MEINKE et al. (1997); ou quando da utilização do programa computacional APSIM 5.2 

(APSRU, 2007), que assume um valor fixo de k = 0,45 para o caso do milho. 

Salienta-se que a transmitância (τ) está associada também à questão do consumo hídrico, 

mais especificamente no que concerne à quantificação da fração da evapotranspiração que 

corresponde à evaporação do solo. A fragmentação da evapotranspiração nos componentes 

evaporação e transpiração é oriunda do balanço de energia entre cultura e superfície do solo, 

gerando fluxos radiantes denominados radiação líquida para a vegetação (Rn) e radiação líquida 

para o solo (Rns), ambas em MJ m-2 dia-1. Assumindo-se que a superfície do solo não encontra-se 

seca e, analogamente à eq. (48), a relação entre radiações pode ser descrita por (RITCHIE, 1972): 

Rn
Rns=τ  ∴ τ⋅= RnRns  (51) 

A utilização da equação de Monteith (1964) combinadas com as estimativas separadas de 

Rns e de Rn permitem descrever a seguinte equação (LOOMIS; CONNOR, 1992, p.230): 

Rn
Rns

ETEv ⋅=  (52) 

em que ET se refere à evapotranspiração (mm dia-1) potencial da cultura. 

Substituindo a eq. (51) na eq. (52), tem-se um modelo que descreve a evaporação do solo 

(Ev, mm dia-1) em função da evapotranspiração e da transmitância, que em termos práticos 

poderia ser entendida como a “fração da área de solo que não é coberta pela vegetação”: 

Rn
Rn

ETEv
τ⋅⋅=  ∴ τ⋅= ETEv  (53) 

Os valores de transpiração poderiam ser derivados da diferença entre ET e Ev. Hammer e 

Muchow (1994) apresentam uma forma alternativa para se estimar a transpiração diária de uma 

cultura, bastando que se conheça os valores do ganho diário de fitomassa, do déficit de saturação 

de vapor de água (VPD, kPa) e do coeficiente de eficiência de transpiração (CEF, kPa). Para a 

cultura do milho, o programa computacional APSIM assume um valor de CEF igual a 0,009 

(APSRU, 2007). Trabalhando com a cultura do girassol, Connor et al. (1985) observaram que a 

evaporação pode ser também obtida a partir do gráfico que expressa o acúmulo de biomassa aérea 

em função do consumo hídrico, no ponto onde a reta cruza a abscissa. Os autores demonstraram 

que a evaporação foi maior nos casos onde a irrigação foi mais freqüente, intermediária com 

irrigações esparsas, e menor onde não houve irrigação. 
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2.5 Comprimento astronômico do dia 

Também conhecido como “fotoperíodo”, o comprimento astronômico do dia é definido 

como a diferença, em horas, existente entre o nascer e o pôr do sol. Essa diferença em função do 

local e da época do ano, exceto para a linha imaginária do equador. A quantificação do 

fotoperíodo pode ser importante tanto por expressar uma idéia de tempo potencial para 

fotossíntese  quanto por razões de ordem fisiológica para com a determinação do florescimento da 

cultura. Sendo o milho uma planta originalmente de dias curtos (acima do valor de fotoperíodo 

crítico, o florescimento é atrasado), os limites de fotoperíodo crítico para essa cultura não são bem 

definidos, embora dias longos possam ampliar o comprimento da fase vegetativa e o número de 

folhas, ocasionando assim um atraso no florescimento (FERRAZ, 1966). 

O ângulo formado entre o plano imaginário equatorial terrestre e a reta que “une” a terra 

ao sol é denominado declinação solar (ζ, º), necessário como cálculo prévio ao do fotoperíodo: 

( )��
�

��

� −⋅π⋅⋅=ζ 80DJ
365
2

sin45,23j  (54) 

em que DJ se refere ao dia do ano. Para o dia 2 de Fevereiro, por exemplo, tem-se DJ = 32. A 

declinação apresenta valores negativos quando o sol encontra-se no hemisfério sul. 

O comprimento astronômico (H, h dia-1) do i-ésimo dia da cultura é assim calculado: 

�
�

�
�
�

�
�
�

	


�

� π⋅Φ−⋅�
�

	


�

� π⋅ζ−⋅
π

=
180

tan
180

tanarccos
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H jj  (55) 

em que Φ se refere à latitude (em decimais) do local de interesse. Os valores de Φ são negativos 

para localidades do hemisfério sul. 

Devido à presença de nuvens e de outras partículas atenuantes na atmosfera, apenas uma 

fração do comprimento astronômico do dia é transformado em brilho solar, fração esta 

denominada razão de insolação (RI). Sendo RI = 1 para dias perfeitamente claros, o valor desta 

razão é utilizado na equação de Angstron-Prescott (PEREIRA et al., 2002, p.98): 

RIba
R
Rg

APAP
T

⋅+=  ∴ ( ) TAPAP RRIbaRg ⋅⋅+=  (56) 

em RT se refere à radiação solar (MJ m-2 dia-1) incidente no topo da atmosfera terrestre, aAP e bAP 

aos parâmetros empíricos da equação. 

Enquanto o comprimento astronômico pode ser estimado pela eq. (55), o brilho solar pode 

ser medido através de um heliógrafo (ex.: do tipo Campbell-Stokes). A relação Rg / RT é 
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conhecida como “índice de claridade”, ou ainda “transmitância global”. Quando RI tende a zero 

(dias extremamente nublados), o índice de claridade é denominado “mínimo” e tende a ser igual 

ao intercepto aAP; e quando tende a um, é denominado “máximo” e tende ser igual à soma dos 

parâmetros. Para Hinrichsen (1994), o parâmetro aAP representaria a fração difusa da luz, e o 

parâmetro bAP significaria a fração direta. 

Para se estimar um valor para RT para o j-ésimo dia do ciclo da cultura em função do dia 

do ano e da latitude, faz-se o seguinte procedimento (PEREIRA et al., 2002; p.88): 
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em que DRSTj
2 e Ahnj se referem à distância relativa Sol-Terra (também denominado fator de 

correção da excentricidade da órbita terrestre) e ao ângulo horário (º) do nascer do sol, 

respectivamente, ambos para o j-ésimo dia do ciclo, sendo: 
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24
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Ahn j
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⋅π
=  (59) 

O conhecimento da magnitude da razão de insolação é importante porque ele está 

relacionado com a redução da produtividade. Nas espécies C4, embora haja uma pequena 

tendência da fotossíntese líquida continuar aumentando em função do aumento da densidade de 

fluxo radioativo, mais do que nas plantas C3, existem ainda grandes diferenças entre espécies 

adaptadas à radiação direta e à difusa, ou entre folhas de uma mesma espécie crescendo em 

irradiâncias diferentes. Nas espécies adaptadas à luz difusa ou em folhas sombreadas, a 

fotossíntese líquida pode saturar a menos de 100 µmol (RFA) m-2 (folha) s-1, a qual representa, 

aproximadamente, 5% da radiação total. As folhas adaptadas à luz direta, por outro lado, 

freqüentemente continuam a responder a valores típicos para toda luz solar. O ponto de 

compensação de luz também varia a partir de baixos valores, da ordem de 0,5 a 2 µmol m-2 s-1 nas 

espécies adaptadas à sombra, até valores de 40 µmol (RFA) m-2 (folha) s-1 nas folhas de adaptadas 

à radiação direta (JONES, 1994). A taxa de assimilação de CO2 [Adc, µL (CO2) cm-2 (folha) h-1] 

pelas culturas decresce na medida em que ocorre a presença de dias nublados, de acordo a 

seguinte expressão (HEEMST, 1986): 

( ) CNubNNub AdcF1AdcFAdc ⋅−+⋅=  (60) 
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em que AdcN se refere à taxa de assimilação de CO2 [µL (CO2) cm-2 (folha) h-1] ocorrente em dias 

completamente nublados; AdcC à taxa de assimilação de CO2 [µL (CO2) cm-2 (folha) h-1] 

ocorrente em dias perfeitamente claros; e FNub à relação existente entre radiação solar ocorrente 

em dias extremamente nublados (RgN, MJ m-2 dia-1)  e a radiação solar ocorrente em um dias 

normalmente claros (Rg, MJ m-2 dia-1) – incidente no topo da vegetação. O fator de redução não 

foi claramente explicado pela concatenação de idéias mostrada no trabalho de Heemst (1986), e 

será aqui melhor discorrido. 

As diferenças existentes no padrão de fotossintético de plantas adaptadas à sombra e ao sol 

podem ser explicadas por diversos fatores. Há evidências de que todos os componentes do aparato 

fotossintético adaptam-se de forma conjunta. Na presença de elevada densidade de fluxo de 

radiação, por exemplo, folhas adaptadas à luz direta tendem a ser mais espessas, com uma área de 

superfície interna maior que a de folhas de adaptadas à sombra, além de tender a apresentar mais 

clorofila e muito mais carboxilase, por unidade de área. Pelo fato de a resistência do mesófilo, por 

unidade de superfície de célula, ser aproximadamente constante, esta resistência tende a diminuir 

com o aumento da irradiância, em decorrência da mudança na razão entre a área de superfície da 

célula do mesófilo e a área de superfície da folha (NOBEL et al., 1975), como ocorre na 

resistência estomática. 

As reações fisiológicas envolvendo a luz também são afetadas por altos níveis de 

irradiância, visto que acarretam em um maior desenvolvimento das granas nas folhas de plantas 

adaptadas a luz difusa, ao passo que a capacidade para transporte de elétrons é marcadamente 

reduzida. BOARDMAN et al. (1975), por exemplo, demonstraram que o transporte de elétrons 

nos dois sistemas, quando expresso em termos de clorofila, pode ser até 14 vezes mais intenso em 

cloroplastos extraídos de plantas adaptadas à luz direta do que aquele verificado em cloroplastos 

extraídos de plantas sombreadas. Parte desse efeito pode gerar uma leve diminuição no tamanho 

da unidade fotossintética vegetal (MALKIN; FORK, 1981). Os componentes da cadeia de 

transporte de elétrons, isto é, citocromo “f” e citocromo “b”, são particularmente reduzidos nas 

plantas submetidas à baixa luminosidade. 

Somente pequenas diferenças têm sido observadas na inclinação inicial da curva de 

resposta da fotossíntese à luz, embora haja da grande diferença na fotossíntese líquida de folhas 

submetidas à saturação por luz. A recíproca desta inclinação nos fornece o requerimento de 

quantum por CO2 fixado, e é uma medida da eficiência da fotossíntese, sendo um valor 
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relativamente constante ao redor de 19 para plantas C4, enquanto para as C3, é muito dependente 

da temperatura e da concentração de oxigênio (EHLERINGER; BJÖRKMAN, 1977). 

Conforme os dados apresentados por Heemst (1986), é aparentemente robusta a relação 

entre as taxas de assimilação de CO2 de dias extremamente nublados e perfeitamente claros. Para 

plantas de ciclo C4 em latitudes entre 0 e 50º, dias completamente nublados apresentam uma 

magnitude de redução de Adc em torno de 30 a 40%, em relação a dias perfeitamente claros. Por 

exemplo, interpolando-se os dados apresentados por Heemst (1986) para o caso da latitude de 

Piracicaba, a taxa de assimilação de CO2 de plantas C4 existente em dias completamente nublados 

(AdcN) seria aproximadamente 34,34% da existente em dias perfeitamente claros (AdcC), 

considerando-se a média dos meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março, e com pouca 

diferença entre todos os meses. Portanto, para caso específico citado: 

3434,0
Adc
Adc

C

N =  (61) 

De forma genérica, porém, a relação entre as taxas de assimilação (RAdc) seria: 

C

N
Adc Adc

Adc
R =  ∴ CAdcN AdcRAdc ⋅=  (62) 

Substituindo a eq. (62) na eq. (60): 

( ) CNubCAdcNub AdcF1AdcRFAdc ⋅−+⋅⋅=  (63) 

Colocando-se em evidência o atributo Adcc: 

( )[ ] CNubAdcNub AdcF1RFAdc ⋅−+⋅=  (64) 

Na equação acima, o termo dentro do colchetes representa um fator de redução (FAdc) da 

taxa de assimilação potencial de dióxido de carbono (Adcc), sendo dependente de RAdc e de FNub: 

( )NubAdcNubAdc F1RFF −+⋅=  (65) 

Já o fator de nebulosidade é mais variável e decorrente dos fluxos de radiação solar dos 

diversos estratos da atmosfera, sendo definido, conforme já mencionado, por: 

Rg
Rg

F N
Nub =  (66) 

A rigor, a radiação solar global incidente no topo da vegetação somada à radiação solar 

que fosse atenuada pelas nuvens resultaria na radiação solar de um dia perfeitamente claro (Rgc, 

MJ m-2 dia-1), permitindo elaborar o seguinte raciocínio: 
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Nc RgRgRg +=  (67) 

A eq. (67) pode ser rearranjada sob duas formas: 

RgRgRg cN −=  (68) 

Nc RgRgRg −=  (69) 

Substituindo a eq. (68) e a eq. (69) na eq. (66): 

Nc

c
Nub RgRg

RgRg
F

−
−=  (70) 

Outra relação robusta, a radiação solar média para dias completamente nublados pode ser 

assumida como sendo 20% da radiação solar média para dias completamente claros, conforme 

colocado por Heemst (1986). Assim: 

cN Rg2,0Rg ⋅=  (71) 

Substituindo a eq. (71) na eq. (70): 

cc

c
Nub Rg2,0Rg

RgRg
F

⋅−
−=  ∴ ��

�

	



�

�
−⋅=

c
Nub Rg

Rg
125,1F  (72) 

A radiação solar global incidente na vegetação (Rg) é facilmente mensurável e serve como 

valor de entrada em quase todos os modelos de simulação. Já a variável Rgc necessitaria ser 

estimada. Cabe ressaltar que não é necessário dispor da mensuração do brilho solar para se obter 

Rgc, para posteriormente se obter FNub. Confirmando isso, observa-se duas condições particulares 

para dias perfeitamente claros: 

cRgRg =  (73) 

1RI =  (74) 

Substituindo a eq. (73) e a eq. (74) na eq. (56), explicita-se a variável Rgc de forma que 

não haja necessidade de valores de entrada de brilho solar para o cálculo da razão de insolação. A 

eq. (56), ao ser rearranjada convenientemente, torna-se: 

( ) TAPAPc RbaRg ⋅+=  (75) 

A rigor, os valores de aAP e bAP variam também conforme a região e a época do ano. Os 

valores específicos desses parâmetros podem ser determinados experimentalmente, como fizeram 

Dallacort et al. (2004) e Dornelas et al. (2006), sendo iguais a 0,25 e 0,50 os valores ajustados 

para Piracicaba, no geral primavera-verão (PEREIRA et al., 2002; p.100). Frère e Popov (1979) 
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fornecem valores globais para esses coeficientes, para efeitos de simulação, os quais são 

apresentados na Tabela 1 (valores adotados pela FAO). 

Para o j-ésimo dia de ciclo da cultura, o fator de nebulosidade pode ser finalmente descrito 

substituindo-se a eq. (75) na eq. (72): 

( ) �
�

�

	






�

�

⋅+
−⋅=

jAPAP

j
jNub RTba

Rg
125,1F  (76) 

Em síntese, se os coeficientes de Angstron-Prescott são assumidos e RT é calculado em 

função de local e data, e de posse dos valores de radiação solar global incidente (Rg), obtém-se o 

fator de nebulosidade será utilizado na obtenção do fator de redução da taxa de assimilação de 

CO2. Verdoodt et al. (2004) corroboram o uso desse fator de redução, proposto por Heemst 

(1986), para a taxa de assimilação de dióxido de carbono em função das condições de 

nebulosidade do dia. 

 

Tabela 1 – Valores dos coeficientes empíricos da equação de Angstrom-Prescött utilizados pela 

FAO (FRÈRE; POPOV, 1979) 

Região do planeta aAP bAP 

Zonas frias e temperadas 0,18 0,55 

Zonas tropicais secas 0,25 0,45 

Zonas tropicais úmidas 0,29 0,42 

 

O efeito da deficiência hídrica sobre a assimilação líquida tem sido assunto de muitos 

artigos (KAISER, 1987). Entretanto, há controvérsias quanto à importância relativa do 

fechamento estomático e das mudanças na capacidade do mesófilo como causas das diminuições 

observadas na assimilação de CO2. Estudos recentes sobre a fluorescência da clorofila evidenciam 

que a alta densidade de fluxo radioativo, durante o estresse hídrico, pode acarretar danos 

fotoinibitórios no fotossistema II, embora sugerindo que o transporte de elétrons é, relativamente, 

pouco afetado em condições de baixo potencial hídrico. Assim, há possibilidade de que o 

fechamento estomático desuniforme tenha sido a causa da diminuição da capacidade fotossintética 

do mesófilo, conforme algumas constatações (BOYER, 1976). 
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2.6 Temperatura e desenvolvimento vegetal relativo 

A energia radiante que atinge a superfície terrestre é responsável por alguns dos principais 

processos físicos, dentre esses a convecção, a qual está relacionada ao aquecimento do ar. A 

temperatura é um índice que expressa a quantidade de calor sensível de um corpo, e a energia 

radiante é responsável pelas variações desse índice no ar. A temperatura do ar é um dos efeitos 

mais importantes da radiação solar. O aquecimento da atmosfera próxima à superfície terrestre se 

dá através de condução molecular ou difusão turbulenta (PEREIRA et al., 2002, p.111). 

Em geral, o efeito da temperatura na funcionalidade das plantas pode ser compreendido 

através das atividades enzimáticas. A conformação e o formato das enzimas é essencial nas 

reações em que participam, e essa conformação depende da temperatura. Sob temperaturas muito 

baixas, as enzimas não são flexíveis a contento para plasticamente se alterarem a ponto de atender 

a conformação exigida para que a reação enzimática ocorra. Sob temperaturas muito baixas, as 

enzimas são coaguladas e novas estruturas são obtidas, sendo estas não capazes de catalizar as 

reações. Tipicamente, as curvas que representam a ação da temperatura têm dois lados: um 

segmento crescente, onde a ativação térmica das moléculas aumenta a eficiência das reações; e um 

segmento decrescente, onde elevadas temperaturas progressivamente inativam certas enzimas 

específicas. Entre esses dois lados há um pico correspondente à temperatura ótima (BOURDU, 

1984). É por este motivo que há uma temperatura mínima, uma ótima e outra máxima para as 

diferentes respostas dos vegetais à temperatura (BONHOMME, 2000). 

Comparando os tempos gastos para que a cultura do trigo atingisse a maturidade em 

diferentes regiões, foi o francês Reaumur, a mais de 250 anos atrás, quem primeiro levantou o 

conceito de “graus calóricos” visando estabelecer uma relação entre taxa de desenvolvimento 

vegetal e temperatura do ar. Reichardt e Timm (2004, p.82) comentam que a dimensão correta 

para o uso do conceito de “graus-dia” deveria ser, a rigor, computada simplesmente em graus 

Celsius, pois trata-se de uma somatória de diferenças de temperaturas ao longo do tempo. Nesse 

sentido, faria certo sentido que o atributo “graus-dia”, por ser matematicamente a área encerrada 

pelo gráfico de temperatura versus o tempo contínuo, fosse expresso daquela maneira, pois 

reforçaria a idéia associada ao tempo de ciclo da cultura. Uma terminologia mais apropriada 

parece ser a “soma térmica” ou “tempo térmico” (BONHOMME, 2000). 

A predição, com acurácia, da taxa de desenvolvimento da cultura do milho em regiões de 

clima temperado consiste no alicerce da definição dos principais índices e zonas térmicas dessas 
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regiões. Stewart et al. (1998) salienta que, embora diversos outros fatores como fotoperíodo, 

umidade do solo, radiação solar e fertilidade possam afetar a taxa de desenvolvimento das plantas, 

esta é primeiramente afetada pela temperatura. O papel da temperatura como elemento central 

descritor dos eventos fenológicos e associados ao ciclo da cultura do milho é amplamente 

fundamentado na literatura (WRIGHT; KEENER, 1982; JONES; KINIRY, 1986; YAN; HUNT, 

1999; TOJO SOLER et al., 2005). 

Ao revisar a definição de “graus-dia”, Bonhomme (2000) aponta as limitações do método 

tradicional e sugere a função beta, proposta por Yin et al. (1995), como sendo ideal para se 

calcular o tempo térmico, caso se opte por modelos não lineares; pois tal função é baseada em leis 

matemáticas relativamente flexíveis e apresenta poucos parâmetros, sendo ainda todos com 

significado físico-biológico. O método tradicional de cálculo dos “graus-dia” depende de algumas 

correções e condições específicas para ser corretamente aplicado, conforme mostraram Villa Nova 

et al. (2005), e ainda apresenta a limitação de não contemplar a não linearidade existente entre 

temperatura e taxa de desenvolvimento vegetal. 

Se a taxa de desenvolvimento relativo de uma cultura apresenta uma forma funcional não 

linear (PEREIRA et al., 2002; p.332), mas em contrapartida apresenta uma relação linear com o 

tempo térmico, então este pode ser descrito também por uma função não linear. A função beta 

simplificada representa bem esse conceito através do seguinte modelo (YIN et al., 1995): 

opmax

minop

TDTD

TDTD

minop

minj

opmax

jmax
maxj TDTD

TDT

TDTD

TTD
GDGD

−
−

�
�

�

	






�

�

−
−

⋅
�
�

�

	






�

�

−
−

⋅=  (77) 

em que GDj se refere ao tempo térmico (ºC dia) ocorrente no j-ésimo dia do ciclo; Tj se refere à 

temperatura média diária do ar (ºC) no j-ésimo dia do ciclo da cultura (após a emergência); TDmin 

se refere à temperatura (ºC) abaixo da qual não há desenvolvimento; TDmax à temperatura (ºC) 

acima da qual não há desenvolvimento; TDop à temperatura (ºC) ótima de desenvolvimento; 

GDmax soma térmica (ºC dia), existente em um dia, que correspondente à temperatura ótima. Se 

TDop = 35 ºC, GDmax = 25 ºC dia, e TDmax = 44 ºC, conforme adotado pelo APSRU (2007). 

O valor da temperatura mínima (ou “ temperatura basal inferior”) exerce pouca influencia 

na taxa de desenvolvimento e na precisão da determinação dos estágios fenológicos da cultura se 

o valor da temperatura ótima for muito superior ao da temperatura mínima (BONHOMME, 

2000a). A prova disso é que, se temperatura mínima é assumida como zero, o modelo mostra 

significativa resposta de soma térmica somente a partir de um determinado valor de temperatura, 
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mostrando que TDmin = 0 é uma assunção coerente, o que eliminaria esse parâmetro do modelo 

(YAN; HUNT, 1999). Neste caso, a função beta simplificada se resumiria ainda mais para: 

opmax

op

TTD

T

op

j

opmax

jmax
maxj TD

T

TDTD

TTD
GDGD

−

�
�

�

	






�

�
⋅
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�

�

−
−

⋅=  (78) 

A somatória dos tempos térmicos diários resulta no tempo térmico acumulado (GDAj, ºC 

dia) até um j-ésimo dia qualquer do ciclo: 


=

=
n

1j
jj GDGDA  (79) 

Reichardt e Timm (2004, p.428) exteriorizam a importância da adimensionalização de uma 

variável, já que isso abre a possibilidade de generalização, tornando-a, portanto, melhor 

comparável em valores. Visando criar modelos extrapoláveis, Dourado Neto (1999) converteu 

para adimensional o desenvolvimento da cultura do milho, de acordo com a equação abaixo: 

pmf

j
j GDA

GDA
Dr =  (80) 

em que Drj se refere ao desenvolvimento relativo da cultura; GDApmf à soma térmica acumulada 

(ºC dia), após a emergência, até o ponto de maturidade fisiológica (j = pmf). 

O tempo verificado entre a emergência e o pleno florescimento da cultura do milho pode 

se tornar levemente mais curto em relação ao ideal, já que para cada unidade de temperatura 

média diária superior a 21,1 ºC, nesse período, pode haver uma antecipação de 2 a 3 dias no 

tempo necessário para o florescimento (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000; p.24). Já entre o 

florescimento e o ponto de maturidade fisiológica, no entanto, temperaturas médias diárias 

superiores a 26 ºC são necessárias para acelerar o tempo para a finalização do ciclo da cultura. 

Por apresentar o hábito de florescimento do tipo determinado (o crescimento vegetativo 

cessa em definitivo quando ocorre o florescimento) e pela sensibilidade à temperaturas na fase de 

emissão do pendão e de polinização, um híbrido de milho pode ter seu potencial de produção 

levemente afetado em função de condições esporádicas de dias longos e muito quentes na fase 

vegetativa, interferindo ou não na produção final de grãos, já que um acréscimo de temperatura 

pode ser compensado pelo maior comprimento astronômico dos dias nessa fase (já que isto pode 

retardar o florescimento – ver item anterior). Como recomendações práticas, regiões cujo verão 

apresenta temperatura média diária inferior a 19 °C e noites com temperaturas médias abaixo de 

12,8 °C, não são recomendadas para a cultura do milho (FANCELLI; DOURADO NETO, 1999). 
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2.7 Assimilação de dióxido de carbono e fotossíntese 

A grande maioria das plantas pertencentes à família das poáceas, bem como algumas 

dicotiledôneas, realizam seu ciclo fotossintético através de uma rota metabólica peculiar e 

especializada. Acredita-se que seja uma adaptação dessas plantas, em relação às C3, que as 

habilita a ter maiores taxas fotossintéticas. Com a anotomia foliar modificada, as plantas C4 fixam 

o CO2 no mesófilo, através da enzima carboxilase fosfoenolpiruvato (PEP), para formar 

principalmente o ácido oxaloacético (AOA), com 4 carbonos ou “C4” – designação esta que as 

caracterizam como plantas C4 (HATCH; SLACK, 1966). Os ácidos C4 são posteriormente 

transportados para cloroplastos especializados (ricos em clorofila) das células da bainha, onde 

haverá uma descarboxilação enzimática que levará a uma alta concentração local de CO2, 

favorecendo uma fixação secundária normal C3 (ciclo de Benson-Calvin) através da ação da 

RUBP-carboxilase (rubisco) nas poáceas C4. 

A RUBP-carboxilase possui grande afinidade pelo CO2, mas quando em presença de O2, 

pode exercer a função de uma oxigenase. A função dessa enzima tem sido relacionada com a 

inibição na presença de O2 e ao fenômeno da fotorrespiração em plantas C3. O processo de 

fotorrespiração é dependente do ciclo do ácido glicólico. A RUDP-oxigenase pode catalisar a 

produção de fosfogicolato e acelerar o mencionado processo. Essa ineficiência fotossintética 

apresentada pelas gramíneas C3 é um mecanismo de adaptação que tem por finalidade evitar 

maiores prejuízos aos tecidos, os quais seriam decorrentes de um excesso de luz. A 

fotorrespiração é inexpressiva ou não observada em poáceas C4, fato que se deve à elevada 

afinidade da PEP-carboxilase pelo CO2, associado à anatomia foliar dessas plantas, fazendo com 

que a combinação entre química e anatomia foliar reduza a concentração de CO2 nos espaços 

internos foliares, e concentre CO2 nos cloroplastos da bainha, dentro da qual a performance da 

enzima rubisco é aumenatada (TAIZ; ZEIGER, 2006). 

Uma das principais vantagens da via C4 é que ela conduz a uma redução na sensibilidade a 

baixas concentrações intra-celulares de CO2. Desta forma, plantas C4 são mais habilitadas a 

continuar a fixação de carbono quando a fenda estomática inicia seu fechamento devido a fatores 

como a seca, caracterizando-as como mais eficientes que as plantas C3 em termos de eficiência do 

uso da água. Essas vantagens são mais evidentes em ambientes com altas temperaturas e altas 

intensidades de luz (ROBSON, 1981). As plantas C4 praticamente não apresentam fotorespiração 

porque a enzima rubisco fica isolada nas células interiores. Esse um dos motivos pelos quais as 
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plantas C4 apresentam taxas fotossintéticas mais elevadas que as C3, especialmente quando as 

primeiras são submetidas a elevados níveis de irradiância e altas temperaturas (LOOMIS; 

CONNOR, 1992, p.260). 

A fotossíntese e a respiração ocorrem simultaneamente independentemente da presença ou 

não de luz, sendo que a respiração é a oxidação dos produtos já fotossintetizados. Esse processo 

metabólico não pode ser considerado como uma perda, visto que algumas estruturas de reserva da 

planta ao liberarem o ATP e os redutores NADH e FADH, elementos que irão fazer parte das 

reações bioquímicas em conjunto com as substâncias intermediárias, servirão de precursores na 

síntese das substâncias essenciais à manutenção e ao crescimento das plantas (SALISBURY; 

ROSS, 1991). Ao nível de dossel, o balanço energético entre a taxa de assimilação bruta de CO2 e 

a taxa de respiração é geralmente positivo durante o dia, e resulta na taxa de fotossíntese líquida 

que, em termos práticos, é a produção primária de carboidrato (energia) da qual depende os 

organismos heterotróficos do planeta, sendo: 

RFBFL −=  (81) 

em que FL é a taxa de fotossíntese líquida (dimensão: M L-2 T-1 ou L T-1); FB à taxa de 

fotossíntese bruta (M L-2 T-1 ou L T-1); e R à taxa de respiração (M L-2 T-1 ou L T-1). 

Conforme Gifford (2003), a respiração total (R) pode ser entendida como sendo uma 

fração da fotossíntese bruta, denominada respiração específica (Rs), ou seja: 

FBRsR ⋅=  (82) 

Substituindo a eq. (82) na eq. (81): 

FBRsFBFL ⋅−=  ∴ ( )Rs1FBFL −⋅=  (83) 

A variável Rs é função da respiração de manutenção, da respiração de crescimento e da 

taxa relativa de desenvolvimento (que é função das características do ambiente e da idade da 

planta). O termo (1 – Rs) pode ser entendido como eficiência de uso do carbono (CUE, 

adimensional), atributo cuja magnitude varia entre 0,40 a 0,65; e que é relativamente conservador 

em relação à idade da planta e ao tamanho da mesma, à concentração de CO2 na atmosfera e à 

temperatura. De qualquer forma, tem-se a expressão (GIFFORD, 2003): 

Rs1CUE −=  (84) 

Substituindo a eq. (84) na eq. (83): 

CUEFBFL ⋅=  (85) 
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Comparando alguns dos principais modelos descritores de fotossíntese líquida em nível 

foliar, Pachepsky et al. (1996) destacam o uso do modelo tipo hipérbole-retangular tanto por sua 

simplicidade quanto por apresentar seus três parâmetros com significado físico/biológico (máxima 

taxa de fotossíntese, eficiência quântica e taxa de respiração no escuro), sendo desnecessário 

inserir equações mais complexas, em modelos de simulação voltados à agricultura, para o cálculo 

dos processos de fotossíntese. Drouet e Bonhomme (2004) ajustaram esses parâmetros 

empiricamente, relacionando-os com um teor de nitrogênio por unidade de área foliar. Thornley e 

Johnson (1990) também discorrem sobre este modelo, mas descrevem em seguida os processos 

fotossintéticos como sendo dependentes da temperatura, esta modificando principalmente o valor 

do parâmetro que se refere à “máxima taxa de fotossíntese líquida”. 

Ao analisar os dados apresentados por Heemst (1986) para plantas de ciclo C4, Assis et al. 

(2006) propõem o seguinte função de duas variáveis para descrever a taxa potencial de 

assimilação bruta de dióxido de carbono [Adcc, µL (CO2) cm-2 (folha) hora-1]: 

( )
( ) ( )[ ]2

98
3
ab7

2
ab6ab5

4
3
ab3

2
ab2ab10

c
TlnATlnARARARA1

TlnARARARAA
Adc

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+
⋅+⋅+⋅+⋅+=  (86) 

em que T se refere à temperatura do ar (0 < T < 40 ºC) média do dia; Rab ao fluxo de radiação 

solar fotossinteticamente ativa absorvível [0 < Rab < 0,35 cal cm-2 (folha) min-1] médio do dia. Os 

parâmetros empíricos determinados através de análise de regressão são: A0 = 1,566792;  

A1 = 53515909; A2 = -221,805971; A3 = 310,191491; A4 = -0,491961; A5 = -0,190506;  

A6 = 0,373910 ; A7 = -0,088166; A8 = -0,554728; e A9 = 0,080398. 

A partir de um certo valor de temperatura (por volta de 33ºC), Adcc declina, mesmo 

aumentando-se o valor de Rab, podendo-se visualizar esse aspecto na Figura 1, a qual poderia ser 

também representada numa superfície de resposta. A 39 ºC, por exemplo, a resposta de Adcc à Rab 

é menor do que a 25 ºC. Padrão de variação semelhante é apresentado por Lizaso et al. (2005). As 

curvas de resposta apresentam um padrão de variação de Adcc em relação a Rab semelhante à uma 

hipérbole retangular, exceto para temperaturas muito baixas (por exemplo, 1 e 5 ºC), podendo, 

portanto, representar de maneira satisfatória o fenômeno de interesse. As curvas representam bem 

o fenômento de interesse, quando comparadas com as curvas de três diferentes modelos 

apresentadas por Pachepsky et al. (1996). 
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Figura 1 – Assimilação potencial de dióxido de carbono em função da radiação solar 

fotossinteticamente ativa absorvível, para diferentes temperaturas do ar 

 

Pelo balanço de ondas curtas, a radiação solar disponível para o interior do dossel (Rab) é a 

radiação incidente disponível (Rd, M T-3) no topo da vegetação menos a radiação refletida pela 

mesma, que por sua vez é uma fração (λr) da radiação incidente (PEREIRA et al., 2002; p.182): 

 RRR drdab ⋅λ−=  ∴ ( ) 1RR rdab λ−⋅=  (87) 

em que λr é a fração de radiação recebida que é refletida. O valor do albedo (λr) equivale a 1 

quando há reflexão total da luz, e a 0 quando há absorção total (WIKIPEDIA, 2007). 

Apenas uma fração da radiação disponível no topo da vegetação será traduzida em 

radiação solar fotossinteticamente ativa para as plantas, e apenas uma fração desta é absorvível, 

concluindo-se que: 

 RgR abPARd λ⋅λ⋅=  (88) 

em que Rg é a radiação solar global média incidente no dia (MJ m-2 dia-1); e λPAR e λab são as 

frações fotossinteticamente ativa de Rg e absorvida da fotossinteticamente ativa, respectivamente. 

Substituindo a eq. (88) na eq. (87): 
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( ) 1RgR rabPARab λ−⋅λ⋅λ⋅=  (89) 

O fluxo radiação solar fotossinteticamente ativa absorvível [Rab, MJ m-2 (folha) dia-1], se 

for ponderado em relação ao comprimento astronômico do dia (H, h dia-1), pode ser descrito de 

acordo com a seguinte equação: 

( ) 1
H
Rg

3987,0R rabPARab λ−⋅λ⋅λ⋅⋅=  (90) 

A eq. (90) foi parametrizada conforme a seguinte análise dimensional: 
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em que cmf se refere ao centímetro de folha; mf ao metro de folha; calab à caloria contida na 

radiação fotossinteticamente ativa incidente que é absorvida;  Jinc ao Joule contido na radiação que 

é incidente; calinc à caloria contida na radiação que é incidente; calPAR à caloria contida na 

radiação que é fotossinteticamente ativa incidente, calab à caloria contida na radiação 

fotossinteticamente ativa que é absorvida; e calref à caloria contida na radiação que é refletida. 

A rigor, as funções de transferência de calor e de trabalho não são diferenciáveis, pois, 

pela terceira lei da termodinâmica, há a definição da variação de energia, e não da energia 

absoluta de um sistema. Isso ocorre porque calor e trabalho são quantidades que dependem de um 

“histórico”, não sendo suficiente conhecer apenas os estados final e inicial, senão o caminho exato 

seguido pelo sistema durante a variação de estado (LIBARDI, 2005, p.64). Assim, todo calor que 

se transfere para um corpo deixa de ser calor, e passa ser energia interna daquele corpo. O que se 

mede, via de regra, é a transferência de energia, e não a energia de um corpo, tornando a 

expressão “caloria contida na radiação” uma expressão não completamente correta. 

Adota-se λPAR = 0,5 MJ (radiação fotossiteticamente ativa incidente) MJ-1 (radiação global 

incidente), conforme sugerem Sinclair e Muchow (1999) em extensa revisão; λab = 0,85 MJ 

(radiação fotossiteticamente ativa absorvida) MJ-1 (radiação fotossiteticamente ativa interceptada), 

conforme sugerem Sinclair e Muchow (1999) e Bonhomme (2000b); e λr = 0,23 para o albedo 

[MJ (radiação refletida pelo sitema solo-planta) MJ-1 (radiação solar global incidente)], de acordo 

com Oguntunde e Giesen (2004) para a cultura do milho. A variável Rab não considera a fração de 

luz interceptada porque as curvas derivadas dos dados extraídos de Heemst (1986), referente às 

várias respostas de Adc vs. radiação em função da temperatura [eq. (86)]; já consideram a 
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radiação como sendo interceptada, visto que são oriundos de medidas pontuais realizadas 

diretamente nas folhas. 

À base de carboidrato e não de biomassa, Choudhury (2001) deduz que a eficiência de uso 

do carbono (CUE) relaciona a eficiência de uso da radiação pela cultura [RUEC, g (CH2O 

adicionado à estrutura da biomassa) MJ-1 (radiação fotossinteticamente ativa interceptada)] com a 

eficiência de uso da radiação para fotossíntese bruta [RUEg, g (CH2O produzido pela fotossíntese 

bruta) MJ-1 (radiação fotossinteticamente ativa incidente – neste caso, toda ela é interceptada e 

absorvida)], permitindo estabelecer o seguinte quociente: 

RUEg
RUE

CUE c=  (92) 

Na equação acima, todas as variáveis são definidas à base de CH2O (CHOUDHURY, 

2001). Se RUEc é substituído pela tradicional eficiência de uso da radiação [RUE, g (fitomassa 

seca de parte aérea) por MJ-1 (radiação fotossinteticamente ativa interceptada)], CUE permanece 

adimensional e não modifica a dimensão da taxa de fotossíntese líquida, embora adquira outra 

magnitude de valor. CUE é então convertido para “eficiência de uso do carbono para a produção 

de fitomassa” (CUEf). Disso exposto: 

RUEg
RUE

CUEf =  (93) 

Pela eq. (93), nota-se que CUEf é uma forma de se relativizar RUE. Para a cultura do 

milho, embora Loomis e Amthor (1999) tenham estimado uma RUE potencial por volta de 4,9 g 

(fitomassa seca total) MJ-1 (RFA absorvida), poucos trabalhos relatam valores excedendo 3,4 g 

(fitomassa seca de parte aérea) MJ-1 (RFA interceptada), conforme Sinclair e Muchow (1999). 

Trabalhando em condições de campo quase ótimas, Lindquist et al. (2005) recomendam os 

valores mínimos equivalentes a 3,7 g MJ-1 (RFA interceptada) ou 3,8 g MJ-1 (RFA absorvida) 

para modelos de simulação que necessitem da RUE como variável de entrada, em modelos de 

produtividade de grãos de milho. Tais valores foram obtidos em dois diferentes ambientes, 

durante cinco estações de crescimento (cinco anos), e foram calculados assumindo-se uma relação 

linear empírica entre radiação fotossinteticamente ativa interceptada acumulada e fitomassa seca 

acumulada de parte aérea. Demetriades-Shaw et al. (1994) criticam esse tipo de abordagem, 

alegando que existe nela uma fragilidade tanto lógica quanto aritmética, embora RUE 

correlacione fortemente fitomassa e radiação interceptada, para qualquer espécie, e que apresenta 
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respaldos científicos em diversos trabalhos (RUSSEL et al, 1989, p.23; ARKEBAUER et al., 

1994; ANDRADE et al., 1996, p.62; SINCLAIR; MUCHOW, 1999; LINDIQUIST et al., 2005). 

Substituindo a eq. (92) na eq. (85): 

RUEg
RUE

FBFL c⋅=  (94) 

Já em termos de fitomassa, substitui-se a eq. (93) na eq. (85): 

RUEg
RUE

FBWpa ⋅=  (95) 

A verificação conjunta das relações e dos fatores de conversão que resultam na equação da 

taxa diária de produtividade de fitomassa seca de parte aérea (M L-2 T-1), corrigida para o dossel, é 

obtida através da seguinte análise dimensional: 
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(96) 

em que GR se refere ao requerimento de glucose [kg (glucose) kg-1 (fitomassa)] para a elaboração 

de uma unidade (kg) de fitomassa seca; TCF à proporção de carbono na fitomassa [kg (carbono) 

kg-1 (fitomassa)]; TCC à proporção de carbono na glucose [kg (carbono) kg-1 (glucose)]; e λI à 

fração de radiação interceptada pelo dossel [eq. (50)]. 

O atributo TCF assume um valor robusto por volta de 0,45 (LOOMIS; CONNOR, 1992; 

p.258), e TCC é fixo, igual a 12/30. Por ser uma cultura de grãos não-oleaginosos, a cultura do 

milho requer, por exemplo, menos glucose para elaborar fitomassa que a cultura da soja, fazendo 

com que a primeira apresente valores de GR por volta de 1,391 (NRC, 1982). Já o valor de RUEg 

gira em torno de 5,4 g para a cultura do milho (CHOUDHURY, 2001). Ao inserir esses valores na 

eq. (96): 
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(97) 

Solucionando-se a análise dimensional acima, obtém-se a parametrização da equação que 

expressa a taxa diária de fotossíntese líquida [Wpa, kg (fitomassa seca de parte aérea) ha-1 dia-1] 

corrigida para o dossel de plantas C4: 

RUEFB1498,0Wpa I ⋅λ⋅⋅=  (98) 

É necessário ainda uma equação que expresse a fotossíntese bruta, em termos de dossel e 

ao longo do ciclo, para que a eq. (98) seja aplicada adequadamente. Assim como λI, FB irá variar 
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com o tempo, o qual apresenta grande variação temporal quanto aos atributos climáticos que são 

determinantes do desenvolvimento da área foliar, que por sua vez fornece uma idéia de aporte 

para a fotossíntese. Se os valores diários de Wpa são somados até uma dia qualquer do ciclo, 

obtém-se o acúmulo de matéria seca até esse dia (VERDOODT et al., 2004, DETOMINI et al., 

2006), bastando multiplicá-lo pelo índice de colheita para se obter a produtividade final de grãos. 

A partir da lei dos gases ideais de Clapeyron, que transforma o volume de uma substância 

em massa da mesma (no caso, volume de CO2 em massa de CO2, que é posteriormente convertido 

em CH2O pela equação da fotossíntese), faz-se a análise dimensional: 
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A parametrização final da eq. (99) resulta na seguinte equação da taxa de fotossíntese 

bruta diária [FB, kg (CH2O) ha-1 dia-1] para o j-ésimo dia: 

273T
PHIAFAdc5854,36

FB
j

jjjj
j +

⋅⋅⋅⋅
=  (100) 

em que Adcj se refere à taxa de assimilação de dióxido de carbono [µL (CO2) cm-2 (folha) h-1]; 

IAFj ao índice de área foliar; e Hj ao comprimento astronômico (h dia-1) do dia; Tj à temperatura 

média do ar no dia; e Pj à pressão (atm). 

Em caso de não haver disponibilidade de dados para Pj, assume-se P (em kPa) em função 

da altitude (Alt, m), de acordo com Allen et al. (2006; p.31): 

26,5

293
Alt0065,0293

3,101P �
�

	


�

� ⋅−⋅=  (101) 

Para transformar para atm, basta dividir o valor encontrado por 101,3. O valor de P não se 

reduz substancialmente com o aumento da altitude. Quanto maior esta, no entanto, menor deverá 

ser as temperaturas do local, e conseqüentemente maior deverá ser a energia requerida para a 

vaporização da água (em outras palavras, o calor latente de vaporização). Isso se traduz em um 

fator de redução de produtividade em função do aumento da altitude, embora a redução de 

temperatura possa implicar, por outro lado, em um fator de aumento de produtividade devido às 

menores taxas de respiração durante a noite. Elevadas produções podem estar associadas a 

elevadas taxas respiratórias (PARSONS, 1988). 
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2.8 Nitrogênio 

O nitrogênio é o elemento mineral mais requerido pelos vegetais, sendo fundamental na 

formação de biomassa e em diversos processos fisiológicos dos vegetais. Embora seja disponível 

em abundância na natureza (78% do ar que respiramos), sua fixação industrial é originada a partir 

de um elevado custo energético. Esse paradoxo faz do elemento um dos principais gargalos da 

agricultura, principalmente para os sistemas agrícolas conduzios sob alto níveis de emprego de 

tecnologia. Quando o elemento não é limitante para o desenvolvimento vegetal em condições 

hídricas adequadas, a produtividade é determinada pelo efeito combinado da radiação solar e 

temperatura (KEULEN et al., 1989). 

Dourado Neto e Detomini (2005) deduzem um modelo mecanístico para calcular o 

requerimento de fertilizante nitrogenado em pastagens (dimensão: M L-2), baseando-se para tanto 

em oito variáveis independentes e adimensionais, e em mais uma com dimensão M L-2. Esta 

última seria a produtividade almejada, que para o caso da cultura do milho traduzir-se-ia em 

produtividade almejada de grãos, ou produtividade potencial de grãos [Wg, kg (grãos) ha-1], em 

caso de produtividade máxima. A exportação do elemento N [EXPN, kg (N) ha-1] é obtida 

simplesmente pela quantidade de nitrogênio que é veiculada na requerida produtividade: 

NPBN TTWgEXP ⋅⋅=  (102) 

em que TPB e TN são os teores de proteína bruta na parte exportável [kg (proteína bruta) kg-1 grão] 

e de nitrogênio na proteína [kg (N) kg-1 (proteína bruta)], respectivamente. O produto entre ambos 

corresponde ao teor de nitrogênio nos grãos. 

Ao final do ciclo da cultura, o retorno acumulado de nitrogênio [RETN, kg (N) ha-1] com 

os restos culturais ao solo é assim expresso: 

NopopN TWRET ⋅=  (103) 

em que Wop se refere à produtividade de outras partes [kg (outras partes) ha-1] que não a da parte 

exportável (grãos); e TNop ao teor de N nessas outras partes [kg (N) kg-1 (outras partes)]. 

Como a produtividade de outras partes multiplicada pela fração de interesse equivale ao 

mesmo que a produtividade de interesse multiplicada pela fração restante, pode-se inferir que: 

( )Top IC1gWICW −⋅=⋅  (104) 

em que ICT se refere ao índice de colheita [kg (grãos) kg-1 fitomassa seca total]. 

Rearranjando a (104) de maneira conveniente: 
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( )
IC

IC1gW
W T

op
−⋅=  (105) 

A extração de nitrogênio ou absorção acumulada [ABSN, kg (N) ha-1] é, portanto: 

NNN EXPRETABS +=  (106) 

Por conseguinte, a quantidade requerida de nitrogênio oriunda de fertilizante (QN, kg ha-1) 

será a extração de nitrogênio descontando-se a quantidade relativa de nitrogênio que é fornecida 

pelo solo, e levando em consideração a eficiência [EfAN, kg (N extraído pela planta e que é 

proveniente do fertilizante adicionado) kg-1 (N total aplicado via fertilizante)], conforme a 

seguinte equação: 

( )
AN

sN
N Ef

N1ABS
Q

−⋅=  (107) 

Substituindo a eq. (106) na eq. (107), tem-se: 

( ) ( )
AN

sNN
N Ef

N1EXPRET
Q

−⋅+=  (108) 

Substituindo a eq. (102) e a eq. (103) na eq. (108), tem-se: 

( ) ( )
AN

sopNopNPB
N Ef

N1WTTTWg
Q

−⋅⋅+⋅⋅
=  (109) 

Substituindo a eq. (105) na eq. (109), encontra-se a equação apresentada por Dourado Neto 

e Fancelli (2000), a qual nos fornece a recomendação prática de adubação nitrogenada [QN, kg (N 

de fertilizante) ha-1]: 

( ) ( )[ ] ( )
ANT

sTNopTNPB
N EfIC

N1IC1TICTTgW
Q

⋅
−⋅−⋅+⋅⋅⋅

=  (110) 

O atributo TNop de uma planta é a soma dos produtos da fitomassa de uma diferente 

partição pelo seu correpondente teor de nitrogênio. Keulen et al. (1989) comentam que TNop tende 

a cair linearmente ao longo da cultura se não há restrição no suprimento de N à cultura, e 

reportam as seguintes magnitudes genéricas para os teores de N dessas partições no ponto de 

maturidade fisiológica: a) folhas: 0,02 kg kg-1; b) colmo: 0,008 kg kg-1; e c) 0,01 kg kg-1. Um 

valor modal para TNop estaria na ordem de 0,006 kg kg-1. Wolschick et al. (2003) também 

reportam magnitudes para as massas (por planta) de colmo, folhas e grãos, bem como os teores de 

N das folhas mais os colmos, da palhada da espiga, do sabugo e dos grãos. Nestes, o teor de N é 

em torno de 0,014 kg kg-1, dependendo do nível e da forma de adubação empregada. 
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A máxima taxa de assimilação de dióxido de carbono é linearmente correlacionada com a 

concentração de N nas folhas, em uma vasta amplitude, pelo menos até cerca de 0,06 kg kg-1, ou 

ainda até o valor 2 kg (N) m-2 (folha); embora nenhum efeito significativo dessa concentração 

sobre a eficiência de uso da luz tenha sido verificada nos trabalhos de Wilson (1975) e de Cook e 

Evans (1983). Diversos estudos também indicaram que a eficiência do uso da água aumentou com 

o aumento da disponibilidade de nitrogênio (VIETS JR, 1962; KEULEN, 1975). A interpretação 

desses resultados se torna difícil a partir do momento em que não se faz a distinção entre a água 

perdida por transpiração e àquela perdida por evaporação do solo. Plantas se desenvolvendo sob 

carência de nitrogênio apresentam, normalmente, menor área foliar que aquelas se desenvolvendo 

sob ótimas condições nutricionais, resultando em um auto-sombreamento mais tardio pelas 

primeiras. Consequentemente, uma grande quantidade de água é perdida através do solo, 

reduzindo a eficiência de uso da água (KEULEN et al., 1989). 

As relações existentes entre suprimento de nitrogênio, produção de biomassa, teores de 

nitrogênio e índice de colheita não são completamente explicadas na literatura. Contudo, se o 

suprimento de nitrogênio é muito elevado a ponto de levar a elevadas taxas de produtividade de 

biomassa total, o índice de colheita pode até diminuir com o aumento da produtividade de grãos, 

pois outras partes (ex.: vegetativas) podem se desenvolver em uma proporção ainda maior 

(KEULEN et al., 1989). Outro aspecto importante foi observado por Kramer (1979) e Mesdag 

(1979), os quais encontraram uma relação negativa entre o aumento de produtividade e o teor de 

proteína nos grãos de cereais, havendo ainda um certo confundimento com o fato de o material 

genético ser de alta ou baixa proteína. Não obstante, a característica genética da longevidade de 

folhas pode favorecer tanto a produtividade de grãos quanto o teor de N nestes, pelo fato de poder 

existir um prolongamento na translocação do elemento (KEULEN et al., 1989). 

Já EfAN e Ns serão dependentes, principalmente, da classe textural do solo (argiloso ou 

arenoso), do teor de matéria orgânica do solo, do fertilizante utilizado (uréia, sulfato de amônio, 

por exemplo), da forma de aplicação (à lanço ou incorporado através da água de irrigação; 

localizado ou em área total), da condição climática e do sistema de produção (seqüência de 

cultura, se houver).  Particularmente, a Ns poderá depender também da profundidade efetiva do 

sistema radicular (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000). A rigor, a informação sobre os 

atributos EfAN e Ns é gerada concomitantemente pela pesquisa, utilizando-se a técnica isotópica do 

fertilizante marcado com 15N (ZAPATA, 1990). 
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2.9 Produtividade de grãos e adequação genótipo-ambiente 

Define-se produtividade potencial de grãos como a produtividade de um genótipo em um 

ambiente no qual ele é adequado, sem limitações edafoclimáticas e nutricionais, livre da ação de 

pragas e doenças, e com os demais estresses efetivamente controlados (EVANS, 1993). A 

produtividade máxima de uma cultura quando todos os outros fatores limitantes da produtividade, 

passíveis de controles, são removidos ou minimizados, independente da viabilidade econômica do 

sistema. Segundo Cooper (2003) para com a cultura da soja, os objetivos de se estudar as 

produtividades máximas são: (i) tentar repetir nos campos de multiplicação as produtividades 

encontradas nas parcelas experimentais; (ii) detectar os fatores limitantes da produtividade de 

grãos; e (iii) identificar as produtividades máximas possíveis para a cultura. 

A posição geográfica define a latitude, que por sua vez define, por exemplo, o ângulo 

médio sob o qual deve permanecer uma placa solar para a captação de energia na latitude em que 

se encontra. Uma assunção razoável seria imaginar as folhas funcionando como uma placa solar. 

Portanto, quanto mais distante do equador é região produtora, maior deve ser o ângulo ideal das 

folhas de uma lavoura para que esta capture luz de forma eficiente. Com as folhas mais inclinadas 

(mais eretas), há a possibilidade de se elevar a população de plantas preservando-se a questão da 

competição intra-específica por luz, favorecendo finalmente a produtividade de planta por área 

(MAGALHÃES; SILVA, 1987). Para latitudes muito grandes, no entanto, genótipos não 

tolerantes a baixas temperaturas ficariam comprometidos quanto ao seu desenvolvimento, o que 

restringiria a escolha desse genótipo para esses locais. 

Ainda, quanto mais próximo do equador se localiza a unidade produtora de biomassa, 

maior é a disponibilidade de energia solar quando consideramos um ano completo, mas menor é a 

disponibilidade quando consideramos apenas uma estação de cultivo. A luz interceptada pela 

população será função da arquitetura e arranjo espacial das folhas, bem como da população de 

plantas empregada. A eficiência de conversão e partição de fotoassimilados, no entanto, é função 

da temperatura e da habilidade do genótipo quanto às suas relações fonte-dreno (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 1999). 

Os híbridos de milho são caracterizados como precoce, superprecoce ou tardios, em função 

da soma térmica que acumulam da emergência ao florescimento. Se um genótipo precoce é 

posicionado em locais com temperaturas noturnas quentes, a fase vegetativa poderá ser encurtada 

e o florescimento antecipado, fazendo com que a aparato fotossintético seja “sub-dimensionado”, 
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já que se tratam de plantas de hábito de crescimento determinado. Do contrário, um material 

tardio pode ter seu ciclo prolongado se for posicionado em locais com temperaturas noturnas frias, 

implicando em desenvolvimento vegetativo exacerebado e na postergação de seu florescimento, 

aumentando assim a competição, entre órgãos, pelos fotoassimilados. Ambas as situações levam à 

redução do potencial produtivo dos híbridos de milho (FANCELLI, DOURADO NETO, 2000, 

p.121). 

O índice de colheita (IC), que se constitui na fração dos grãos produzidos em relação à 

ftiomassa seca de parte aérea (as vezes considerado em relação ao todo), pode ser empregado em 

programas de melhoramento genético e de avaliação de performance de genótipos submetidos a 

diferentes condições climáticas (DONALD; HAMBLIN, 1976). Ainda, o índice de colheita pode 

indicar a habilidade de um híbrido combinar produtividade e destinar massa de matéria seca 

acumulada a componentes de interesse econômico. As características morfológicas e fisiológicas 

associadas com a elevada produtividade de grãos variam para os diferentes híbridos. A 

precocidade conferiu aos materiais existentes os maiores índices de partição (DURÃES et al., 

1993). Por outro lado, a maior habilidade de partição relacionada aos híbridos superprecoces e 

precoces somente se manifesta quando forem satisfeitas as exigências climáticas e nutricionais 

(FANCELLI, 1986). 

O IC máximo para a cultura do milho encontra-se próximo a 0,60 obtido em regiões de 

clima temperado e elevada latitude. Em contrapartida, os menores índices d colheita mencionados 

na literatura referem-se àqueles oriundos de países como Gana (IC = 0,27) e Quênia (IC = 0,10), 

ambos situados na África tropical (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000; p.48). Por não existir 

relações bem documentadas sobre a variação de IC em relação às variáveis climáticas e com a 

fitomassa total, um critério estocástico pode ser assumido para a simulação deste atributo. 

Se dois genótipos diferentes são submetidos a uma oferta ambiental não restritiva ao 

desenvolvimento vegetal, o genótipo que apresentar maior habilidade em produzir parte aérea 

deverá ser considerado o mais adequado para sistemas intensificados. Porém, se este mesmo 

genótipo for submetido a uma restrição ambiental (principalmente de suprimento hídrico), ele 

deverá supostamente alterar sua partição em prol do sistema radicular, o qual tenderá a ser 

relativamente maior (em fitomassa) que o sistema radicular ocorrente na situação não-restritiva, 

ainda que a fitomassa absoluta total seja menor, nessas condições. Esse fenômeno pode ocorrer 

também para o genótipo mais rústico, porém em menores proporções, o que levaria o genótipo 
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mais rústico a produzir, eventualmente, parte aérea até maior que a do genótipo hábil para parte 

aérea, sob condições restritivas (DETOMINI; DOURADO NETO, 2005). 

A competição entre indivíduos de uma mesma população por recursos materiais e 

energéticos seleciona aqueles que detém características adaptativas superiores (de natureza 

morfológica e fisiológica, principalmente). A capacidade de destinar, prioritariamente, recursos 

para a reprodução, sobrevivência, desenvolvimento, crescimento e defesa podem ser consideradas 

formas de adaptação importantes expressas pela variação temporal da alocação de fotoassimilados 

(CODY, 1966). Genótipos tropicais de milho apresentam partição de fotoassimilados (que pode 

ser inferida pela variação temporal da massa de matéria seca) característica, o que pode explicar o 

baixo rendimento quando comparados aos de clima temperado. A produtividade de milho é 

limitado pela amplitude do dreno. Essa limitada capacidade de dreno em híbridos de genótipos 

tropicais é atribuída pela competição entre as diferentes partes vegetativas (folhas, colmos e 

brácteas) e a espiga (GOLDSWORTHY; COLEGROVE, 1974). 

O elevado porte, excessivo número de folhas, maturação tardia, pendão avantajado, maior 

nível de dominância apical e baixo índice de colheita foram importantes para a adaptação ao 

ambiente tropical. Plantas com essas características poderiam competir, eficientemente, com 

outras plantas de rápido crescimento, bem como serem submetidas a intensa desfolha ocasionada 

por insetos. Ainda, as reservas de açúcares no colmo pode ser, evolutivamente, resultado da 

resistência à seca, bem como à tolerância a podridões da haste (EVANS, 1975). 

Para o caso específico da cultura de milho, é por esses motivos que a produtividade 

potencial (considerando uma única safra) no Brasil tende a ser intrinsicamente menor que a nos 

Estados Unidos: neste país, a principal estação de cultivo apresenta dias mais longos (há mais 

tempo para fotossíntese), com temperaturas médias diurnas maiores (favorável ao crescimento) e 

noturnas menores (reduzindo as taxas respiratórias – também favorável ao crescimento), e as 

populações podem ser mais adensadas devido às maiores latitudes. Analisando-se ainda os 

aspectos edáficos, os solos norte-americanos apresentam, normalmente, maiores capacidades de 

troca catiônica e de retenção de água, provendo condições para a obtenção de maiores 

produtividades. Isso possibilita que a escolha dos híbridos seja feita para materiais precoces ou 

superprecoces, os quais são capazes de expressar seu maior índice de colheita nessas condições. 

Quando o suprimento de água e nutrientes não é limitante, tal como o controle de pragas, a 

intervenção humana na lavoura deve buscar a melhor época de semeadura e a melhor população 
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de plantas, diante da premissa que o híbrido escolhido seja adequado à região. Do ponto de vista 

geométrico e assumindo que as plantas de milho exercem a cobertura do solo de maneira circular 

(ex.: vista aérea encerrando um círculo), a população de plantas seria otimizada, em cm2 por 

planta, se a semeadura fosse realizada de forma hexagonal (DOURADO NETO et al., 2003), o 

que só não é possível devido ao modo de operação das semeadoras. Desconsiderando-se as perdas 

sementes inviáveis e as por mortalidade das plantas viabilizadas ao longo da lavoura, a população 

de plantas (Pop, plantas ha-1) é assim calculada: 

e

sem4

S
D

10Pop ⋅=  (111) 

em que Dsem é a densidade de semeadura (plantas m-1); e Se é o espaçamento (m). 

O aporte de fotossíntese de uma planta é definida pela magnitude do desenvolvimento da 

área foliar da mesma, diante da premissa que outros órgãos vegetais não realizam fotossíntese 

relevante. Introduzido por Watson (1947) para permitir que a extrapolação da assimilação de CO2 

pelas culturas fosse feito em termos de área plantada, e não de plantas individuais, o índice de 

área foliar [IAF, m2 (folha) m-2 (solo)] no j-ésimo dia do ciclo pode ser assim calculado: 

PopAF10IAF j
8

j ⋅⋅= −  (112) 

em que AFj é a área foliar por planta [cm-2 (folha) planta-1] no j-ésimo dia do ciclo da cultura. 

Dwyer e Stweart (1986) propuseram um modelo tipo “sino” (em Inglês, denominada 

“Bell-shaped function”) para caracterizar a área de uma folha, em plantas de milho, em função do 

número de folhas já expandidas. Tal modelo foi consagrado porque expressa parâmetros com 

significado biológico, como grau de espessura foliar, grau de simetria foliar, área foliar da maior 

folha, e número de ordem desta. Como desvantagem, o modelo apresenta o grande número de 

parâmetros, guardando ainda um certo grau de empirismo quando da estimação dos dois últimos 

parâmetros mencionados. O modelo foi amplamente analisado em estudos posteriores 

(KEATING; WAFULA, 1992; ELINGS, 2000; VALENTINUZ; TOLLENAR, 2006). 

A eq. (112) servirá à eq. (100) no cálculo da taxa de fotossíntese bruta, que por sua vez 

resultarão em taxas diárias de produtividade. Outros modelos de estimativa da área foliar são 

também reportados na literatura, como os de, Tardieu et al. (2000), em casa de vegetação, que 

propõem um modelo de expansão foliar contemplando deficiência hídrica, assim como fizeram 

Reymmond et al. (2003), que envolveram também os aspectos genéticos do milho. Já Yang e 
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Alley (2005) deduzem um modelo mecanístico, resultante em um modelo de Gauss capaz de 

explicar a distribuição de área foliar na planta. 

Yin et al. (2003) apontam que a grande limitação da maioria dos modelos de área foliar é 

que estes não contemplam a questão do nitrogênio como elemento-chave à determinação da área 

foliar, tampouco a distribuição do elemento ao longo do perfil do dossel. Água e nitrogênio são os 

fatores que mais interferem no desenvolvimento da área foliar, que por sua vez é o componente 

vegetal que mais determina o potencial produtivo. A água atua no mecanismo de expansão foliar, 

ao passo que o nitrogênio atua nos processos fotossintéticos. 

Visando estabelecer uma relação funcional entre fitomassa e evapotranspiração para 

diferentes condições disponibilidade hídrica, Doorenbos e Kassam (1979) relacionaram os 

consumos hídricos com as produções de parte aérea, e propuseram: 

�
�

	


�

� −⋅=−
CH
CHa

1ky
Wg

Wgd
1   (113) 

em que Wg e Wgd (M L-2) se refere à produtividade da cultura em condições de baixo e de 

elevado suprimento hídrico, respectivamente; CHa e CH os consumos hídricos (mm) 

correspondentes; e Ky é o fator de reposta da cultura à água. 

Para a cultura do milho, o valor de Ky varia para as fases vegetativas (Ky = 0,4), de 

florescimento (Ky = 1,5), e de enchimento de grãos (Ky = 0,5), podendo ainda ser adotado um 

valor genérico para todo o ciclo (Ky = 1,25). Baseando-se no modelo de Doorenbos e Kassam 

(1979) e nas diferenças de Ky para cada fase da cultura, Rao et al. (1988) apresentaram um 

modelo multiplicativo para contemplar a dependência do estresse hídrico de uma fase com um 

estresse ocorrente em outra fase. Numa escala diária, isso não faz muito sentido porque um 

estresse moderado de 20%, por exemplo (Dh = 0,80 e Fd = 0,75; ver adiante), ocasionaria 

depleção total antes que a cultura atingisse quatro folhas, o que na prática não se aplica. Numa 

escala diária, a eq. (113) talvez pudesse ser reescrita da seguinte maneira: 
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1  (114) 

ETa é a evapotranspiração (mm dia-1) da cultura numa situação qualquer de déficit hídrico; e ET a 

evapotranspiração potencial da cultura de milho (mm dia-1). O consumo hídrico de uma fase seria 

a soma das evapotranspirações diárias ocorrentes nesta fase. 

Os valores de Ky para a maioria das culturas foram determinados supondo-se ser linear a 

relação entre produtividade relativa e evapotranspiração relativa, bem como válida para déficits 
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hídricos até 50%, ou seja (1 – ETa/ET) = 0,5. Esses valores estão baseados em análise de dados 

experimentais de campo que abrangem uma ampla faixa de condições de crescimento, de 

variedades altamente produtivas, bem adaptadas ao ambiente de crescimento e desenvolvidas sob 

rigoroso nível de manejo (FRIZZONE, 2005; p.251). 

Visando estabelecer uma relação funcional entre a eficiência de uso da água e o consumo 

hídrico para a cultura do trigo, Abbate et al. (2005) modelaram uma equação parabólica que 

interpreta a redução de Dh, a partir de uma condição sem déficit hídrico (Dh = 1) até 50% (Dh = 

0,5), a variável Fd sendo também reduzida, mas em menor proporção que as reduções que 

ocorrem quando de Dh é abaixo de 50%, fazendo com que estas maiores reduções denotem um 

estresse severo. Entretanto, segundo este mesmo modelo, a eficiência relativa de uso da água 

sempre aumenta com a redução do valor de Fd, ou seja, quanto maior o estresse hídrico (menor o 

Fd), maior deverá ser a eficiência de uso da água, mesmo que isso implique em redução de 

produtividade. A limitação deste modelo é a pequena variação na redução da produtividade 

quando estresses hídricos moderados são aplicados (ex.: 1 < Dh < 0,75). 

A relação ETa/ET pode ser interpretada como um nível de estresse hídrico sobre o qual as 

culturas se desenvolvem (LAAR et al., 1992; p.40), sendo igual a zero o nível máximo de estresse 

por escassez de água. Denominando-a como critério de suprimento hídrico (Dh), tem-se: 

ET
ETa

Dh =  ∴ ETDhETa ⋅=  (115) 

Substituindo a eq. (115) na eq. (114), e rearranjando de forma conveniente: 

( )[ ]Dh1ky1WpaWpad −⋅−⋅=  (116) 

em que Wpad é a taxa de produtividade (kg ha-1 dia-1) de parte aérea deplecionada diária. 

A eq. (116) pode ser entendida como sendo uma função de resposta da cultura, à água, em 

função do nível de déficit que se opera. O termo dentro dos colchetes pode ser interpretado como 

um fator de depleção [Fd, kg (fitomassa seca potencial de parte aérea) kg-1 (fitomassa seca 

deplecionada de parte aérea)] da variável Wpa, ou seja: 

( )Dh1ky1Fd −⋅−=  (117) 

Logo, a taxa de produtividade de fitomassa seca de parte aérea em um dia será: 

FdWpaWpad ⋅=  (118) 

Demonstrando-se a eq. (118) por análise dimensional: 
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potencialfitomassakg

dadeplecionafitomassakgFd

diaha

potencialfitomassakgWpa

diaha

dadeplecionafitomassakgWpad

⋅
⋅⋅

⋅
⋅

⋅⋅
=

⋅
⋅⋅  (119) 

Integrando-se de forma finita as taxas de produtividade deplecionada diária: 


=

=
n

0j
jn WpadW  (120) 

em que Wpadj é a taxa de produtividade deplecionada no j-ésimo dia [kg (fitomassa seca de parte 

aérea deplecionada) ha-1 dia-1]; e Wn a produtividade final de fitomassa seca de parte aérea obtida 

no ponto de maturidade fisiológica [kg (fitomassa seca de parte aérea) ha-1]. 

Pela eq. (120), nunca há perda de fitomassa, o que pode ser justificado pelo fato de as 

contabilidades individuais de Wpa já contemplarem as perdas por senescência via equação 

empírica da área foliar. A produtividade potencial de grãos de milho (Wg, kg (grãos) ha-1), à base 

úmida, pode ser entendida como sendo toda a a produtividade final [Wn, kg (MS) ha-1] corrigida 

pelo índice de colheita [IC, kg (grãos) kg-1 (parte aérea)]. Portanto: 

ICWWg n ⋅=  (121) 

Para se converter de índice de colheita à base de fitomassa de parte aérea (IC) para índice 

de colheita à base de fitomassa seca total (ICT), basta multiplicar IC pela fração da fitomassa total 

que corresponde à fitomassa de parte aérea. Quando isso é feito visando aplicar IC na eq. (110), 

ao invés de ICT, QN é aumentado na medida em que essa fração se torna menor. 

Caso se almeje obter a produtividade de grãos corrigido pela umidade dos mesmos no 

ponto de colheita [u, g (H2O) g-1 (grão); geralmente: u = 0,13], tem-se: 

)u1(
ICW

Wg n

−
⋅=  (122) 

Segundo Jensen (1968): 

EToKcETa ⋅=  (123) 

Se ETa é tida como a evapotranspiração da cultura numa situação qualquer, e ET como a 

evapotranspiração potencial, e se a eq. (123) é substituída na eq. (115): 

EToKcDhETa ⋅⋅=  (124) 

O atributo Dh deve ser definido previamente em função de análise econômica, caso o 

recurso água seja escasso a ponto de sensibilizar substancialmente o valor monetário da produção 

(FIGUEIREDO et al., 2007). Em tese, a variável ETa é passível de monitoramento na prática do 

manejo da irrigação, pois Dh pode ser previamente definido, Kc tabelado e ETo calculado. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Modelo para estimação da produtividade de grãos 

A eq. (122) foi utilizada para a estimação da produtividade de grãos, podendo ser 

explicada pela reunião dos demais atributos do modelo geral (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Representação esquemática dos atributos do modelo 

 

As variáveis RUE, k e AF(T) foram determinadas através de experimento de campo; as 

variáveis λPAR, λab, λr, aAP e bAP foram adotadas de acordo com a revisão de literatura; Radc foi 

ajustado por método iterativo em função da produtividade de grãos observada; DJ é escolhido 

pelo usuário (a época de semeadura); Φ e Alt são fixadas em função do local; e as variáveis Dsem e 

Se são também definidas pelo usuário em relação à população de plantas desejada. 
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As variváveis aleatória contínuas Rg e T são amostradas do histórico de clima, em pares de 

10000, através de distribuição normal bivariada e com correlação entre as variáveis. Em caso de 

inexistência de um histórico climatológico, recorre-se à opção pela distribuição triangular, não 

havendo entretanto a correlação entre as variáveis pelo próprio fato de não haver histórico que as 

represente. Supõe-se que uma forma de minimizar esse aspecto é utilizar o mesmo número 

pseudo-aleatório gerado para amostrar ambas as variáveis (Rg e T), para cada iteração. 

Já o índice de colheita (IC) é “amostrado” conforme distribuição triangular. Para tanto, a 

média dos valores observados (através do experimento de campo) de IC foi adotada como valor 

modal, e os valores mínimo e máximo como limites inferior e superior, respectivamente. O 

tamanho da amostra para IC é 10000, tal como para Rg e T. 

Como conseqüência, todos os atributos que dependerem de Rg e/ou T são calculados 

também em número de 10000, inclusive a produtividade final de grãos. Logo após, são 

prontamente obtidos 10000 valores para os requerimentos de água e de nitrogênio, de acordo com 

a eq. (124) e com a eq. (110), respectivamente. A eq. (124) depende da entrada com os valores de 

Kc, os quais foram obtidos e modelados neste trabalho. 

Uma alternativa para eliminar IC do modelo seria explicitá-lo na eq. (110), para 

posteriormente substituí-lo na eq. (122). Duas limitações surgiriam, contudo, se Wg fosse 

concebido como função de QN. A primeira seria devido à alta sensibilidade de Wg aos fatores 

EfAN e Ns, os quais são também de difícil experimentação agrícola. A segunda, de menor 

importância, seria que RUE devesse ser expressa à base de fitomassa seca total, ao invés de à base 

de fitomassa seca da parte aérea. Ainda, QN tem fortes relações com RUE, k e AF(T). Isso 

justifica a opção pelo uso de um modelo que calculasse QN a posteriori, levando assim à pergunta: 

“Qual a QN necessária para um determinado Wg?”. 

Para que haja a distribuição de todos os valores de Wg simulados, é necessário antes 

classificá-los; em outras palavras, verificar a “categoria” ou classe de freqüência à qual cada valor 

simulado é pertencente. O primeiro passo para executar essa verificação é calcular a amplitude 

total da produtividade de grãos (AWg), o que se resume à diferença entre o maior valor simulado 

(Wgmáx) e o menor (Wgmin) de produtividade de grãos: 

minmax WgWgAWg −=  (125) 

Não há regras absolutas para a determinação do número de classes de freqüência (NC) ou 

para a escolha da classe em si (DEVORE, 2006; p.16). Neste trabalho, adotou-se: 
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25.0Ni5,2NC ⋅=  (126) 

em que Ni se refere ao número de valores de Wg simulados. 

Em caso de NC resultar em um valor não inteiro, NC é arredondado para o valor inteiro 

imediatamente superior. Do contrário, alguns valores simulados de Wg podem ser excluídos do 

histograma final de freqüência. Este, por sua vez, deve ser configurado com as barras “unidas”, 

pois Wg se trata de variável aleatória contínua. 

A amplitude de cada classe (ACWg), igual para todas, é imediatamente calculada: 

NC
AWg

ACWg =  (127) 

Cada classe terá, portanto, um limite inferior (LI) e outro superior (LS), com o número de 

classes variando de 1 a NC. Diantes das restrições: 

min0 WgLI =  (128) 

1ii LSLI −=  (129) 

máxNC WgLS =  (130) 

Calcula-se o valor do limite superior da i-ésima classe de freqüência: 

ACWgLILS ii +=  (131) 

E o ponto médio da i-ésima classe de freqüência (CAi) é assim obtido: 

2
LSLS

CA 1ii
i

−−=  (132) 

Logo, os pontos médios da primeira e da última classe de freqüência serão: 

2
WgLS

CA min1
1

−=  (133) 

2
LSWg

CA 1NCmax
NC

−−=  (134) 

Em uma iteração qualquer, se um determinado valor de produtividade de grãos simulado 

(Wg) e for igual ao limite superior de uma classe de freqüência, então esse valor pertencerá à 

classe seguinte, exceto se o limite superior for o da última classe (NC). Logo: 

  Se   iLSWg =     então   1iCAWg +∈  (135) 

  Se   NCLSWg =   então   NCCAWg ∈  (136) 

A freqüência observada (FOi) para a i-ésima classe de freqüência será simplesmente o 

número de valores simulados que pertencem à essa i-ésima classe (NWg ∈ CAi), ou seja: 
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iCAWgi NFO ∈=  (137) 

E a probabilidade observada (POi) da i-ésima classe de freqüência é a fração que  

NWg ∈ CAi representa do número total de valores simulados (Ni): 

Ni
FO

PO i
i =  (138) 

As condições de ocorrência para FO e PO são verificadas por: 

NiFO
NC

1i
i =

=

 (139) 

1PO
NC

1i
i =

=

 (140) 

O valor modal da produtividade de grãos (MoWg) necessariamente pertencerá à classe de 

freqüências que apresentar o maior número de observações (o maior FO), ou melhor, o maior  

NWg ∈ CAi. Essa classe passa a ser denominada classe modal (CMo), ou seja, quando i = CMo. A 

equação que permite descrever o valor de MOWg é:   

( ) ( ) ACWg
FOFOFOFO

FOFO
LIMo

1CMoCMo1CMoCMo

1CMoCMo
CMoWg ⋅

−+−
−+=

+−

−  (141) 

em que FOCMo se refere à maior freqüência observada por classe; e LICMo é o limite inferior da 

classe que apresentar a maior FO, ou seja, FOCMo. 

As seguintes equações poderia ainda ser utilizadas para os cálculos da média geral e do 

desvio-padrão de todas as classes de freqüência dos valores de produtividade (Wg), 

respectivamente: 

( )
=

⋅⋅=µ
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iiWg FOCA

n
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 (143) 

Cabe lembrar que cada valor de taxa de produtividade de fitomassa seca da parte aérea [eq. 

(118)] gerada para um dia do ciclo da cultura, de acordo com a i-ésima iteração referente a esse 

dia, é somado à taxa de produtividade de fitomassa seca da parte aérea gerada para o dia anterior, 

para a mesma i-ésima iteração do dia anterior. Há um erro associado a esse procedimento, porém 

tal erro é minimizado quanto maior for o número de iterações, de acordo com a eq. (1). 
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3.2 Experimentação de campo e obtenção de parâmetros 

A experimentação de campo foi realizada visando a obtenção de alguns parâmetros de 

entrada do modelo, tal como o coeficiente de extinção e a eficiência do uso da luz, bem como 

visando ajustar o parâmetro que relaciona a taxa de assimilação de carbono em dias muito claros 

com a de dias muito nublados. O experimento serviu também para caracterizar uma relação de 

dependência entre área foliar e desenvolvimento relativo. Ainda, a verificiação dos valores 

observados de produtividade, de consumo hídrico e de nitrogênio servirá como alicerce de 

comparação com os valores simulados, de produtividade de grãos com os correspondentes 

requerimemntos de água e nitrogênio, em função das condições verificadas de população 

(espaçamento e densidade de semeadura), de clima (radiação solar e temperatura), da época do 

ano combinada à latitude (dia do ano e coeficientes de Angstron-Prescott) e de altitude. 

3.2.1 Base física e material genético empregado 

O experimento foi instalado no pivô central experimental sob a égide do Departamento de 

Produção Vegetal da ESALQ/USP, situado no município de Piracicaba - SP (22° 41’ 30” S, 47° 

38’ 30” W, 546 m de altitude), e foi conduzido entre os meses de novembro de 2005 a abril de 

2006. O clima do local é do tipo Cwah – tropical de altitude com estiagem de inverno, conforme a 

classificação de KÖPPEN. Nesta região, a precipitação média anual é de 1257 mm, e a 

temperatura média anual gira em torno de 21,4°C. 

O solo é classificado como Nitossolo Eutroférrico típico, de alta fertilidade, de topografia 

suave (1,5%), com 65% de argila. A análise química, feita no Laboratório de Solos e Nutrição de 

plantas da ESALQ/USP, apresenta os seguintes resultados na camada superficial (0 – 20 cm): 

pH(CaCl2) = 5,4; Matéria Orgânica = 26 g dm-3; P = 23 mg dm-3; S = 38 mg dm-3;  

K = 2,5 mmolc dm-3; Ca = 51 mmolc dm-3; Mg = 14 mmolc dm-3; Al = 0; CTC = 98,5 mmolc dm-3 

e V = 0,69 mmolc mmolc-1 (amostragem de solo executada em 10/11/2005). 

O material genético de Zea mays L. empregado foi o híbrido semi-precoce DKB-390, 

estando espaçado em 90 cm, com população final por volta de 66666 plantas ha-1. Os estádios 

fenológicos adotados para análise foram aqueles sugeridos por FANCELLI (1986), adaptado de 

de Hanway (1966), e de Nel e Smit (1978), conforme a Figura 3. 
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Embora sejam descritos 10 estádios fenológicos para a cultura do milho, optou-se, na 

presente descrição, por agrupá-los em: i) fase vegetativa, período compreendido entre a emissão 

da segunda folha e o início do florescimento; ii) fase de florescimento, período compreendido 

entre o início da polinização e o início da frutificação; e iii) fase de enchimento de grãos, período 

compreendido desde a fecundação até o enchimento completo dos grãos e, na seqüência, ao ponto 

de maturidade fisiológica dos mesmos (com o aparecimento da camada negra). 

Os estádios de crescimento e desenvolvimento anteriores ao aparecimento das espigas 

foram identificados pela avaliação do número de folhas plenamente expandidas ou desdobradas. 

Assim, a folha do milho pode ser considerada desdobrada quando a mesma apresentar o 

“colar”(linha de união entre a lâmina e a bainha da folha) facilmente visível. Para os estádios 

posteriores à emissão da espiga, a identificação foi efetuada com base no desenvolvimento e 

consistência dos grãos (FANCELLI, 1986). 

 

00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

Estádios fenológicos da cultura do milho

Semanas  após emergência    Dias  após  polinização

-- 00 22 44 66 88 9 a 109 a 10 1212 2424 3636 4848 5555

  
FANCELLI (1986)FANCELLI (1986)

 
Figura 3 – Estádios fenológicos da cultura do milho (FANCELLI, 1986; adaptado de Hanway 

(1966), e de Nel e Smit, 1978) 

 

A presente descrição utilizou a escala fenológica para observações de ocorrências e 

execução dos tratamentos no campo experimental; a escala temporal para tratar os fatores e 

elementos do clima; e a escala de desenvolvimento relativo para a composição do modelo. 
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3.2.2 Delineamento experimental e tratamentos 

Os dados de produtividade de grãos, de fitomassa seca total e das diferentes partições, do 

índice de área foliar, do consumo de água e da interceptação de luz, dentre outros atributos, foram 

extraídos de um experimento cujos tratamentos eram referentes à aplicação ou não de nitrogênio 

na segunda cobertura, associado ou não à aplicação de fungicidas para o controle de fungos 

quando a população estivesse em pendoamento predominante (tendo isso ocorrido 56 dias após a 

emergência, ou 56 DAE). O delineamento experimental foi um fatorial 4x2 arranjado em blocos 

casualizados, combinando a aplicação (de 3 fungicidas) ou não (testemunha) a 2 doses de 

nitrogênio (60 kg ha-1 e 90 kg ha-1), resultando em 8 tratamentos com 4 repetições, totalizando 32 

parcelas (Figura 4) de 7 x 4,5 m com 5 linhas de semeadura cada. Caso a aplicação de fungicidas 

e a interação fungicida versus nitrogênio não sejam significativos para interferir na produtividade 

de grãos, os dados serão separados em dois grupos de tratamentos: N60 – que receberam 

cobertura de 30 kg (N) ha-1 no estádio 1 (E1); e N90 – que receberam cobertura de 30 kg (N) ha-1 

no estádio 2 (E1) mais 30 kg (N) ha-1 no estádio 2 (E2). 

 

Bloco 1  Bloco 2  Bloco 3  Bloco 4 
       

T5  T1  T6  T8 
       

T2  T4  T3  T1 
       

T3  T7  T8  T5 
       

T8  T2  T4  T7 
       

T1  T5  T7  T2 
       

T6  T8  T1  T4 
       

T7  T3  T5  T6 
       

T4  T6  T2  T3  
Figura 4 – Croqui esquemático do delineamento experimental utilizado 

 

Um outro experimento identicamente delineado havia sido implantado visando obter dados 

sob condições de déficit hídrico, porém este experimento foi cancelado devido à aplicação de 

herbicida pós-emergente contendo resíduo de herbicida inibidor de crescimento, tendo 

interrompido assim o desenvolvimento vegetativo do estande no estádio 1 (com 4 folhas). 
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3.2.3 Manejo e proteção da cultura durante a experimentação 

Após preparo de solo convencional, a semeadura foi realizada em 24/11/2005, a 2 cm de 

profundidade, com uma adubação de 400 kg (08-28-16) ha-1, e a colheita, com os grãos maduros, 

após o vento de 150 km h-1 ocorrido em 29/03/2006. A emergência ocorreu em 29/11/2005, e o 

desbaste, aspecto de controle experimental da população de plantas, foi realizado 19 dias após a 

emergência (DAE). As adubações de cobertura foram realizadas 18 e 37 dias após a emergência 

(estádios E1 e E2, respectivamente), contemplando 50 kg ha-1 de N e 25 kg de K via 30-00-20 

misturado com cloreto de potássio na primeira cobertura, e 50 kg ha-1 de N via sulfato de amônio 

na segunda. Considerou-se, portanto, uma eficiência de adubação nitrogenada equivalente a 60% 

para resultar nos 30 kg (N) ha-1 das duas coberturas. 

Visando o controle de lagartas do cartucho, quatro aplicações foram necessárias, sendo: 

0,6 L (Clorpirifos) ha-1 (11 e 15 DAE); 150 mL (teflubenzuron) ha-1 para lagartas de primeiro 

instar (23 DAE); e 150 mL (Spinosad) ha-1 (38 DAE), visando uma aplicação final. Os danos 

provocados pelas lagartas foram desprezíveis, minimizando o erro experimental. Duas capinas 

associadas a controle manual de daninhas na linha de semeadura foram feitas aos 16 e 39 DAE. 

Por questões operacionais do local e pelos propóstios do experimento, a irrigação por pivô 

central foi acionada sempre em dias não chuvosos, com lâmina máxima de 12 mm dia-1. O 

coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) do sistema de irrigação foi assim calculado: 
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em que ri se refere à distância (m) entre o ponto do pivô e o i-ésimo coletor. 

Para a conversão de volume d’água do i-ésimo coletor (Vci, mL), de diâmetro dc (cm), 

para lâmina d’água neste coletor (Li, mm), a seguinte expressão foi utilizada: 

2
i

i dc
Vc40

L
⋅π
⋅=  (145) 

O CUC foi calculado em 85,27%, considerado tolerável para pivô. A lâmina média do 

quartil inferior foi definida em relação à 25% da área que recebe as menores lâminas de água, 

permitindo calcular uma uniformidade de distribuição de água de 80,12%. 
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3.2.4 Fitomassa seca e área foliar 

Para totalizar a fitomassa seca, foram medidas a fitomassa seca dos seguintes 

componentes: haste, limbo foliar, pendão, material senescente e espiga. Após a aplicação dos 

tratamentos, coletou-se uma planta por parcela, semanalmente, levando-se o material para estufa 

de ventilação forçada à 65 °C por 72 horas. Como material senescente, considerou-se apenas 

àquele ainda conectado à planta. Após a separação das folhas (Figura 5a) e do restante das 

partições, a área foliar foi medida através do equipamento LAI 3000 (LICOR; Figura 5b). As 

medidas contemplaram o limbo foliar, desprovido de bainhas. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5 – (a) Separação do limbo foliar e das demais partições para mensuração de fitomassa 

seca; e (b) Integrador de área foliar LAI 3000 

 

Os dados de área foliar em função do desenvolvimento relativo foram ajustados ao modelo 

de Gauss, dispondo-se um aplicativo computacional. A eq. (112) foi utilizada para o cálculo do 

IAF referente a cada coleta. A análise de variância foi feita pelo programa GenStat. O índice de 

colheita (IC) foi calculado, para a última coleta, dividindo-se a massa seca de grãos pelo restante 

da massa de parte aérea (brácteas, sabugo, colmos, folhas). 

A produtividade de grãos foi obtida da amostragens de seis espigas por linha, resultando 

em 30 espigas por parcela. As análises de massa de 1000 grãos e a umidade dos mesmos foram 

determinadas no laboratório de sementes da ESALQ/USP, de acordo com as regras de análises de 

sementes (BRASIL, 1992). Para cada parcela, quatorze espigas foram aleatoriamente selecionadas 

para análise do número de grãos por fileira (Ngf) e, de cada espiga, quatro fileiras para o número 

de fileiras por espiga (Nfe). Pelos valores observados, obteve-se a freqüência observada de Ngf e 

Nfe, possibilitando a escolha dos valores modais dessas variáveis. 
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3.2.5 Umidade do solo e balanço hídrico 

Semanalmente, a umidade do solo foi estimada a partir de valores de contagem relativa de 

uma sonda de nêutrons (CPN) nas profundidades de 20, 30, 40, 50 e 60 cm abaixo da superfície 

do solo. Para o cálculo do armazenamento de água no solo, a umidade do solo na superfície foi 

assumida como a mesma que aquela encontrada a 20 cm. Em função dos valores de contagem 

relativa encontrados, a umidade na i-ésima profundidade (iθ), em função da leitura na i-ésima 

profundidade (iLSN) e da leitura-padrão (CPSN), foi computada no final do experimento através 

da equação de calibração do aparelho: 

0451,0
CPSN

LSN
2495,0

i
i −⋅=θ  (146) 

Instalou-se um tubo de alumínio (1 m de comprimento e 50,8 mm de diâmetro interno) na 

porção central de cada parcela, a 25 cm da linha de semeadura (Figura 7a), fazendo permanecer 

80% do comprimento do tubo enterrado no solo. O tubo foi vedado na extremidade inferior. A 

Figura 7b e a Figura 7c mostram o procedimento adotado para a utilização da sonda de nêutrons 

como metodologia para avaliação do conteúdo de água no solo. A calibração foi feita coletando-se 

anéis volumétricos, em várias profundidades e locais, e ao longo do ciclo da cultura, contendo 

massa de solo. O solo foi assumido como meio homogêneo em termos horizontais (espaço do 

experimento) e verticais (até a profundidade adotada para o balanço hídrico). 

Para cada semana, os dados de consumo hídrico foram obtidos e integrados para o período 

entre amostragems (geralmente correspondentes a 7 dias), já que os valores de precipitação (PP, 

mm), de irrigação (L, mm), de variação de armazenamento e de drenagem (D, mm) ou ascensão 

capilar (AC, mm) foram também assim computados. Os valores de deflúvio superficial e 

subsuperficial foram ignorados, já que o solo local apresenta topografia suave e textura argilosa, 

de baixa condutividade hidráulica. Os valores períodicos de consumo hídrico foram somados, em 

módulo, até o final do ciclo, quando se obteve o consumo hídrico total. 

Toda a precipitação diária foi computada como entrada de água no sistema considerado, 

apesar de que Dardanelli et al. (1992) ajustaram uma equação-potência empírica para corrigir, 

para menos, precipitações diárias superiores a 15 mm. Todavia, não havendo negligência dos 

fluxos de água existentes por ascensão capilar ou drenagem, a precipitação efetiva pode ser 

considerada 100% se a ausência de deflúvios for assumida e se os fluxos forem estimados, como 

no presente trabalho, mediante o uso das equações (43), (44), (45), (46) e (47). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 6 – (a) tubos de acesso para a sonda de neutrôns; (b) posicionamento dos tubos 

 

A eficiência de aplicação da lâmina de irrigação, definida como a razão entre a lâmina 

armazenada na zona radicular e a lâmina aplicada à parcela, foi assumida igual a 70%. A fração 

que é explicada pela ineficiência é decorrente do somatório das perdas por deriva (vento), 

evaporação e percolação abaixo da zona radicular considerada. Essa eficiência é característica do 

manejo da irrigação (ex.: há mais perda por evaporação se o pivô for ligado em horários mais 

quentes), embora guarde conseqüências da uniformidade de aplicação e de distribuição de água, 

os quais são características inerentes ao sistema de irrigação (e não ao manejo). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7 – Realização da contagem (a) padrão (CPSN); e (b) no campo (LSN) 

 

Segundo Andrade et al. (1996, p.51), em geral as raízes do milho são da magnitude de 

25% da parte aérea, em termos de massa, no período da floração. Simulando os dados do 

experimento pelo programa APSIM, obteve-se uma média de 26,24% da fitomassa seca total 

sendo representada por raízes, e um valor um pouco mais baixo quando considerada apenas a fase 
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de florescimento (25,21%). As simulações mostraram também que não houve déficit hídrico para 

a cultura, de acordo com os dados de entrada de solo, clima, planta, e manejo. 

A máxima profundidade de sistema radicular simulada foi da ordem de 1,4 m. Segundo 

Andrade et al. (1996, p.51), as raízes de milho podem alcançar até 2 m de profundidade, embora 

90% da fitomassa radicular se concentre nos primeiros 30 cm, concordando com os resultados de 

Mengel e Barber (1974). Em condições tropicais, Fancelli e Dourado Neto (2000, p.29) reforçam 

que a profundidade efetiva das raízes dificilmente ultrapassa os 30 cm. Os valores simulados pelo 

APSIM (APSRU, 2007) mostram que os 60 cm de profundidade efetiva, assumidos para o 

balanço hídrico do experimento, foram atingidos já aos 20 dias após a emergência (Figura 8). 
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Figura 8 – Simulação da profundidade atingida pelo sistema radicular 

 

De posse das equações (36), (37), (38) e (41), o balanço hídrico experimental iniciou-se a 

partir de 12/12/2005 (13 DAE), e foi finalizado em 19/março/2006 (110 DAE), data na qual se 

verificou o ponto de maturidade fisiológica da cultura. Do dia da emergência até 13 DAE, a 

evapotranspiração (ET, mm dia-1) foi estimada em função dos valores da evapotranspiração de 

referência e dos de Kc propostos por Fancelli e Dourado Neto (2000, p.168) para as condições 

brasileiras, ponderados pela umidade relativa do ar e a velocidade do vento. 
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3.2.6 Interceptação de radiação solar 

A fração de radiação fotossinteticamente ativa interceptada pela vegetação (λI) foi medida 

com o ceptômetro (Delta T devices), tomando-se a média de 6 sub-amostras, dentro de uma 

mesma entre-linha central de cada parcela (SINCLAIR; MUCHOW, 1999). Cada sub-amostra 

abaixo do dossel foi coletada atravessando-se o ceptômetro de forma diagonal, procurando-se 

obter um ângulo de 45° entre o ceptômetro e a linha de semeadura (Figura 9a), simultaneamente à 

coleta da radiação fotossinteticamente ativa incidente acima do dossel (Figura 9b). As coletas 

foram realizadas uma vez por semana, a partir das 11h00, visando minimizar o ângulo zenital. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 9 – Sensores quânticos (a): barra para mensuração da radiação fotossinteticamente ativa 

abaixo do dossel; (b) acima do dossel 

 

Assim, para cada parcela experimental em cada data de coleta, a transmitância foi obtida 

da razão entre a medida de baixo e a de cima do dossel, e o coeficiente de extinção de acordo com 

a eq. (49). O ceptômetro estima a quantidade de fótons que atinge a vegetação, sendo necessário 

converter esta estimativa para uma dimensão baseada em Joules caso se almeje comparar os dados 

do ceptômetro, de radiação fotossinteticamente ativa incidente, com aqueles do posto 

meteorológico. A conversão de µmol fóton m-2 s-1 para MJ m-2 dia-1 pelo seguinte procedimento: 

λ
⋅=λ

cP vK
E  (147) 

em que Eλ se refere à energia (J fóton-1) associada a um fóton em um determinado comprimento 

de onda (λ, nm); Kp à constante de Planck (6,6256⋅10-34 J s fóton-1); e vc à velocidade de 

propagação de radiação (3⋅108 m s-1). 
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 Assim, para um comprimento de onda representativo entre 400 e 700 nm, a energia 

associada a 1 fóton no comprimento de onda igual a 555 nm seria: 

n
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Para 1 mol de fótons (quando λ = 555 nm), portanto: 

fóton
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555 mol
fóton1002,6

fóton
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⋅⋅⋅⋅⋅= −  ∴ 
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J
1056,21E ⋅⋅=  (149) 

Assim, para se transformar os valores medidos pelo sensor quântico (RFAfoton, µmol fóton 

m-2 s-1) para energia de radiação fotossinteticamente ativa (RFA, MJ m-2 dia-1), procede-se com a 

seguinte análise dimensional: 

dia
h24
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J1056,2110

sm
mol

RFARFA 6
fóton

46

2
fóton

fóton
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅
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−
 (150) 

fótonRFA01862784,0RFA ⋅=     ou     RFA681357,53RFAfóton ⋅=  (151) 

Para a obtenção da eficiência de uso da luz (RUE), os pares de dados de fitomassa seca de 

parte aérea versus radiação fotossinteticamente ativa interceptada acumulada (RFAac, MJ m-2) 

foram ajustados a um reta através do método dos mínimos quadrados ordinários; sendo RUE 

representado pelo coeficiente angular dessa reta. O atributo RFAac foi obtido pela somatória das 

radiações fotossinteticamente ativas incidentes corrigido pela fração interceptada (λI):  


=

⋅λ=
n

oj
0Iac RFARFA   ∴ ( ) 

=

⋅τ−=
n

oj
0ac RFA1RFA  (152) 

Analogamente à eq. (49), o coeficiente de extinção de luz médio (k) no ciclo foi obtido 

após o cálculo da τ e de IAF médios, ambos obtidos pelas integrais das funções que expressam a 

relação de dependência destes com Dr, nos limites de 0 a 1, ou seja: 
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dDrDrln
k  (153) 

Os dados de transmitância em função de Dr foram ajustados, por aplicativo computacional, 

aos modelos logístico, o qual requer solução numérica para a integração. Para tanto, utilizou-se o 

método numérico de Simpson, assumindo pequenos incrementos de ∆Dr = 0,01. 
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3.2.7 Densidade do solo, curva de retenção e condutividade hidráulica sob saturação 

A densidade do solo foi avaliada coletando-se anéis volumétricos, os mesmos utilizados 

para a coleta de material destinado à obtenção da curva de retenção de água no solo. A densidade 

média para o perfil e para a área foi determinada em 1220,56 g cm-3. A condutividade hidráulica 

em condições de saturação foi determinada pelo método do permeâmetro de carga decrescente, 

conforme preconizado em Libardi (2005), em 4,91 mm h-1, que foi considerado representativo 

para o perfil do solo e para toda a área experimental. 

Na área experimental, as amostras foram coletadas nas profundidades de 20, 40 e 60 cm, 

com três repetições para cada profundidade, sendo posteriormente submetidas às pressões de 10, 

20, 30, 100, 300, 1000, 8000 e 15000 cm, na câmara de Richards. Os dados de tensão versus 

umidade foram ajustados ao modelo de Genuchten (1980) através do algoritmo do aplicativo 

Solver® do Excel, levando à seguinte curva de retenção (Figura 10) para as condições 

homogêneas (de área e profundidade) do experimento: 

( ) 5403,01754,2
m6465,11

27,0
26,0

φ⋅+
+=θ  (154) 

A forma funcional da eq. (154) advém da combinação da inversa da eq. (45) com a eq. 

(46). Apenas os parâmetros α e υ foram ajustados; m foi calculado pela relação m = 1 – 1 / υ; e θs 

e θr determinados no laboratório às tensões 0 (amostra saturada) e 15000 cm, respectivamente. 
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Figura 10 – Curva de retenção do solo do experimento 
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3.2.8 Elementos e fatores do clima 

Os dados de radiação solar global, temperatura do ar, precipitação, umidade relativa do ar 

e velocidade do vento foram obtidos do Posto Meteorológico Automático da ESALQ/USP, 

situado a cerca de 1260 m do local do experimento. Foram observados ainda dados de brilho solar 

e radiação solar fotossinteticamente ativa. 

Em um trabalho realizado na área da ESALQ/USP, Reichardt et al. (1995) relatam que um 

ponto de observação de chuva pode apresentar tanto alta como baixa correlação com outro ponto 

de observação afastado, ou seja, que a variabilidade espacial de chuva é um processo aleatório, 

pelo menos para a escala estudada. Por outro lado, os autores revelaram também que áreas que 

distam de 1000 a 2500 m, de um ponto de observação de chuva, não são bem representadas por 

esse ponto. Porém, um ponto afastado a 2500 m apresentou maior correlação que um a 2000 m. 

Visando possibilitar a simulação determinística e estocástica da taxa de desenvolvimento 

diária da cultura e da produtividade acumulada de fitomassa de parte aérea, os seguintes valores 

foram assumidos: λPAR = 0,5; λab = 0,85; e λr = 0,23. Ainda, assumindo que GDmax = 25 ºC dia, e 

que TDmax, Top e TDmin são equivalentes a 44, 35 e 0 ºC, respectivamente, a função descritora do 

tempo térmico em função da temperatura do ar (ver Figura 11) ficou particularizada para: 

( ) 89,3TT440793,0GD ⋅−⋅=  (155) 
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Figura 11 – Relação entre temperatura média diária do ar e graus-dia, modelada pela função beta 
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3.3 Programa computacional para a verificação do modelo estocástico 

Para implementar do modelo proposto e torná-lo aplicável, um programa computacional 

foi elaborado em linguagem Visual Studio 2005 (C#), contemplando-se métodos 

computacionalmente intensivos para a geração de números pseudo-aleatórios. A tela principal do 

programa é mostrada na Figura 12. 

Alguns parâmetros são obrigatórios como dados de entrada, tais como data de semeadura, 

latitude (e hemisfério), altitude, espaçamento, densidade de semeadura, massa de 1000 sementes, 

coeficientes de Angstron-Prescott (o programa sugere valores), método de cálculo para a 

evapotranspiração e seleção da base de dados climatológicos. Como facultativo, dispõe-se dos 

“Parâmetros gerais”, nos quais a maioria são atributos relacionados à planta, tais como graus-dia 

para o florescimento, coeficiente de extinção, índice de área foliar máximo, etc. 

Há a possibilidade de tradução dos campos das língua Portuguesa para a Inglesa e vice-

verso. Os resultados gerados se referem às produções mínima provável, máxima provável e mais 

provável. Conseqüentemente, são calculados os correspondentes requerimentos hídricos e de 

nitrogênio mínimo provável, máximo provável e mais provável. O histograma de freqüência de 

produtividades de grãos é também visualizado, podendo este cenário ser salvado como figura. 

 

 
Figura 12 – Tela do programa computacional gerado 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Elementos e fatores do clima 

O ciclo do genótipo DKB-390 levou, da emergência ao ponto de maturidade fisiológica 

111 dias para finalizar seu ciclo; e as três grandes etapas, quer seja vegetativa, florescimento e 

enchimento de grãos, duraram aproximadamente 51, 12 e 47 dias, respectivamente. Constatou-se 

a plena emergência das plântulas no sexto dia após a semeadura (este dia considerado como 

“zero”). Em termos de dias do ano, a fase vegetativa ocorreu entre 333 (de 2005) e 17 (de 2006); a 

fase de florescimento após este último e o dia 32 de 2006; e a fase de enchimento de grãos entre 

os dias 33 e 78 de 2006. A Figura 13 apresenta o comprimento astronômico do dia (H) e o brilho 

solar, em função do dia do ano, ocorrentes entre a semeadura e a colheita. 
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Figura 13 – Comprimento astronômico do dia e brilho solar em função do dia do ano 

 

A razão de insolação, obtida dividindo-se o brilho solar pelo comprimento astronômico do 

dia, foi em média 0,43 ao longo do ciclo, valor que pode ser considerado baixo, de uma forma 

geral. A fase vegetativa ocorreu diante da menor razão de insolação média (0,42), número 

verificado em função de concidir maiores valores de H (dias mais longos) com um número de dias 
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nublados relativamente maior. A razão de insolação foi mais elevada (em média, 0,46) na fase de 

florescimento da cultura em decorrência da proporção de dias ensolarados ter sido 

proporcionalmente maior. A fase de enchimento de grãos também apresentou a mesma média que 

a do ciclo todo (0,43), tendo isto sido resultado principalmente da ocorrência de dias mais curtos. 

Confrontando-se os dados observados de brilho solar ocorridos durante o experimento 

(Figura 13) com os dados estimados através da eq. (56), observa-se na Figura 14 que os últimos 

tendem a ser sub-estimados em aproximadamente 8,73%, havendo no entanto boa correlação geral 

de valores. O pequeno erro pode ser atribuido ao uso dos coeficientes fixos de Angstron-Prescott 

para Piracicaba, pois, a rigor, eles variam com o tempo (DALLACORT et al., 2004). Assim, para 

culturas anuais de ciclos não muito longos, como a do milho, presume-se que a eq. (76), que 

estima um fator de nebulosidade, seja apta para uso em simulações que a envolvam. 
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Figura 14 – Valores observados e calculados de brilho solar 

 

A temperatura do ar, bem como seus valores diários máximos e mínimos durante o ciclo, 

apresentou oscilações normais para o período, para a região. Mais oscilante, a radiação solar 

global e suas variantes fotossinteticamente ativa e líquida são também mostradas na Figura 15. 
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Figura 15 – Variação, em função do dia do ano e ao longo do ciclo do genótipo DKB-390 (a) da 

radiação solar global, líquida e fotossinteticamente ativa; e (b) das temperaturas 

mínima, média e máxima do ar 
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A Tabela 2 apresenta um sumário do regime médio de radiação incidente ao longo do ciclo 

da cultura (considerando-se entre a emergência e o ponto de maturidade fisiológica) bem como no 

decorrer das principais etapas (vegetativa, de florescimento e de enchimento de grãos). Uma 

maior disponibilidade de energia ocorreu durante a fase crítica da cultura (a de florescimento), 

fator esse possivelmente responsável pelas temperaturas mais elevadas e, consequentemente, 

também pela maior capacidade de absorção de água pela atmosfera (demanda hídrica do 

ambiente) na mencionada fase. 

No geral, a radiação fotossinteticamente ativa mensurada foi cerca de 39% da radiação 

solar global, valor este menor que o encontrado por Schöffel e Volpe (2001), que reportaram uma 

diferença média de 44,35% para o município de Jaboticabal. Se o considerado fosse a radiação 

fotossinteticamente ativa estimada em 50% da global (SINCLAIR; MUCHOW, 1999), a radiação 

fotossinteticamente ativa acumulada seria maior no final do ciclo da cultura, o que implicaria na 

redução do valor de eficiência de uso da radiação para o genótipo, pois a mesma fitomassa teria 

sido produzida por um maior valor de radiação interceptada. Em comunicação pessoal com Luiz 

Roberto Angelocci, em 2006, elaborou-se a suposição de que os valores observados da ESALQ 

estavam sendo subestimados em 19%, quando comparados com os valores disponibilizados pelo 

INMET. Ao adicionar esse percentual nos valores observados, a média (de todo o ciclo) da fração 

fotossinteticamente ativa seria aumentada para 43%. 

 

Tabela 2 – Média das radiações (MJ m-2 dia-1) global (Rg), fotossinteticamente ativa mensurada 

(RFA), fotossinteticamente ativa estimada (RFA estimada) e líquida (Rn) ocorrentes 

ao longo do ciclo e nos principais períodos do genótipo DKB-390 

Estádio da cultua Atributo Média 
Vegetativo Florescimento Enchimento de grãos 

Rg 18,08 18,77 19,16 16,99 
RFA 6,34 6,69 7,23 5,98 

RFA estimada 8,84 9,39 9,58 8,50 
Rn 10,84 10,91 11,65 10,51 

 

Para as principais etapas da cultura, a Tabela 3 mostra as médias das temperaturas médias, 

máximas e mínimas para os períodos que compreenderam as principais etapas da cultura. A 

amplitude térmica foi maior na fase de florescimento, denotando em termos práticos que a cultura 

esteve sob uma atmosfera mais seca nesse estádio. Não se verificou temperaturas elevadas 
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prevalecentes no período noturno (por exemplo, superior a 24°C), as quais poderiam promover 

um consumo energético exacerbado, em função do incremento da respiração celular, e ocasionar 

um menor saldo de fotoassimilados, com conseqüente queda no rendimento da cultura 

(DOURADO NETO, 1999; p.21). 

A temperatura média entre a emergência e o florescimento esteve em torno de 23,7 ºC, 

observando-se durante o florescimento, apenas alguns dias com temperaturas médias acima de 26 

ºC. Por apresentar o hábito de florescimento do tipo determinado (ou seja, o crescimento 

vegetativo cessa em definitivo quando ocorre o florescimento) e pela sensibilidade à temperaturas 

na fase de emissão do pendão e de polinização, o híbrido empregado pode ter tido seu potencial de 

produção levemente afetado em função de condições esporádicas e não-ótimas de temperatura, 

mas não a ponto de interferir significativamente na produtividade final de grãos, já que esse 

acréscimo de temperatura pode ter sido compensado pelo maior comprimento astronômico dos 

dias na fase vegetativa, conforme discutido no item reportando a variação do comprimento 

astronômico do dia ao longo do ciclo. 

 

Tabela 3 – Médias das temperaturas (ºC) médias, máximas e mínimas, e amplitude térmica, 

durante os períodos referentes aos estádios vegetativos, de florescimento e de 

enchimento de grãos 

Estádio da cultua Média das temperaturas 

(ºC) Vegetativo Florescimento Enchimento de grãos 

Média 22,7 25,5 23,9 
Máxima 28,9 32,6 30,1 
Mínima 18,1 19,7 19,5 

Amplitude térmica 10,7 12,8 10,6 
 

A análise dos valores diários de temperatura média do ar determinando os graus-dia, de 

acordo com modelo beta particularizado pela eq. (155), revelou valores de GDAi da emergência 

até o pleno florescimento (55 DAE) e até o ponto de maturidade fisiológica (110 DAE) da 

magnitude de 688,29 ºC dia (contra 746,48, pelo método tradicional) e 1392,82 ºC dia (contra 

1515,09, pelo método tradicional), respectivamente. O híbrido DKB-390 é considerado precoce, 

com florescimento previsto para 870 graus-dia. Para regiões entre 500 e 700 m de altitude situadas 
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na região geoclimática denominada “norte”, na qual está Piracicaba, esse material genético é 

recomendado para semeadura normal no máximo até 15/11 (DEKALB, 2008). 

A umidade relativa média ao longo do ciclo foi de 86,92%, valor este próximo àquele 

verificado para a fase de florescimento (85%). As médias observadas nas fases vegetativas foram 

84,51 e 90,18%, respectivamente. A Figura 16 mostra a variação temporal, com base em dias após 

emergência, das pressões de vapor d’água real e no ponto de saturação, bem como do déficit de 

pressão de vapor d’água ao longo do experimento. Embora o déficit de pressão de vapor (DPV, 

kPa) tenha sido em média 1,38 kPa ao longo do ciclo, verifica-se que que na fase de florescimento 

a média foi 23,9% superior (1,71 kPa), demonstrando maior poder evaporante pela atmosfera, o 

que é fruto das temperaturas médias do ar também terem sido mais elevadas nessa etapa. As 

médias de déficit de pressão de vapor nas fases vegetativas e de enchimento de grãos foram 

praticamente iguais, por volta de 1,32 kPa. 
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Figura 16 – Déficit de saturação de vapor do ar e pressões de vapor real e de vapor no ponto de 

saturação 
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As mudanças do teor de água na atmosfera desempenham pepel importantíssimo em vários 

processos, tais como o transporte e a distribuição de calor na atmosfera, bem como a absorção de 

diversos comprimentos de onda da radiação solar e a evapotranspiração (PEREIRA et al, 2002; 

p.130). Dessa forma, faz-se necessário descrever os principais eventos ocorrentes ao longo da 

cultura em termos de vapor d’água, cujo status pode ser caracterizado pela pressão real de vapor 

d’água (LOOMIS; CONNOR, 1992; p.148). Já o déficit de saturação de vapor d’água pode ser um 

importante atributo para explicar eventuais diferenças na eficiência de uso da água pelas plantas 

(ABBATE et al., 2004). 

Ao longo do ciclo, houve predominância de ventos considerados quase calmos – a segunda 

categoria mais branda (PEREIRA et al., 2002; p.174), cuja velocidade média deve ser inferior a 5 

km h-1. Analisando-se por etapas, apenas na fase vegetativa a média ultrapassou essa categoria 

(5,04 km h-1, classificado como brisa amena, com agitação das folhas), sendo as demais, 

equivalentes a 3,70 e 3,42 km h-1 para a fase de florescimento e de enchimento de grãos, 

respectivamente. 

Embora a velocidade do vento seja computada no cálculo da evapotranspiração de 

referência, pode-se inferir que não houve influência marcante deste elemento do clima na 

produtividade final de grãos, a não ser especificamente em alguns dias durante a fase vegetativa. 

Fancelli e Dourado Neto (2000, p.27) argumentam que plantas de milho apresentando de quatro a 

10 folhas podem ser prejudicadas em crescimento e desenvolvimento, pelo vento, quando houver 

folhas apresentando bordas esbranquiçadas (e secas) e enrolamento; eventos não constatados no 

experimento. Fato raro para o padrão do histórico de Piracicaba, um vento de 165 km h-1 (ciclone) 

atingiu a cidade no dia 29 de Março de 2006 (12 dias após a constatação do ponto de maturidade 

fisiológica), provocando o acamamento quase total das parcelas experimentais. Estas foram então 

colhidas e analisadas rapidamente, nos três dias seguintes. 

A evapotranspiração de referência (ETo), calculada diariamente pela equação de Penman-

Monteith, apresentou valores elevados próximo à fase de florescimento da cultura, demandando 

entre 8 e 9 mm dia-1, por exemplo (Figura 17), elevando consequentemente o valor da média nessa 

fase para 6,97 mm dia-1, valor este substancialmente maior que as médias observadas ao longo das 

fases vegetativas e de enchimento de grãos, as quais foram 5,30 mm dia-1 e 4,72 mm dia-1, 

respectivamente. A média de todo o ciclo foi 5,20 mm dia-1, e a soma de todos os valores de ET0, 

entre a emergência e o ponto de maturidade fisiológica, foi de 458,10 mm. 
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Já o suprimento hídrico (chuva somada à irrigação) médio ao longo do ciclo foi de 8,2 mm 

dia-1. Na fase vegetativa, a média foi 9,2 mm dia-1, valor substancialmente maior que nas demais 

fases em função de precipitações mais elevadas nessa etapa, como por exemplo a mais forte de 

todo o ciclo (51,9 mm), ocorrente 3 dias antes do florescimento. Assim, embora este valor seja 

computado na fase vegetativa, para efeitos de manejo experimental ele foi considerado 

inicialmente como sendo água armazenada para a fase de florescimento. As fases de florescimento 

e enchimento de grãos receberam em média 7,8 e 7,4 mm dia-1, respectivamente. 
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Figura 17 – Variação da evapotranspiração de referência (equação de Penman-Monteith) e do 

suprimento de água ao longo do ciclo do genótipo DKB-390 

 

Portanto, dado que o suprimento hídrico médio na etapa do florescimento foi apenas 

11,9% superior à evapotranspiração média no mesmo período, e que a exigência em água da 

cultura é máxima tanto pela polinização quanto pelo índice de área foliar ser máximo nessa etapa, 

suspeita-se que possa ter ocorrido uma pequeno deficit hídrico na fase de florescimento. Pela 

Figura 17, observa-se que alguns dias da fase de enchimento de grãos não foram adequadamente 

supridas com água. No cômputo final do suprimento hídrico, foram disponibilizados por volta de 

967 mm de água para a cultura, dos quais aproximadamente 35% foram oriundos de irrigação. 
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4.2 Fitomassa seca 

De acordo com a análise de variância (Tabela 4), verificou-se que os tratamentos aplicados 

(fungicidas associados a doses de nitrogênio) não provocaram diferenças significativas na 

produtividade de grãos de milho; não se constatando também a interação entre as duas doses de 

nitrogênio (60 e 90 kg ha-1) e os fungicidas. As doses de nitrogênio, porém, provocaram 

diferenças na produtividade de grãos de milho, conforme os dados do experimento conduzido. 

Portanto, não se rejeita a hipótese de que os diferentes fungicidas tenham sido iguais para 

afetar a produtividade de grãos de milho; ou ainda, a hipótese de que os fungicidas aplicados 

venham a provocar diferentes produtividadess de grãos de milho pode ser rejeitada, de acordo 

com os dados do experimento. Analogamente, a hipótese de que haja uma interação entre os 

fungicidas e as doses de nitrogênio utilizadas no sentido de afetar a produtividade de grãos de 

milho pode ser também rejeitada. Por outro lado, a hipótese de que as duas doses de nitrogênio 

empregadas afetem a produtividade não podem ser rejeitadas. 

 

Tabela 4 – Análise de variância referente à produtividade de grãos de milho (kg ha-1) em função 

das doses de nitrogênio, dos fungicidas e da casualização dos blocos 

Fonte de variação 
Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

F 

calculado 
P 

Fungicidas 3 519600 173200 0,27 0,845 

Nitrogênio 1 3100523 3100523 4,86* 0,039 

Fungicida vs. Nitrogênio 3 624243 208081 0,33 0,806 

Blocos 3 880037 293346 0,46  

Resíduos 21 13384618 637363   

Total 31 18509021    

*Significativo ao nível de 5%. 

 

Diante da análise de variância obtida para a produtividade de grãos, pode-se proceder com 

a análise de crescimento e de desenvolvimento vegetal contemplando-se duas situações: 

produtividade de milho com nível reduzido de adubação nitrogenada (60 kg ha-1: a partir de então 

denominado como N60), e produtividade de milho com nível intermediário de aduação 

nitrogenada (90 kg ha-1: N90). Ao simular os dados do experimento no programa APSIM 
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(APSRU, 2007), verificou-se leve deficiência de nitrogênio apenas para o grupo de tratamentos 

N60, apesar de não ser caracterizada para todas as fases do ciclo. 

Em ordem decrescente, a Tabela 5 apresenta as produtividades de grãos de milho em 

função da média dos tratamentos empregados. Em geral, as maiores produtividadess foram 

obtidas em função da aplicação adicional de 30 kg de N na segunda cobertura. O grupo de 

tratamentos N90 apresentou uma média de produtividade de grãos 6,32% superior à de N60. 

Considerando-se a separação dos tratamentos em duas categorias de níveis de N empregados, 

apenas T5 foi inferior ao seu respectivo testemunha (T1). Os índices de colheita médios por 

tratamento e por grupos de tratamentos são também apresentados. Considerando-se todas as 

parcelas, valores máximos de IC foram da ordem de 0,4584 e 0,4335 para N60 e N90, 

respectivamente, e valores mínimos de IC da ordem de 0,3856 e 0,3778. 

 

Tabela 5 – Médias das produtividades de grãos do genótipo DKB-390 (kg ha-1) obtidas em função 

dos tratamentos, em ordem decrescente 

Tratamento 

Produtividade 

de grãos 

(kg ha-1)* 

Média de 

produtividade por 

grupo (kg ha-1) 

Índice de 

colheita**** 

(kg kg-1)* 

Média de índice de 

colheita**** por grupo 

(kg kg-1) 

T6 10676,54 0,3960 

T8 10617,99 0,3999 

T4 10335,69 0,4080 

T2 10259,80 

10472,50** 

0,4002 

0,4010** 

T7 10053,56 0,4156 

T3 10040,35 0,4202 

T1 9697,02 0,4114 

T5 9608,89 

9849,96*** 

0,4244 

0,4179*** 

* Média das parcelas de cada tratamento; ** N90; *** N60; **** Relação entre fitomassa seca de 
grãos e fitomassa de parte aérea. 

 

Os dados de fitomassa seca de parte aérea (Wpa, g m-2) foram ajustados, em função do 

tempo (t, dias) a um modelo logístico com 3 parâmetros. A Tabela 6 e a Tabela 7 mostram, 

respectivamente, a análise estatística deste modelo explanatório para os grupos de tratamento 
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submetidos apenas à primeira cobertura (N60) e também à segunda cobertura (N90), o qual é 

descrito pela seguinte forma funcional: 

33 t1
Wpa

2

1
ϖϖ− ⋅ϖ+

ϖ=  (156) 

em que ϖ1, ϖ2 e ϖ3 são os parâmetros empíricos do modelo (ver Tabela 6 e Tabela 7). 

A taxa constante de desenvolvimento de parte aérea é obtida pela derivada da eq. (156): 

( )2

22

1
31

333

3

t1

t
dt

dWpa
ϖϖ−ϖ

−ϖ

⋅ϖ+⋅ϖ
⋅ϖ⋅ϖ−=  (157) 

De acordo com a eq. (157), as máximas taxas de desenvolvimento de parte aérea foram 

verificadas logo entre a polinização e o início da fase de enchimento de grãos, tendo os 

tratamentos N90 apresentado maiores valores (34,92 g m-2 por volta de 62 DAE) que os de N60 

(32,71 g m-2 por volta de 57 DAE). A partir do ponto de máximo, os valores foram sempre 

declinantes. Em condições próximas às ótimas, valores da ordem de 85 g (CO2) m-2 dia-1 (~ 57,8 g 

CH2O – ou menor ainda, da ordem de 41 g m-2 dia-1 se considerados à base de fitomassa) para a 

cultura do milho (PENNING DE VRIES, 1982), taxas essas associadas a transpirações entre 10 e 

15 mm dia-1. Isso confirma que elevadas taxas de produtividade de fitomassa estão naturalmente 

relacionadas a um elevado consumo de água. 

Segundo Blackman (1919), dividindo-se a eq. (157) por Wpa: 

( )2
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−ϖ

⋅ϖ+⋅ϖ
⋅ϖ⋅ϖ−⋅=⋅  (158) 

A taxa de desenvolvimento relativo (RGR, g g-1 dia-1) é: 

dt
dWpa

Wpa
1

RGR ⋅=  (159) 

Substituindo a inversa da eq. (156), a eq. (157) e eq. (159) na equação (158), obtém-se 

RGR (considerando parte aérea, apenas), ao longo do tempo, especificamente para o experimento: 

33

3

t
t

RGR
2

1
3

ϖϖ

−ϖ

+ϖ
⋅ϖ−=  (160) 

A eq. (160) explica que a fitomassa seca de parte aérea do experimento se desenvolveu 

cada vez menos, em relação à fitomassa seca que existia previamente; ou seja, representa a 

eficiência produtiva da planta em relação à planta total com o tempo, e não em relação à área 

foliar. A concorrência pelos recursos naturais fica cada vez maior com o tempo (MONTEITH, 
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2000), pelo menos usando como referência o modelo logístico. O atributo RGR é também 

relacionada com a taxa de respiração específica (GIFFORD, 2003). 

 

Tabela 6 – Parâmetros do modelo estatístico que descreve a variação temporal de fitomassa seca 

de parte aérea dos tratamentos submetidos a 60 kg (N) ha-1 

60 kg N ha-1 

Intervalo de confiança (95%) Parâmetro 
valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

ϖ1 3339,176579 180,0137092 18,54956822 2983,214246 3695,138912 

ϖ2 78,09736575 3,499336153 22,31776610 71,17771576 85,01701575 

ϖ3 -2,64303742 0,142737252 -18,5168019 -2,92528862 -2,36078622 

 Geral: Valor-F = 3395,36; r2 = 0,9801 

*Significativo a 1% de probabilidade. 

 

Tabela 7 – Parâmetros do modelo estatístico que descreve a variação temporal de fitomassa seca 

de parte aérea dos tratamentos submetidos a 90 kg (N) ha-1 

90 kg N ha-1 

Intervalo de confiança (95%) Parâmetro 
valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

ϖ1 4032,988085 227,3328442 17,74045497 3583,456047 4482,520124 

ϖ2 86,22633415 4,034619069 21,37161717 78,24820613 94,20446217 

ϖ3 -2,55077865 0,117492003 -21,7102321 -2,78310945 -2,31844786 

 Geral: Valor-F = 5083,07; r2 = 0,9866 

*Significativo a 1% de probabilidade. 

 

A relação entre os parâmetros e o eventual significado fisico-biológico dos mesmos não 

foi apurada. Por serem meramente estatísticos, a eq. (156), visualizada na Figura 18 para os 

tratamentos N60 e N90, representa apenas os fatos ocorridos no experimento, não servindo para 

efeitos de extrapolação. A principal justificativa para isso é que os parâmetros da equação devam 

ser variáveis em função dos atributos climáticos, principalmente, levado a taxas de acúmulo de 
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fitomassa também variáveis, podendo ser relativamente grande em um dia e pequena no dia 

seguinte, ou vice-verso. As tentativas de correlacionar o conceito de RGR, da análise de 

crescimento, com elementos climáticos como precipitação, temperatura e radiação, não foram 

geralmente conclusivas, principalmente porque as amostragens de fitomassa ao longo do ciclo da 

cultura são passíveis de erros muito grandes (MONTEITH, 1981). 
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Figura 18 – Variação temporal da fitomassa seca de parte aérea da cultura 

 

Na Figura 18, a diferença de fitomassa seca de parte aérea observada entre N90 e N60 foi 

resultante principalmente da menor massa foliar apresentada por N60, o que resultou 

supostamente em menor translocação de nitrogênio para os grãos e a queda de produtividade de 

aproximadamente 5,95% para N60. O índice de colheita deste grupo de tratamentos foi, no 

entanto, 4,21% maior que o de N90, mostrando que, embora IC seja objeto de melhoramento 

genético, IC dependerá principalmente das relações fonte-dreno que decorrerem do suprimento de 

nitrogênio empregado, para uma mesma situação de ambiente a que a cultura é submetida. 

No que diz respeito aos componentes que determinam a produtividade, quer seja, o 

número de fileiras por espiga (Nfe), o número de grãos por fileira (Ngf), a massa (g) de 1000 grãos 

à base seca (M1000), apenas o nitrogênio foi significativo (a 99%) para Ngf e para M1000. Os outros 

componentes, população de plantas (Pop, plantas ha-1) e Nep (número de espigas por planta), 

foram assumidos constantes, sendo Pop = 66666 e Nep = 1 (valor modal observado). 
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Tais componentes descrevem a produtividade de grãos (Wg, kg ha-1) a partir de: 

1000gffeep
6 MNNNPop10Wg ⋅⋅⋅⋅⋅= −  (161) 

A Tabela 8 mostra as medidas de alguns dos componentes de produção e produtividades 

estimadas, em função desses componentes, para os diversos tratamentos do genótipo DKB-390. 

 

Tabela 8 – Componentes de produtividade e produtividades estimadas (kg ha-1), em função dos 

componentes, para os diversos tratamentos do genótipo DKB-390 

Tratamento 

Número de 

fileiras por 

espiga (Nfe) 

* 

Número de 

grãos por 

fileira (Ngf) 

* 

Massa (g) de 

1000 grãos 

(M1000) 

** 

Produtividade 

estimada (kg ha-1) 

pela eq. (161) 

*** 

Produtividade 

estimada (kg ha-1), 

por grupo, pela eq. 

(161) *** 

T6 16 33 324,44 12427,97 

T8 16 33 335,59 11877,75 

T4 18 31 328,53 11875,42 

T2 18 32 323,43 11405,03 

11896,55 **** 

T7 18 32 315,73 11274,31 

T3 16 30 321,17 11010,66 

T1 16 32 320,01 11129,13 

T5 18 30 320,09 11203,23 

11154,33 ***** 

* Moda de todas as amostras de cada tratamento; ** Média de todas as amostras de cada 
tratamento; *** Média das estimativas, à base seca, dos blocos; ***** N90; ***** N60. 

 

Pela eq. (161), as estimativas de produtividade dos grupos de tratamentos N60 e N90 

foram todas superiores às observações resultantes da amostragem das parcelas (Tabela 5), mas 

apresentaram praticamente a mesma diferença entre si, ou seja, a estimativa da produtividade de 

N90 pela eq. (161) foi 6,65% superior à de N60. Outro fato, a ordem decrescente de valores de 

produtividades mostrada na Tabela 8 (T6 > T8 > T4 > T2) foi a mesma apenas para os 

tratamentos N90, repetindo-se a ordem apenas para T7 e T1 quanto aos tratamentos N60. Alguns 

erros podem estar contidos nos resultados da aplicação da eq. (161). Exemplificando esta 

sensibilidade, para cada unidade de grão a menos na moda de Ngf, quase 400 kg de grãos por 

hectare são diminuidos como conseqüência, em geral. 
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As observações e as modas de Nfe foram semelhantes para todos os tratamentos, conforme 

esperado, pois a planta define esse atributo na fase vegetativa (RITCHIE; HANWAY, 1989), a 

qual foi praticamente a mesma para todos as parcelas até antes da aplicação da segunda cobertura 

no estádio E2, em algumas metade das parcelas. Para alguns híbridos de grão-amarelo, resultados 

semelhantes sobre o número de fileiras por espiga foram encontrados por Sadek et al. (2006). O 

genótipo DKB-390 é considerado como semiduro amarelo-alaranjado (DEKALB, 2008). 

As modas de Ngf foram ligeiramente superiores, no contexto geral, para os tratamentos que 

receberam a segunda cobertura em E2. O componente Ngf é definido na fase de florescimento, já 

que o número de grãos em cada fileira é viabilizado mediante condições ambientais favoráveis à 

polinização. Paponov et al. (2005) reportaram aumento do número de grãos por planta após o 

suprimento de nitrogênio durante a fase de crescimento dos estilo-estigmas, fato este não 

relacionado ao maior desenvolvimento vegetal, mas sim à maior partição de fotoassimilados, tanto 

para os genótipos eficientes quanto para os não-eficientes em relação ao uso do nitrogênio. 

Já o componente M1000 de todos os tratamentos N60 foram inferiores aos de N90. A 

variável M1000 é definida na fase de enchimento de grãos, principalmente em função dos níveis de 

senescência foliar que ocorrer nesse período, já que as folhas verdes remanescentes, por não 

comprometerem a eficiência ecofisológica e bioquímica, deverão garantir aporte mais prolongado 

de assimilados e nitrogênio para os grãos (RAJCAN; TOLLENAAR, 1999). Ainda, a maior 

disponibilidade de nitrogênio favorece uma relação equilibrada entre sistema radicular e parte 

aérea (UHART; ANDRADE, 1995), permitindo que se crie melhores condições de tolerância à 

escassez moderada de água no solo. 

Observa-se que o conjunto das modas de Nfe e de Ngf de T7 foi maior que nos demais 

tratamentos N60. Talvez por esse motivo a M1000 de T7 tenha sido penalizada, embora a 

produtividade final parece não ter sido afetada por essa redução na massa de grãos de T7, 

mostrando que o aumento relativo da massa de grãos pode não ser capaz de compensar uma 

deficiência relativa de N durante o enchimento de grãos. Para Magalhães (2003), é entre os 

estádios de quatro folhas ao pendoamento que o potencial produtivo é definido, pois há a continua 

diferenciação dos tecidos meristemáticos da espiga em estruturas reprodutivas, em primórdios de 

ovários. Porém, como grande limitante para a produtividade de grãos, a temperatura do ar consiste 

também em um dos principais fatores, pois pode encurtar ou prolongar o ciclo, reduzindo ou 

ampliando a oportunidade de realização de fotossíntese, após definido o potencial produtivo. 
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4.3 Área foliar, transmitância e eficiência de uso da radiação 

Para todo o ciclo da cultura, a Figura 19 mostra a variação temporal da área foliar e da 

transmitância para os dois grupos de tratamentos, sendo um deles não submetido à segunda 

cobertura em E2, correspondente a adicionais 30 kg (N) ha-1, já considerando uma eficiência de 

60%. Observa-se um curso natural do rápido desenvolvimento do índice de área foliar (IAF) entre 

o estádio E1 (19 DAE) e o pleno florescimento (55 DAE), concomitantemente a um rápido 

declínio na transmitância nesse período. Os maiores valores de IAF foram iguais a 5,55 e 5,73 

(média das parcelas) para N60 e N90, respectivamente, e foram observados aos 46 (três dias após 

a emissão do pendão). A aplicação de fungicidas, assim como a interação entre estes e o 

nitrogênio, não resultou em diferenças nos padrões de variação de IAF entre N60 e N90 (Tabela 

11). Apenas o fator nitrogênio, de forma isolada, promoveu diferenças marcantes nos valores de 

área foliar observados em 81 e 95 DAE. A segunda cobertura pode ter favorecido os padrões de 

alocação de N nos tratamentos N90 (YIN et al., 2003), promovendo melhor manutenção do IAF e 

alterando levemente o valor de k. 

 

 
Figura 19 – Variação temporal da área foliar e da transmitância ao longo do ciclo de 

desenvolvimento da cultura, para N60 e N90 
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Para ambos os grupos de tratamentos considerados (submetidos ou não à segunda 

cobertura, ou seja, N90 e N60, respectivamente), os dados de área foliar por planta (AF, cm2 folha 

verde) em função do desenvolvimento relativo foram ajustados ao modelo de Gauss: 

( )
2

3

2Dr
5,0

1 eDrAF
��
�

	



�

�

γ
γ−⋅−

⋅γ=  (162) 

em que γ1, γ2 e γ3 são o parâmetros parâmetros empírico do modelo. As análises estatísticas dos 

modelos explanatórios de AF em função de Dr são apresentadas na Tabela 9 e na Tabela 10. 

 

Tabela 9 – Parâmetros do modelo estatístico obtido para a área foliar em função do 

desenvolvimento relativo dos tratamentos não submetidos à segunda cobertura 

Intervalo de confiança (95%) 
Parâmetro valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

γ1 8341,531663 152,5498242 54,68070322* 8039,876908 8643,186418 

γ2 0,557157616 0,006090377 91,48163120* 0,545114396 0,569200837 

γ3 0,236025013 0,005924399 39,83948904* 0,224310002 0,247740025 

 Geral: Valor-F = 552,44966955; r2 = 0,8889. 

*Significativo a 1% de probabilidade. 

 

Tabela 10 – Parâmetros do modelo estatístico obtido para a área foliar em função do 

desenvolvimento relativo dos tratamentos submetidos à segunda cobertura 

Intervalo de confiança (95%) 
Parâmetro valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

γ1 8654,915764 173,2159791 49,96603551* 8312,395384 8997,436144 

γ2 0,575835117 0,007205427 79,91686257* 0,561586977 0,590083257 

γ3 0,243721625 0,006973879 34,94778581* 0,229931352 0,257511898 

 Geral: Valor-F = 422,00913469; r2 = 0,8594. 

*Significativo a 1% de probabilidade. 

 

O modelo explanatório de Gauss superestima a área foliar entre a emergência e E1, e a 

subestima entre este e o florescimento, além de revelar a ocorrência da área foliar máxima 
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(representada pelo parâmetro γ1) em um momento mais avançado do desenvolvimento relativo 

(representado pelo parâmetro γ2), quando comparado com a ocorrência original. Este modelo 

serve para a obtenção da duração relativa de área foliar (DAF), que visa quantificar a vitalidade do 

aparelho fotossintético e toda a oportunidade de assimilação da cultura mediante o quanto de área 

foliar se desenvolveu associado à sua duração, denotando a área foliar por estação de cultivo. 

Integrando-se a eq. (162) e levando-se em consideração a eq. (112) do desenvolvimento relativo 

inicial até o final (Dr = 1): 

� ⋅⋅γ⋅⋅=
��
�

	



�

�

γ
γ−⋅−

−
1

0

Dr
5,0

1
e

sem4 dDre
S

D
10DAF

2

3

2

 (163) 

A vantagem de usar como referência o desenvolvimento relativo é que as integrais serão 

sempre resolvidas sem o denominador, que será sempre igual a 1 (referente ao comprimento total 

do ciclo ser Dr = 1). Se a eq. (163) é dividida pelo ciclo total da cultura (Dr = 1), obtém-se o IAF 

médio (IAFm) ao longo do ciclo, fazendo com que DAF, quando baseado em Dr, represente-o 

diretamente, pois: 

1
DAF

IAFm =  (164) 

Pelo método numérico de Simpson para a resolução da eq. (164): 
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Em que: 

( )2
2i

2
3 Dri5,0

i ef γ−⋅⋅γ⋅− −

=  (166) 

Ao assumir que ∆Dr = 0,01 obtém-se 10000 incrementos, fazendo com que a eq. (165) 

resulte em um IAF médio de 3,1603 para N60, e de 3,3488 para N90; ou seja, o IAF médio ao 

longo do ciclo foi aproximadamente 5,97% maior para as parcelas que receberam a segunda 

cobertura. De acordo com os dados observados, a maior área foliar após 81 DAE (grãos pastosos 

– farináceos, ou em formação dos “dentes”) nos tratamentos com maior nível de adubação 

nitrogenada pode ter sido decisiva na constatação das diferenças existentes entre os tratamentos 

com 60 e 90 kg N ha-1, em termos de produtividade final de grãos (ver Tabela 5), já que a 

deposição de amido na fase grãos pastosos é bastante acentuada, e que no início da formação de 

“dentes” o endosperma ainda experimenta acentuado acréscimo de volume (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2000; p.42). 
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Tabela 11 – Análise de variância referente ao índice de área foliar em função das doses de 

nitrogênio, dos fungicidas, da interação fungicida vs. nitrogênio e da casualização 

dos blocos, em cinco datas de amostragem 

Fonte de variação 
Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 
F calculado P 

 60 dias após emergência 
Fungicidas 3 0,1791 0,0597 1,09 0,375 
Nitrogênio 1 0,1766 0,1766 3,22 0,087 

Fungicida vs. Nitrogênio 3 0,0877 0,0292 0,53 0,664 
Blocos 3 0,2103 0,0701 1,28  

Resíduos 21 1,1506 0,0547   
Total 31 1,8045    

 67 dias após emergência 
Fungicidas 3 0,1318 0,0439 0,41 0,745 
Nitrogênio 1 0,1365 0,1365 1,28 0,270 

Fungicida vs. Nitrogênio 3 0,3545 0,1182 1,11 0,366 
Blocos 3 0,5225 0,1742 1,64  

Resíduos 21 2,2312 0,1062   
Total 31 3,3765    

 74 dias após emergência 
Fungicidas 3 0,1053 0,0351 0,26 0,853 
Nitrogênio 1 0,4513 0,4513 3,34 0,082 

Fungicida vs. Nitrogênio 3 0,0724 0,0241 0,18 0,910 
Blocos 3 0,2738 0,0913 0,68  

Resíduos 21 2,8346 0,1350   
Total 31 3,7374    

 81 dias após emergência 
Fungicidas 3 0,3565 0,1188 2,13 0,126 
Nitrogênio 1 3,6046 3,6046 64,75** <0,001 

Fungicida vs. Nitrogênio 3 0,4010 0,1336 2,40 0,096 
Blocos 3 0,0437 0,0145 0,26  

Resíduos 21 1,1691 0,0556   
Total 31 5,5750    

 95 dias após emergência 
Fungicidas 3 0,3776 0,1258 1,81 0,177 
Nitrogênio 1 4,3660 4,3660 62,65** <0,001 

Fungicida vs. Nitrogênio 3 0,0714 0,0238 0,34 0,795 
Blocos 3 0,0276 0,0092 0,13  

Resíduos 21 1,4634 0,0696   
Total 31 6,3061    

**Significativo ao nível de 1%. 
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Tanto para o grupo submetido à segunda cobertura quanto para o não submetido, os dados 

de transmitância em função do desenvolvimento relativo foram ajustados ao modelo sigmóidal: 
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em que β1, β2, β3 e β4 são os parâmetros empíricos do modelo. Para as duas situações de adubação 

nitrogenada, as análises estatísticas dos modelos explanatórios de τ em função de Dr são 

apresentadas na Tabela 12 e na Tabela 13. 

 

Tabela 12 – Parâmetros do modelo estatístico obtido para a transmitância em função do 

desenvolvimento relativo dos tratamentos não submetidos à segunda cobertura 

Intervalo de confiança (95%) 
Parâmetro valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

β1 0,053963403 0,001895541 28,46860926* 0,050214889 0,057711917 

β2 0,958123614 0,009774216 98,02561868* 0,938794675 0,977452554 

β3 0,193493636 0,001567412 123,4478531* 0,190394011 0,196593262 

β4 -0,04343900 0,001160813 -37,4211728* -0,04573456 -0,04114344 

 Geral: Valor-F = 9697,1241916; r2 = 0,9953. 

*Significativo a 1% de probabilidade. 

 

Tabela 13 – Parâmetros do modelo estatístico obtido para a transmitância em função do 

desenvolvimento relativo dos tratamentos submetidos à segunda cobertura 

Intervalo de confiança (95%) 
Parâmetro valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

β1 0,045883967 0,001823323 25,16502879 0,042278267 0,049489667 

β2 0,968964757 0,09525704 101,7210689 0,950127263 0,987802252 

β3 0,194191774 0,001525084 127,3318131 0,191175853 0,197207695 

β4 -0,04432698 0,001127364 -39,3191291 -0,04655639 -0,04209757 

 Geral: Valor-F = 10728,055611; r2 = 0,9957. 

*Significativo a 1% de probabilidade. 
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O parâmetro β1 representa o valor de transmitância mínima, ocorrente quando o aparato 

fotossintético encontra-se interceptando quase toda a radiação incidente no topo da vegetação. Já 

o parâmetro β3 se refere ao valor de desenvolvimento relativo no qual a transmitância por unidade 

de desenvolvimento, função caracterizada pela primeira derivada da eq. (167), é mínima, tendo 

isso ocorrido logo após o estádio E1. Não foi encontrado significado físico-biológico para os 

demais parâmetros, embora a diferença (β3 – β4) tenha resultado num valor muito próximo àquele 

da interceptação média do ciclo, calculada como sendo igual a 0,2345 para o caso dos tratamentos 

submetidos à segunda cobertura. 

Os cálculos obtidos para o coeficiente de extinção ao longo do desenvolvimento foram 

muito variáveis para ambos os grupos de tratamentos de adubação nitrogenada, não tendo sido 

encontrada uma relação de dependência característica entre k e Dr ou IAF; em contraste aos 

resultados de Meinke (1996), o qual obteve um decréscimo de k em função do ciclo da cultura do 

trigo, muito acentuado nos estádios iniciais (por exemplo, para IAF < 1) e tendendo a ser 

constante após isso. Sem que houvesse muitas diferenças em relação ao uso de k variável, este 

fato reforçou a possibilidade de uso de um valor médio de k para simular a produção de trigo em 

condições de suprimento hídrico adequado, já que o rápido desenvolvimento da área foliar dos 

estádios subseqüentes veio a compensar a produção de biomassa e o rendimento final de grãos. 

Ao integrar a eq. (167), de maneira análoga ao feito para a eq. (162), e posteriormente 

dividir o valor encontrado pelo desta última, obteve-se, para o genótipo DKB-390, os valores dos 

coeficientes de extinção médios de 0,4470 e 0,4267 para N60 e N90, respectivamente. Esses 

valores são úteis como variáveis de entrada em modelos de simulação, principalmente o valor 

encontrado para N90, já que esta situação de suprimento de nitrogênio é condizente com a 

realidade de lavouras conduzidas sob elevadas populações e com adequado suprimento hídrico. 

Durante o experimento, a não remoção de material foliar senescente ao longo do ciclo 

pode ter colaborado com a variabilidade inconsistente (tendendo ao aumento) nos valores de k nas 

fases posteriores ao florescimento, pois o conceito de interceptação leva em conta apenas a área 

foliar verde, que é ativa para a produção de fotoassimilados. Lindquist et al. (2005) constataram 

um processo semelhante, tendo calculado para a cultura do milho, utilizando a eq. (153), valores 

médios de k iguais a 0,49 entre emergência e antese, mas elevados para 0,67 durante a fase de 

enchimento de grãos. Para trabalhos futuros para a cultura do milho, sugere-se a remoção do 

material morto anteriormente à mensuração da transmitância, na tentativa de minimizar a 
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variabilidade de k, principalmente após o início do florescimento. Devendo o valor de k ser 

considerado em qualquer modelo de simulação (MONTEITH, 1965; JONES; KINIRY,1986; 

MEINKE et al., 1997), o programa computacional APSIM 5.2 (APSRU, 2007) assume um valor 

fixo de k = 0,45 para a cultura do milho. 

O maior valor de coeficiente de extinção médio encontrado para a situação de suprimento 

sub-ótimo de nitrogênio é consistente com a menor produtividade de grãos correspondente, haja 

visto que menores valores de k resultam numa distribuição da radiação incidente por maior área 

foliar, o que proporciona maiores taxas de fotossíntese, conforme abordado por Bernardes (1987). 

Os tratamentos que receberam a segunda cobertura produziram em média 10472,50 kg (grãos) 

 ha-1, contra 9849,96 dos que não receberam. Novamente, apenas o fator isolado “nitrogênio” 

resultou em diferenças significativas na produtividade. Yin et al. (2003) fornecem subsídios que 

evidenciam a existência de relações consistentes entre IAF e o conteúdo de nitrogênio nas folhas, 

dependendo do grau de cobertura da vegetação, principalmente nos estádios em que esta cobertura 

é ainda pequena ou então já bem fechada, relatando que, nos estádios intermediários, os padrões 

de alocação dependem adicionalmente do regime de adubação nitrogenada. 

Por ter proporcionado maior manutenção da área foliar verde durante a fase de enchimento 

de grãos, os tratamentos que receberam a segunda cobertura puderam permanecer por mais tempo 

com maiores inclinações no ângulo foliar, conferindo menor valor para k, e conseqüentemnte 

maior produtividade de carboidrato bruto. Allen et al. (1964) demonstraram que a fotossíntese 

potencial diminui conforme aprofunda-se verticalmente no dossel. Assim, mesmo pouco ativas, as 

folhas inferiores em senescência, mais “planófilas” e levando a um k maior, podem também ter 

contribuído (mas em menor proporção) em termos de interceptação de luz para a quebra de 

produtividade nos tratamentos que não receberam a segunda cobertura. 

Independente do valor de k, que é uma conseqüência da inclinação angular de cada folha e 

da distribuição dessas inclinações, híbridos mais erectófilos podem permitir que uma maior 

população de plantas (em relação à agricultura de sequeiro) seja adotada na semeadura, vindo a 

exigir, por definição, também um adequado suprimento hídrico para atender à maior demanda de 

água. Independente do híbrido, este deve ser posicionado corretamente em relação à época de 

semeadura, em uma determinada região com seu particular regime de temperaturas, para que a 

definição do aparato fotossintetico não seja antecipada ou postergada e altere os valores de k, além 

de substancialmente a produtividade de grãos. 
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Utilizando a equação ajustada da transmitância em função dos dados medidos de k e de 

IAF, e dispondo também dos dados medidos de fitomassa seca e de radiação fotossinteticamente 

ativa incidente no topo do dossel, as eficiências de uso da radiação (RUE) foram computadas para 

os tratamentos não submetidos e submetidos à segunda cobertura com N, conforme Figura 20. 

Apesar do ajuste linear, nota-se que houve tendência de aumento da RUE na medida em que a 

cultura se desenvolveu, o que pode não condizer com o esperado (SINCLAIR; MUCHOW, 1999). 
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Figura 20 – Eficiência de uso da radiação (a) para os tratamentos que receberam apenas a primeira 

cobertura; (b) para os tratamentos que receberam também a segunda cobertura 
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A segunda cobertura promoveu um aumento de 6,07% na RUE de N90, em relação aos 

tratamentos N60. As eficiências de uso da radiação para N60 e N90 foram calculadas em, 

respectivamente, 3,3233 e 3,5253. Para Caviglia e Sadras (2001), se a eficiência de uso da 

radiação é o quociente entre fitomassa de parte aérea acumulada e interceptação de radiação 

acumulada, e se a eficiência de uso da água é o quociente entre fitomassa de parte aérea 

acumulada e consumo hídrico, então as RUE e EUA são diretamente relacionadas, porém através 

de mecanismos diferentes. Assim, o grupo de tratamentos N60 apresentou menor RUE pelo fato 

do elemento N ter auxiliado tanto na questão da expansão foliar com posterior aumento da 

interceptação luminosa, quanto nas reações bioquímicas responsáveis por promover aumentos nas 

taxas fotossintéticas. Já a EUA poderia ser substancialmente alterada em função de um regime 

hídrico de déficit (ABBATE et al., 2005), caso caso fosse conduzido o experimento alternativo, e 

levemente pelo regime de nitrogênio, como será visto no próximo sub-item. 

Kiniry et al. (1989) revisaram diversos trabalhos abordando a eficiência de uso da radiação 

(RFA) para a cultura do milho, chegando em valor médio de 3,5 g (fitomassa seca de parte aérea) 

MJ-1 (RFA interceptada). Em seus próprios experimentos, porém, os autores encontraram valores 

de RUE variando de 2,1 a 3,9 para as fases que antecede a de enchimento de grãos; não havendo 

efeitos aparentes da temperatura do ar nestes valores. Andrade et al. (1993) afirmaram que 

temperaturas méidas abaixo de 20 ºC (não ocorrido no presente experimento, conforme a Tabela 

3) reduzem a eficiência de uso da radiação. Elabora-se a hipótese, porém, de que o aumento de 

temperatura possa ter reduzido o tempo de ciclo da cultura e elevado assim o valor da RUE nas 

fases de florescimento e de enchimento de grãos (bem como no todo), as quais experimentaram 

aumentos consideráveis nas médias das temperaturas médias, mínimas e máximas. 

Caso isso não ocorresse, os valores de RUE obtidos poderiam estar mais próximos 

daqueles encontrados por Westgate et al. (1997). A cultura do milho não exibe saturação de luz 

mesmo sob regime de brilho solar completo (HESKETH; MOSS, 1963), levando a crer que 

maiores fluxos de radiação também não venham a promover diferenças na RUE. Trabalhando em 

condições de campo quase ótimas, Lindquist et al. (2005) recomendam os valores mínimos 

equivalentes a 3,7 g MJ-1 para modelos de simulação que necessitem da RUE como variável de 

entrada, em modelos de produtividade de grãos de milho. A adoção do valor de RUE = 3,52 

encontrado neste experimento para o híbrido DKB-390 parece ser razoavelmente adequada para 

adoção de uso em modelos que simulem produtividade potencial. 
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4.4 Consumo hídrico e coeficientes de cultura 

De acordo com os critérios estabelecidos em “MATERIAL E MÉTODOS”, as 

evapotranspirações diárias dos sete primeiros dias foram estimadas utilizando-se Kc = 0,2; e a do 

sétimo ao décimo quarto dia utilizando-se Kc = 0,3. O consumo hídrico resultante até o décimo 

quarto dia (13 DAE) foi 16,6 mm. O valor de Kc = 0,2 foi utilizado para a estimativa das 

evapotranspirações diárias ocorrentes entre a última data de mensuração (102 DAE) até o ponto 

de maturidade fisiológica (110 DAE), resultando em um consumo hídrico de 8,4 mm nos oito 

últimos dias do ciclo. Para os demais períodos, o consumo hídrico total até um determinado tempo 

foi obtido pela soma do consumo hídrico existente no período vigente com o consumo hídrico 

total existente até o tempo anterior ao início desse período, conforme apresentado na Tabela 14. A 

coleta aos 39 DAE foi feita antes da segunda cobertura com os 30 kg (N) ha-1 adicionais para 

N90. Por intermédio do programa APSIM (APSRU, 2007), não se verificou déficit hídrico (para 

N60 ou N90) ao simular os dados do experimento naquele modelo, permitindo que CHa = CH. 

 

Tabela 14 – Consumo hídrico (mm) observado em função dos dias após a emergência (DAE) para 

os tratamentos submetidos a 60 e 90 kg (N) ha-1 

Consumo hídrico (mm)* 
Dias após a emergência (DAE) 

60 kg (N) ha-1 90 kg (N) ha-1 
0 0,76 
13 16,63 
20 43,14 
27 79,30 
35 128,91 
39 172,66 
46 253,45 253,62 
53 328,23 331,55 
60 393,00 397,60 
67 446,85 454,40 
74 490,02 500,86 
81 521,99 535,49 
88 545,85 561,62 
95 562,18 579,41 
102 574,54 593,63 
110 582,91 602,00 

* Os valores se referem às médias das parcelas experimentais. 
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Os valores de umidade do solo, os quais geraram os de armazenamento de água e suas 

variações, foram necessários para se obter os consumos hídricos ao longo do tempo, e são 

apresentados na Figura 21. Armazenamentos da ordem de 230 mm foram observados, o que pode 

ser justificado pela classe textural do solo e pelas condições de suprimento hídrico empregadas. 
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Figura 21 – Umidade do solo em função do perfil para as diferentes datas: (a) N60; e (b) N90 
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Tanto para o grupo de tratamentos submetido à segunda cobertura (N90) quanto para o não 

submetido (N60), os dados de consumo hídrico em função do tempo foram ajustados a um modelo 

explanatório semelhante ao de Gauss: 
4
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1 eCH

η

��
�
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�

η
η−

⋅−

⋅η=  (168) 

em que η1, η2, η3 e η4 são os parâmetros empíricos do modelo. 

As análises estatísticas dos modelos explanatórios para os casos separados de N60 e de 

N90 são apresentadas na Tabela 15 e na Tabela 16, respectivamente. 

 

Tabela 15 – Parâmetros do modelo explanatório, para o consumo hídrico em função do tempo, 

para os tratamentos não submetidos à segunda cobertura 

Intervalo de confiança (95%) 
Parâmetro valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

η1 586,597600 5,991374937 97,90701770* 573,5219266 599,6733773 

η2 176,013484 31,15929248 5,659577517* 108,3456179 244,3512444 

η3 120,009559 30,90724662 3,885146416* 52,62643629 187,5319206 

η4 6,548340 1,503740197 4,311551946* 3,201654043 9,765253901 

 Geral: Valor-F = 11670,52; r2 = 0,9985. 

*Significativo a 1% de probabilidade. 

 

Tabela 16 – Parâmetros do modelo explanatório obtido, para o consumo hídrico em função do 

tempo, para os tratamentos submetidos à segunda cobertura 

Intervalo de confiança (95%) 
Parâmetro valor Erro padrão Valor-t 

Limite inferior Limite superior 

η1 607,6309893 6,320942810 96,12980334* 593,8360068 621,4259718 

η2 178,3065374 30,65762466 5,816058465* 111,3985764 245,2144984 

η3 121,1143578 30,38439133 3,986071548* 54,80270799 187,4260076 

η4 6,434402049 1,448441098 4,442294586* 3,273288245 9,595515852 

 Geral: Valor-F = 12806,36; r2 = 0,9921. 

*Significativo a 1% de probabilidade. 
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O significado e a interpretação físico-biológica dos parâmetros da eq. (168) não foram 

estudados. Pelo modelo explanatório dos dados, o consumo hídrico de N90 foi totalizado em 

600,9 mm, tendo sido acumulados 267,2 mm na fase vegetativa (duração de 46 dias), 174,9 mm 

na de florescimento (18 dias) e 158,9 mm na de enchimento de grãos (46 dias). Assumindo a 

mesma duração (em dias) para N60, consumos hídricos levemente inferiores foram observados 

para as fases vegetativa e de florescimento, e uma diferença de 12 mm a menos na fase de 

enchimento de grãos. 

Dividindo-se a eq. (168) pela eq. (156), obtém a eficiência de uso da água (EUA, g m-2 

mm-1) ao longo do tempo da cultura, interpretada para como sendo o coeficiente angular da reta 

ajustada entre biomassa de parte aérea e consumo hídrico acumulados no ciclo (Figura 22), mas, 

por outro lado, variável dentre deste ciclo (Figura 23) principalmente em razão das relações fonte-

dreno que se modificam durante o ciclo e também com o regime de nitrogênio empregado 

(CAVIGLIA; SADRAS, 2001). A Figura 23 revela maiores valores de EUA para a fase de 

enchimento de grãos, tendendo ser constante durante a de florescimento e menor durante a 

vegetativa, embora nesta a EUA seja cada vez mais crescente com o tempo. 
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Figura 22 – Relação empírica entre biomassa de parte aérea e consumo hídrico para os grupos de 

tratamento N60 e N90 
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Figura 23 – Variação temporal da eficiência de uso da água para N60 e N90 

 

Os tratamentos que receberam a segunda cobertura (N90) produziram 10472,50 kg (grãos) 

ha-1, em média, contra 9849,96 kg (grãos) ha-1 dos que não receberam. O menor valor de EUA 

para a situação de suprimento sub-ótimo de nitrogênio é consistente com a menor produtividade 

de grãos correspondente, haja visto que a segunda cobertura pode ter favorecido os padrões de 

alocação de N para N90, conforme a abordagem de Yin et al. (2003), permitindo promover 

melhor manutenção do IAF (Figura 19) e da condição erectófila das folhas, devido à menor 

senescência, o que leva a uma melhor distribuição da radiação incidente por área foliar ativa e 

proporciona maiores taxas de fotossíntese. Por outro lado, isso esteve associado também ao maior 

consumo hídrico verificado para N90. Mishra et al. (2001) encontraram uma relação oposta entre 

EUA e CH, embora tenham trabalhado com a cultura do milho fora da estação principal de cultivo 

e variado os tratamentos quanto à irrigação. No presente trabalho, reconhece-se a importância da 

EUA como um parâmetro de avaliação do desempenho da cultura a posteriori, mas não se 

identifica nenhuma aplicação para fins de planejamento (ex.: das necessidades de água) ou de 

gerenciamento (ex.: manejo da irrigação). 

Hammer e Muchow (1994) propõem uma equação que permite derivar a transpiração 

diária ocorrente durante o ciclo, com base no VPD, na variação de desenvolvimento da cultura de 
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um dia para o outro (∆Wpa), e ainda em um coeficiente de transpiração, o qual assume a grandeza 

de 0,009 kPa para a cultura do milho. Este mesmo valor é adotado pelo programa computacional 

APSIM 5.2 (APSRU, 2007), tendo sido explicado com maiores detalhes por Tanner e Sinclair 

(1983). Utilizando a eq. (157) na tentativa de substituir ∆Wpa, a transpiração acumulada para todo 

o ciclo foi de 348 e 382 mm para os grupos de tratamentos N60 e N90, respectivamente, ambos 

considerados baixos em relação ao consumo de água total obtido do modelo explanatório da eq. 

(168) aplicado aos 110 DAE. Para a cultura do milho, aproximadamente 70% de todo o consumo 

hídrico advém da transpiração das plantas (PAYERO et al., 2006). 

A grande desvantagem do uso da eq. (157) é que esta, empírica e infinitesimal, capta 

apenas a tendência de aumento ou diminuição constante de dWpa/dt em função do tempo, mas 

nunca uma variação diária qualquer de variação finita de fitomassa, que pode ocorrer 

principalmente em função das oscilações normais do clima durante o ciclo da cultura. Isso leva a 

crer que, para cada dia, a evapotranspiração da cultura possa ser grosseiramente estimada ou 

subestimada, fazendo com que a equação mencionada em Hammer e Muchow (1994) possa ser 

válida apenas para modelos de acúmulo de biomassa que captem as variações diárias do clima, tal 

como o mecanístico proposto por Verdoodt et al. (2004). 

De forma oportuna, obteve-se os valores de coeficiente de cultura (Kc) para diversas 

etapas da cultura (Tabela 17), aplicáveis ao grupo de tratamentos submetidos à segunda cobertura 

com N (N90). Tal procedimento não foi feito para N60 porque, na prática, lavouras de milho 

irrigadas e com elevadas populações operam, no mínimo, com 90 kg (N) ha-1, e ainda pelo fato de 

o Kc representar um conceito de “produtividade potencial”. O Kc pode ser ainda representado 

como função da cobertura do dossel. Entretanto, se os valores de coeficiente de extinção são 

assumidos constantes, isso faz com que os valores de ET estimados no início do ciclo sejam muito 

pequenos, pois λI é muito pequeno quando IAF é pequeno, ao passo que a evaporação sempre 

existe e é supostamente maior nesta etapa. 

Elevados valores normalizados de Kc foram obtidos já a partir do momento em que a 

cultura apresentava 6 folhas completamente expandidas, chegando à média de 1,5 nas fases de 

elevado IAF, e decrescendo (mas ainda alto) até a fase de grãos pastosos. Em concordância com 

Tyagi et al. (2003), que também encontraram elevados valores de Kc para o milho (das 

magnitudes de 1,36 e 1,23 em algumas etapas críticas de desenvolvimento), os valores aqui 

encontrados são maiores que aqueles genéricos apresentados por Allen et al. (2006). 
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Tabela 17 – Valores  de coeficiente de culura (Kc) em função de diferentes fases de 

desenvolvimento da cultura do milho irrigado 

Estádio (intervalo de DAE*) Kc 

Até 4 folhas visíveis (0 – 18) 0,32 

4 a 8 folhas visíveis visíveis e ainda ligadas à haste (19 – 37) 1,07 

8 a 12 folhas visíveis e ainda ligadas à haste (37 – 50) 1,50 

Pendoamento, florescimento e polinização (51 – 64) 1,43 

Final da polinização à grãos pastosos (64 – 77) 1,25 

Grãos pastosos à grãos denteados ou farináceos (78 – 89) 1,01 

Grãos farináceos à grãos duros (90 – 99) 0,39 

Grãos duros ao ponto de maturidade fisiológica (100 – 110) 0,23 

*Os valores entre parênteses são válidos especificamente para o grupo de tratamentos N90. 

 

Por depender do coeficiente de extinção e do IAF, a transmitância será variável com o 

tempo. Assim, pelo fato do Kc estar relacionado com o IAF e com a porcentagem de cobertura do 

solo (PEREIRA et al., 2002; p.270), modelou-se Kc de acordo com a seguinte expressão: 

( )τ−⋅+= 1KcKcKc máx0  (169) 

em que Kc0 é o coeficiente de cultura inicial (ex.: Kc0 = 0,32; ver Tabela 17); e Kcmáx o 

coeficiente de cultura máximo (ex.: Kcmáx = 1,50). 

Para um valor fixo de ET0 (ex.: 5 mm dia-1) associado à eq. (169), a evapotranspiração da 

cultura (ET) configura o formato da curva do índice de área foliar com o tempo, o que habilita a 

eq. (169) a representar de forma conveniente o processo da ET ao longo do ciclo. O valor de Kc0, 

como intercepto, contorna a suposição do coeficiente de extinção constante. Duas fontes de erro 

podem estar embutidas no cálculo do Kc da Tabela 17: i) o processo descontínuo de leituras de 

umidades do solo pela sonda de neutrôns (que pode conferir diferenças nas variações diárias de 

armazenamento) e os próprios erros inerentes ao uso do equipamento; e/ou, principalmente, ii) os 

valores de radição líquida medidos. Ao comparar a radiação líquida medida com a estimada pelo 

método FAO (ALLEN et al., 2006), conclui-se que a segunda tenha superestimado levemente os 

valores observados. Por exemplo, pressupondo que o saldo radiômetro estivesse operando 

adequadamente, a subestimação dos valores de Rn implica também na subestimação de ETo, 

fazendo elevar os valores de Kc. 
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4.5 Simulações determinísticas 

Antes que a simulação das taxa de acúmulo e do acumulo de fitomassa, bem como a 

produtividade de grãos (à base de fitomassa seca) e os requerimentos hídricos e de nitrogênio 

fossem feitos, fez-se necessário ajustar a relação entre taxa de assimilação de dióxido de carbono 

sob condições de dias muito claros e taxa de assimilação de dióxido de carbono sob condições de 

dias extremamente nublados, ou seja, Radc, conforme a eq. (62), que é requisitada pela eq. (64), 

que por sua vez é um dos atributos do modelo geral (Figura 2). Como realizado por Detomini et 

al. (2006), ajustou-se por método iterativo um valor de Radc = 0,26 com base nos valores de grãos 

observados para o grupo de tratamentos N60. Interpolando-se os valores encontrados em Heemst 

(1986), essa relação estaria em torno de 0,34. Para casos de materiais genéticos específicos, 

contudo, esses valores são de difícil obtenção na literatura. 

Modelos são representações simplificadas de um sistema, os quais são uma parte da 

realidade, contendo componentes interrelacionados, com limites definidos, e afetado pelo meio, 

mas sem afetá-lo significativamente. Fato importante é a definição da escala. As conclusões sobre 

um sistema, numa dada escala de organização, é embasada no desempenho dos componentes da 

escala inferior. Os principais papéis dos modelos são: i) organizar as informações; ii) mostrar as 

deficiências das diversas áreas do conhecimento; e iii) simular situações “impossíveis” ou de 

difícil exeqüibilidade (ex.: injetar CO2 na terra, biologia de insetos, etc.). 

A existência de uma coincidência não implica necessariamente em uma relação causa-

efeito. Um modelo nunca é validado, mas sim continuamente avaliado. Podendo ser 

determinísticos ou estocásticos, os primeiros são limitados pelo fato de proverem apenas um único 

resultado possível, não contemplando portanto as incertezas e as externalidades dos segundos, que 

são também chamados modelos probabilísticos, já que apresentam uma faixa de possíveis 

resultados e com suas correspondentes probabilidades. 

Utilizando-se o valor ajustado de Radc para N60, os valores encontrados de RUE, k, IC e 

AF(T) para grupo de tratamentos N90, bem como as condições de local (latitude), data 

(coeficientes de Angstron-Prescott) e população observados no experimento conduzido em 

Piracicaba, as taxas de acúmulo de fitomassa seca de parte aérea, o acúmulo de fitomassa seca de 

parte aérea, e a produtividade de grãos de milho, as equações (118), (120) e (121), 

respectivamente, foram utilizadas para a realização de simulações determinísticas para o grupo de 

tratamentos N90, sem déficit hídrico (Fd = 1). 
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Obteve-se resultados muito semelhantes ao observados. O modelo superestimou a 

produtividade de grãos observada em 1,4% (10620,13 kg ha-1), mostrando que o ajuste de Radc 

pode ser adotado para uso no modelo de simulação. Ao invés de N90, se os valores de RUE, k, IC 

e AF(T) do grupo de tratamentos N90 são utilizados, os valores de produtividade de grãos 

simulados são praticamente iguais aos observados porque Radc foi ajustado para tal. Cabe lembrar 

que se fez a opção de se trabalhar com o índice de colheita à base de parte aérea, ao invés de à 

base de planta inteira, pelo fato de conferir ao modelo maior possibilidade de uso, já que a maioria 

dos experimentos contemplam amostragens apenas de parte aérea. 

Obteve-se taxas de acúmulo diárias bastante elevadas para alguns dias do ciclo (Figura 

24a), chegando a ultrapassar o valor de 600 kg ha dia-1, apesar de que baixos valores dessa taxa 

tornaram-se evidentes no início do ciclo (ex.: até 40 DAE), conforme esperado, já que os baixos 

valores de IAF e a baixa interceptação de luz até este período são peculiares. As taxas de 

acúmulos tendem decrescer a partir do florescimento, fato natural devido aos processos crescentes 

de senescência, porém levando a acúmulos ainda crescentes até a maturidade fisiológica. A curva 

de acúmulo de fitomassa da Figura 24 apresenta um padrão de variação (tipo “sigmóide”) 

semelhante àquele constante na Figura 18, referente ao modelo explanatório dos dados observados 

no experimento desta descrição. Loomis e Connor (1992, p.41) apresentam taxas da ordem de 520 

kg (fitomassa seca) ha dia-1, porém para híbridos menos eficientes quanto ao uso da radiação. 

Os valores elevados de taxa de acúmulo podem ser justificados pela coincidência de 

elevadas temperaturas associadas ao elevado índice de área foliar nesses dias, e diante de uma 

condição ambiental favorável de radiação solar incidente e de boas disponibilidades de água e 

nutrientes no solo. Comprovando isso, o resultado da simulação demonstrou também que, mesmo 

sob elevado IAF, o dossel pode sofrer uma queda abrupta (Figura 24a, próximo aos 60 DAE) na 

taxa de acúmulo se as condições não forem favoráveis, principalmente as atmosféricas. Valores 

tão elevados de taxa de acúmulo não são freqüentes na prática das produções agrícolas, pois nem 

sempre a combinação desejada é possível, seja por si, seja pela ação do gerenciamento (ex.: 

correto manejo da irrigação na quantidade e tempo certos), e representam apenas as condições de 

produtividade potencial para uma determinada situação, já que diferentes situações podem 

promover também diferentes potenciais de produção (DOBERMANN et al., 2003). Se houvesse 

um déficit hídrico de 25% (ou seja, Fd = 0,69) uniformemente distribuido no ciclo, haveria uma 

quebra de produção de 30,26% (Figura 24b), pois a produtividade de grãos seria 7303 kg ha-1. 
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Figura 24 – Variação das taxas de produtividade de biomassa (simulada) de parte aérea e da 

produtividade de biomassa acumulada com o tempo para (a) Dh = 1; (b) Dh = 0,75 
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Conseqüentemente, os requerimentos hídricos e de nitrogênio foram obtidos pelas 

equações (124) e (110), respectivamente. Foram utilizados os valores Kc presentes na Tabela 17, 

que por definição ocorrem quando Fd = 1. Para situações de déficit hídrico, o Kc é corrigido pelo 

valor de Ky, que para o milho é 1,25 (considerando o ciclo inteiro). Utilizando as equações (124), 

(169) e (27), assumindo ausência de déficit hídrico (Fd =1), a equação empírica de AF para N90, 

assim como IC = 0,401; k = 0,4267; Kc0 = 0,32; Kcmax = 1,50 e as variáveis climáticas observadas 

durante o experimento; comparou-se as estimativas de evapotranspiração, ao longo do ciclo da 

cultura, obtidas em função dos métodos de Thornthwaite e de Penman-Monteith, melhor 

visualisável na Figura 25a. O primeiro superestimou o consumo hídrico medido em 10,81% 

(667,28 mm), ao passo que o segundo subestimou em 1,22% (595,24 mm) o CH observado no 

experimento, considerando a média dos tratamentos submetidos a N90. 

Observa-se que a evapotranspiração estimada pelo método de Thornthwaite não sofre 

oscilações bruscas ao longo do tempo, como ocorre com aquela estimada pelo método FAO, mais 

preciso. As diferenças ocorrem pelo fato de o método de Thornthwaite depender apenas da 

temperatura e do comprimento do dia, variáveis que não sensibilizam muito a variação de ET, 

como fazem a radiação líquida e o VPD. Na Figura 23a, o ponto no qual as retas cruzam o eixo 

das abcissas poderia ser interpretado empiricamente como a evaporação existente durante o ciclo, 

sendo geralmente maior para culturas irrigadas e com alta freqüência (TANNER; SINCLAIR, 

1983). Por esta ótica, os valores de evaporação total do ciclo encontrados neste trabalho podem 

ser considerados baixos (< 50 mm). Já a metodologia clássica proposta por Ritchie (1972), 

baseada em princípios físicos envolvendo transmitância, radiação líquida e evapotranspiração 

potencial [ver a combinação das eq. (48), (53), (27) ou (33), e (123)], permitiu obter 154,82 mm 

de evaporação para N90, que equivalem a 26,03% do consumo hídrico total, sendo o restante 

naturalmente atribuível à transpiração. 

Ao utilizar as equações (169) para a simulação do consumo hídrico a 75% do ótimo de 

suprimento de água (Dh = 0,75; Fd = 0,69), obteve-se um consumo hídrico final de 445,98 mm, 

valor este 25,91% menor que o consumo observado ótimo, quando Fd = 1. A evaporação, 116,11 

mm, manteve-se em 26,03% da evapotranspiração, pois, se a interceptação luminosa é a mesma, 

trata-se de uma relação linear [eq. (53)]. Já o método de Thornthwaite gerou um consumo hídrico 

final de 500,46 mm. A relação entre os consumos foi a mesma, ou seja, o método de Thorthwaite 

superestimou da FAO em 12%. 
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Figura 25 – Variação das taxas de produtividade de biomassa (simulada) de parte aérea e da 

produtividade de biomassa acumulada com o tempo para (a) Dh = 1; (b) Dh = 75% 
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Presume-se que o modelo seja suficientemente adequado para estimar o requerimento 

hídrico para todo o ciclo da cultura, em condições de déficit ou não. Porém, considerando apenas 

a fase de florescimento na simulação, o híbrido consumiria 144 mm nesta fase, 82% a menos que 

o observado. É provável que essa lâmina não seja caracterizada como segura para o orçamento 

hídrico de toda a fase, que pode levar até 15 dias para se encerrar. Restaria ainda saber se, no caso 

de Dh = 75%, os 105,96 mm simulados para o consumo de água durante a fase de florescimento 

(60,5% menor que o observado) não viria a interferir nas taxas de acúmulo da fase subseqüente.  

Na prática do manejo da irrigação, embora possa implicar em um maior uso da água, a 

adoção de valores supostamente maiores de Kc (que os da literatura) pode ser mais segura no 

sentido de prevenção da cultura ao estresse hídrico. Para populações elevadas (ex.: entre 60 e 70 

mil plantas ha-1) do híbrido DKB-390, conduzido sob um adequado suprimento de nitrogênio, 

espera-se também um consumo elevado de água, da ordem de 600 mm por ciclo, principalmente 

se houver coincidência de uma elevada demanda hídrica pela atmosfera com a ocorrência de 

maior demanda pela cultura, o que é ditado em termos absolutos pelo índice de área foliar. 

O evento da precipitação, variável discreta, não é certo de ocorrência, tal como são a 

radiação solar e a temperatura. A primeira etapa seria modelar a ocorrência ou não (variável 

discreta) da precipitação; a segunda seria estimar a magnitude (variável contínua) da mesma 

(GENNEVILLE; BOOCK; 1983). Ao aplicarem cadeias não-homogêneas de Markov de terceira 

ordem para zonas pluviometricamente homogêneas, Keller Filho et al. (2006) demonstram ainda  

que as probabilidades diárias de transição entre dias secos e chuvosos, com base nos três dias 

anteriores ao de interesse, podem ser obtidas por interpolação das probabilidades de transição, 

estimadas com dados agregados temporalmente, mediante o uso de uma função sinusoidal. 

Na prática do planejamento do uso da água, uma alternativa seria o uso da distribuição 

gama ou outra ajustante, ou ainda uma distribuição empírica, para períodos de 2 semanas 

(ANDRADE JUNIOR et al., 2001), por exemplo, para se estimar os valores modais para esses 

períodos dentro do ciclo da cultura. A necessidade de irrigação para esses períodos (corrigido pela 

eficiência de aplicação de água do sistema) seria então a diferença entre o requerimento da cultura 

e o valor modal de precipitação do período analisado. Se a distribuição não admitir probabilidade 

de valores nulos, tal como a gama, pode-se recorrer, como fizeram Fonseca e Albuquerque (1978) 

para a Gama, à uma distribuição “mista”, que contemple ao mesmo tempo a probabilidade de 

valores nulos e sua oposta. 
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4.6 Simulações estocásticas 

A produtividade de grãos pode variar como decorrência das possiveis variações que podem 

acontecer com o clima em um determinado dia, já que poderão conduzir mudanças abruptas nas 

taxas de produtividade de fases importantes da cultura, conforme mostra-se na Figura 24a, para a 

fase de florescimento. Um procedimento estocástico contemplaria essa variabilidade. A geração 

de muitos números pseudo-aleatórios (ex.: 10000), necessário para o início da simulação com esse 

procedimento, promoveria um número de 10000 curvas de taxa de produtividade de fitomassa, ao 

invés de simplesmente uma única, tal como ocorre na simulação determinística. 

Selecionando-se o histórico climático de Rockhampton (Austrália), município localizado 

próximo ao trópico de Capricórnio, realizou-se a simulação estocástica da produtividade de grãos 

de milho com o programa computacional elaborado, para a mesma data de semeadura e população 

de plantas do experimento conduzido, optando-se pela distribuição normal bivariada para a 

produtividade de grãos e pelo método de Thornthwaite para a estimação do consumo hídrico final. 

Para este caso, foram adotadas também os valores encontrados nesta descrição, referentes a N90, 

para RUE, k, Radc, AF(T), IC (moda, máximo e mínimo), τ(Dr) e Kc. Ainda, os seguintes valores 

foram utilizados para a eq. (110): TNop = 0,005; EfAN = 0,6; Ns = 0,58; TN = 0,16; e TPB = 0,08. A 

fração de parte aérea vegetal, em relação ao todo, foi simulada pelo APSIM em torno de 81%. 

À base seca, a produtividade mais provável (11,53%) foi de 10604 kg ha-1 (Figura 26a), 

valor este superior à média observada em apenas 1,26%. Probabilidades menores (0,02%) foram 

verificadas para as máximas e mínimas produções de grãos médias, as quais foram simuladas à 

magnitude de 12673 e 8634 kg ha-1, respectivamente. Em simulação imediatamente depois, às 

mesmas condições, revelou um aumento de 100 kg (grãos) ha-1, mostrando que o modelo não é 

tão sensível à geração dos números pseudo-aleatórios (Figura 26b). As necessidades hídricas e de 

nitrogênio para os valores mais prováveis de produtividade de grãos seriam 555 mm e 143 kg (N) 

ha-1, 7,80% inferior e 8,33% superior aos valores observados, respectivamente. Seriam 

necessários adicionais 25 kg (N) ha-1 para se obter as menos prováveis máximas produtividades. 

Variando-se uma unidade a menos na densidade de semeadura, levando portanto a uma 

população de 55555 plantas ha-1, os resultados mostraram a redução mais provável, na 

produtividade (Figura 26c), de 2191 kg ha-1 (20,66% a menos que o ótimo), reduzindo também a 

necessidade de N correspondente a essa produtividade, que caiu para 113 kg ha-1. Se, por outro 

lado, a condição anterior (de população) é simulada mas com o nível de suprimento hídrico a 75% 
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do ótimo (Dh = 0,75 e Fd = 0,69), o modelo simula 7576 kg ha-1 como valor mais provável 

(11,97%) para a produtividade deplecionada (Figura 26d). Para se obtê-lo, seriam necessários 101 

kg (N) ha-1, representando 70% da necessidade de N quando da condição ótima de água. 

De acordo com os histogramas lançados pelo programa, observa-se que uma redução na 

população de plantas (Figura 26c), mediante a redução de uma unidade na densidade de 

semeadura, leva a uma quebra de safra menos acentuada que a uma elevada população de plantas 

submetidas a um déficit hídrico de 25% (ou seja, o nível de suprimento hídrico equivalente a 75%, 

conforme a Figura 26d). Isso significa que, quando a disponibilidade de água na propriedade não 

é abundante, a opção pela redução da população de plantas pode se tornar um aspecto 

indispensável para a cultura do milho. Restaria saber o que seria mais vantajoso do ponto de vista 

econômico, e é justamente nesse sentido, dentre outros igualmente importantes, que os modelos 

de simulação têm grande valia: o quanto uma variável qualquer sensibiliza a resposta de interesse, 

para que a tomada de decisão seja assertiva. Bontkes e Keulen (2003) envolveram também os 

aspectos sociais e agroecológicos em seus modelos multiobjetivos. 

Mesmo que os valores de índice de colheita (IC) tenham sido simulados pela distribuição 

triangular, observa-se que os histogramas referentes às classes de freqüência da produtividade de 

grãos (Figura 26) prevaleceram em uma configuração semelhante à da distribuição normal, 

ressaltando que este foi um critério prévio de simulação das variáveis climáticas (radiação solar e 

temperatura - distribuição normal bivariada) que dirigem a produtividade (Wg). Por outro lado, 

quanto menor a amplitude da variável IC (ou seja, valor máximo menos o valor mínimo 

atribuído), menor tende a ser também a amplitude da gama de resultados para a variável Wg. 

Os valores extremos de produções elevadas de grãos podem ocorrer devido à combinação 

menos provável, por exemplo, entre temperaturas próximas às ótimas do desenvolvimento 

vegetal, regimes radiativos favoráveis (mais intensos) e índices de colheita elevados. Do 

contrário, obtém-se a outra extremidade do histograma. Como valores modais de produtividade, 

contudo, obtém-se aqueles de maior probabilidade de ocorrência como sendo representados 

naturalmente pela porção central do histograma, sendo isto decorrente, para a maioria dos dias, 

dos valores modais de temperatura do ar, radiação solar. Haveria a possibilidade de simular um 

elevado valor de temperatura para um determinado dia, e um baixíssimo valor no dia seguinte, o 

que fisicamente nem sempre faz sentido. Porém, este erro é contornado mediante o número de 

iterações: quanto maior o número delas, menor o erro, conforme a eq. (1). 
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(a) 

 
(b) 
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(d) 

Figura 26 – Histogramas de produtividade de grãos de milho elaborados a partir da distribuição 

normal bivariada para radiação solar e temperatura, para as situações de suprimento 

adequado de nitrogênio, bem como de (a) condições hídricas ótimas; (b) condições 

hídricas ótimas; (c) condições hídricas ótimas e com densidade de semeadura de 5 

plantas m-1; e (d) Dh = 0,75 

 



 

 

125 

As características do modelo gerador dos histogramas (frutos da associação entre a Figura 

2 e os procedimentos estocásticos) se assemelham àquelas da família dos modelos de crescimento 

genéricos holandeses, tais como o SUCROS, WOSFOT e INTERCOM (ITTERSUM et al., 2003), 

quando o primeiro traz à luz a assimilação de dióxido de carbono e a não predição de eventos 

fenológicos, mas se assemelham com os modelos específicos, tais como o CERES-Maize 

(KINIRY; JONES, 1986), quando da omissão da respiração (“substituindo” esta pela RUE) no 

cômputo da produtividade de fitomassa, e quando da dependência da temperatura como principal 

variável no cômputo da área foliar. Nos modelos genéricos, os parâmetros são poucos, porém com 

significado físico-biológico mais esclarecido, e por esse motivo não são específicos para um 

genótipo que apresente, por exemplo, sensibilidade ao fotoperíodo e diferentes potenciais quanto 

ao número de grãos por fileira e ao enchimento de grãos, tal como é feito empirícamente pelos 

modelos específicos (DOBERMANN et al., 2003). Em termos de números de parâmetros, pode-se 

dizer que o modelo aqui apresentado apresenta certo equilíbrio entre as duas escolas. 

Cabe ressaltar que o fator de depleção calculado por intermédio de Ky se trata apenas de 

uma simplificação para expressar a redução da produtividade em função do déficit hídrico. A 

rigor, se a disponibilidade de água no solo é limitante, a expansão foliar fica prejudicada e resulta 

em uma interceptação luminosa diferenciada, fazendo com que as taxas de produtividade diárias 

de fitomassa sejam conseqüentemente diferentes. Para aplicar este tipo de situação, melhor seria 

modelar uma função envolvendo a variação de área foliar em função da condição hídrica 

(REYMOND et al., 2003), e outra que contemplasse os elevados valores de coeficiente de 

extinção existentes, já que o fato de o dossel levar mais tempo para se “fechar”, numa condição de 

baixo suprimento hídrico, pode resultar em maiores erros na simulação (MEINKE, 1996). 

A necessidade de testar a hipótese de normalidade multivariada torna-se explícita quando o 

pesquisador pretende avaliar se as condições pressupostas para a validade da inferência que irá 

realizar foram atendidas. A existência de um teste adequado, com propriedades ótimas, sempre foi 

questionada (CANTELMO; FERREIRA, 2007). Cita-se aqui o teste baseado nos desvios de 

assimetria e curtose (MARDIA, 1975), e a generalização do teste de Shapiro-Wilk (ROYSTON, 

1983). Porém, conforme a extensa revisão acerca destes e de outros métodos, Mecklin e 

Mundfrom (2004) reiteram que um único método não é suficiente para abordar a questão da 

multinormalidade, e que uma mescla de métodos seria o mais apropriado e útil sob a perspectiva 

da estatística aplicada. 
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A existência de uma distribuição normal multivariada implica em distribuições marginais 

normalmente distribuídas, mas não há garantia de que a distribuição conjunta das duas variáveis 

normais univariadas sejam uma normal multivariada (SANTOS; FERREIRA, 2003). Segundo 

Hair et al. (2005), caso o pressuposto da normalidade univariada não seja ferido, isso não 

necessariamente resultará no aceite da normalidade multivariada, embora auxiliará na obtenção 

desta última. No entanto, a normalidade multivariada implica neccessariamente que as variáveis 

individuais são normais no sentido univariado, e que suas combinações também são normais. 

Logo se uma variável é normal multivariada, também é normal univariada. Assim, a simulação 

dos dados climatológicos por intermédio da distribuição normal bivariada favorece a não-rejeição 

da normalidade multivariada. 

Analogamente ao primeiro caso de simulação (dados de Rockhampton, mesma data de 

semeadura e população de plantas, distribuição normal bivariada), realizou-se a simulação 

estocástica da produtividade de grãos de milho, mas agora em função dos valores de N60 para 

RUE, k, Radc, AF(T) e IC (moda, máximo e mínimo) encontrados nesta descrição, para 

conferência sobre a capacidade de previsão do modelo quanto à produtividade final. À base seca, 

a produtividade média mais provável (11,53% de probabilidade) foi da ordem de 9947 kg ha-1 

(Figura 27a), superior à média observada em apenas 1,02%. Probabilidades menores foram 

verificadas para as máximas (0,08%) e mínimas (0,05%) produtividades médias, as quais foram 

simuladas à magnitude de 120323 e 8184 kg ha-1, respectivamente. Uma simulação realizada logo 

depois, às mesmas condições “N60”, não revelou um aumento (Figura 27b). As necessidades 

hídricas e de nitrogênio para os valores mais prováveis de produtividade seriam, respectivamente, 

543 mm e 131 kg (N) ha-1, 7,02% inferior e 29,77% superior aos valores observados. Seriam 

necessários adicionais 20 kg (N) ha-1 para se obter as menos esperadas máximas produtividades. 

Com a população reduzida para 55555 plantas ha-1, os resultados mostraram a redução 

mais provável, na produtividade (Figura 27c), de 1979 kg ha-1 (19,89% a menos que o ótimo). A 

necessidade de N correspondente a essa produtividade caiu para 104 kg ha-1. Voltando à 

população anterior e simulando a produtividade desta com o nível de suprimento hídrico a 75% do 

ótimo (Dh = 0,75 e Fd = 0,69), o modelo simula 7073 kg ha-1 como valor mais provável (12,52%) 

para a produtividade deplecionada (Figura 26d). Para se obter tal valor, seriam necessários 92 kg 

(N) ha-1, representando 69% da necessidade de N para a condição ótima de água. Em síntese, 

nota-se que os percentuais foram muito parecidos entre as simulações N90 e N60. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 27 – Histogramas de produtividade de grãos de milho elaborados da distribuição normal 

bivariada para radiação solar e temperatura, para situações de suprimento sub-ótimo 

de nitrogênio, bem como de (a) condições hídricas ótimas; (b) condições hídricas 

ótimas; (c) condições hídricas ótimas e com densidade de semeadura de  

5 plantas m-1; e (d) Dh = 0,75 
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Excluindo-se o uso de séries históricas de dados climatológicos, recorre-se à distribuição 

triangular para a geração das variáveis referentes à radiação solar e temperatura, bastando que 

informações de caráter prático sejam atribuidas para a moda (valor mais freqüente), o máximo e o 

mínimo dos atributos climáticos mencionados. Estes três valores são considerados constantes para 

todo o ciclo, o que não representa fielmente a sazonalidade do tempo. Nessa distribuição, a 

correlação entre as radiação solar e temperatura é desconhecida, em princípio, pelo fato de não 

haver o histórico. Também por essa razão, não se fez o teste de aderência (ex.: Komogorov-

Smirnov, Qui-quadrado, etc.), apesar da recíproca ser verdadeira. Com um histórico, é 

eventualmente possível ajustar uma distribuição triangular e fazer esse teste. A distribuição 

triangular para simulações na pesquisa agrícola tem sido utilizada por diversos autores (SOUZA e 

FRIZZONE, 1997; DETOMINI et al., 2006; FIGUEIREDO et al., 2007). 

No programa computacional elaborado, um mesmo número pseudo-aleatório gerado é 

utilizado para a simulação tanto da radiação solar quanto da temperatura. Adotou-se como 

“valores de suposição” as modas, do histórico geral de Rockhampton, de radiação solar e 

temperatura os valores 18 MJ m-2 s-1 e 21 ºC, respectivamente, bem como os valores máximos de 

32 MJ m-2 s-1 e 32 ºC, e os mínimos de 6 MJ m-2 s-1 e 15 ºC (todos relativos à média do dia), 

dentro do período correspondente ao observado para o experimento. Novamente, a probabilidade 

de ocorrer uma temperatura (ou radiação) muito diferente da moda será tão maior quanto maior 

for os valores extremos, o que ratifica a importância de se atribuir cautelosamente os valores de 

modas, máximos e mínimos. Face ao exposto, regiões de menor amplitude térmica, ao longo de 

dia e para o mesmo ciclo, adequam-se mais facilmente aos pressupostos da distribuição triangular. 

Para uma situação de condições hídricas ótimas e suprimento adequado de nitrogênio, os 

resultados da simulação triangular revelam a moda de produtividade de grãos inferior à da 

simulação bivariada (Figura 28a) em 2,18%, o oposto ocorrendo quando condições hídricas 

ótimas e suprimento sub-ótimo de nitrogênio (ex.: ao atribuir os valores das variáveis de N60) são 

objetivadas para análise (Figura 28b). Já a comparação entre as simulações bivariada e triangular 

para condições hídricas ótimas, suprimento adequado de nitrogênio e densidade de semeadura de 

5 plantas m-1, resultou em uma diferença ainda menor (1,61%), na produtividade de grãos (Figura 

28c), para a normal bivariada, e um pouco maior (3,73%) desta distribuição, em relação à 

triangular, quando se simula a produtividade de grãos (Figura 28d) suprimento hídrico a 75% do 

ótimo e suprimento adequado de nitrogênio. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 28 – Histogramas de produtividade de grãos de milho elaborados a partir da distribuição 

triangular para radiação solar e temperatura, para situações de (a) condições hídricas 

ótimas e suprimento adequado de nitrogênio; (b) condições hídricas ótimas e 

suprimento sub-ótimo de nitrogênio; (c) condições hídricas ótimas, suprimento 

adequado de nitrogênio e densidade de semeadura de 5 plantas m-1; e (d) suprimento 

hídrico a 75% do ótimo e suprimento adequado de nitrogênio 
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No geral, os histogramas apresentados na Figura 28 se revelaram com assimetria “visual” 

menos normal que os apresentados anteriormente, de forma a deslocar as modas mais para a 

direita. Os valores menos prováveis, os quais podem ser localizados nas extremidades dos 

histogramas, tendem a apresentar probabilidades cada vez mais diferentes, uns dos outros, na 

medida em que há um afastamento da moda. Essa constatação pode ser resultante da combinação 

do valores de IC gerados (também por distribuição triangular) com os das variáveis climáticas, 

que não necessariamente particularizam uma distribuição triangular simétrica. 

Aparentemente, para qualquer situação contemplando as variáveis observadas, os 

resultados trazidos pela distribuição triangular revelaram certa paridade com aqueles trazidos pela 

distribuição normal bivariada, fato que é provavelmente explicado pela condição inicial 

consciente em relação aos valores modais, máximos e mínimos. Estes foram propositadamente 

extraídos com base no estudo prévio do histórico climatológico, e não de suposições de caráter 

prático. Visando corroborar este contexto, simulações foram realizadas posteriormente com 

valores quaisquer e resultaram em histogramas com modas de produtividade de grãos mais 

pessimistas em relação à simulação bivariada, assim como aos dados observados. 

Independente da opção relacionada às distribuições bivariada ou triangular, constatou-se 

que o modelo estocástico tende claramente a subestimar as necessidades hídricas e superestimar 

as de nitrogênio, necessitando portanto ser melhorado quanto à capacidade de previsão destes 

atributos. Salienta-se que o programa computacional utiliza apenas o método de Thornthwaite 

para o cálculo da evapotranspiração diária da cultura. O método de Penman-Monteith necessitaria 

de que fossem encontradas correlações também para as variáveis como umidade relativa do ar e 

velocidade do vento, o que requereria uma distribuição multivariada, com maior complexidade 

quanto à análise da matriz de covariância e quanto ao procedimento computacional. 

Presume-se que os principais erros associados à estimação das necessidades hídricas 

tenham sido a não aplicação do fator de correção ao método de Thornthwaite, às condições da 

época de análise (manutenção de valores fixos) e da região simulada (de Rockhampton), conforme 

sugeriram Amatya et al. (1995), e Borges e Mediondo (2007), além da não contemplação de 

outras variáveis climáticas. Erros associados à estimação das necessidades de nitrogênio seriam 

decorrentes da ausência de estudos sobre as relações que supostamente podem ocorrer, entre as 

variáveis climáticas e as que compõem a equação de adubação nitrogenada, na medida em que o 

dossel é submetido às condições que determinam os valores extremos dos histogramas. 
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4.7 Considerações finais 

Diante da importância da cultura de milho quanto às diversas finalidades dos produtos dela 

oriundos, o interesse de se conhecer a potencialidade de uso dos principais materiais genéticos 

disponíveis, em relação aos ambientes em que serão inseridos, torna-se evidente. Com o objetivo 

central de caracterizar os principais atributos ecofisiológicos como área foliar, RUE, coeficiente 

de extinção, coeficientes de cultura, consumo hídrico e componentes de espiga; um experimento 

de campo irrigado foi conduzido para o híbrido DKB-390. Informações generalizadas da literatura 

foram revisadas, levantadas e organizadas para conceitualizar modelos norteadores de manejo e de 

planejamento, no intuito de obter a produtividade de grãos contemplada pelas incertezas 

climáticas diárias dos principais elementos do clima e suas correlações, para posteriormente se 

obter as correspondentes necessidades de água e de nitrogênio pela cultura. 

Os resultados das diversas simulações (determinísticas ou estocásticas) realizadas levam a 

crer que os modelos propostos são aparentemente adequados para a simulação da produtividade 

de grãos de milho, sugerindo ainda que diversas relações devem ser estudadas para se melhorar a 

performance para previsão das necessidades de água e nitrogênio, quando a simulação for 

estocástica. Diante do princípio de que não há sofisma quanto aos modelos elaborados, o valor 

para a relação entre taxa de assimilação de CO2 potencial e não potencial foi oportunamente 

obtido à ordem de 26%, para o genótipo DKB-390. Tais constatações per se corroboram a 

justificativa de uso dos modelos para a simulação de diversos processos e para a identificação de 

necessidade de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. 

Em suma, a principal vantagem do uso dos resultados provenientes da modelagem 

estocástica, para uma determinada finalidade, é que eles concedem ao planejador uma gama de 

valores associados às suas correspondentes possibilidades de ocorrência. O nível de exatidão 

deverá ser tão melhor quanto maior for número de iterações geradas, que por sua vez dependerá 

essencialmente do método computacional empregado e da performance do computador para que 

não haja morosidade na simulação. Não obstante, previamente a este aspecto operacional a 

conceitualização e a organização dos modelos devem ser avaliados. Trabalhos futuros podem 

ainda ser realizados com o propósito de associar, ao modelo sugerido nesta descrição, uma 

estocasticidade em termos de variáveis regionalizadas e de séries temporais que contemplem o 

efeito dos principais atributos de solo e clima no desenvolvimento e na produtividade da cultura 

do milho; o que levaria a um detalhamento mais apropriado para fins de zoneamento climático. 
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5 CONCLUSÕES 

 Considerando os resultados obtidos nesta pesquisa, bem como os resultados oriundos de 

algumas simulações realizadas, conclui-se que: (i) o genótipo (híbrido DKB-390) necessitou da 

magnitude de 602 mm de água, durante seu ciclo, para responder adequadamente em termos de 

produtividade de grãos. Conseqüentemente, a cultura requeriu por volta de 573 litros de água por 

kg de grão produzido; (ii) o genótipo respondeu significativamente à segunda cobertura com 

nitrogênio, em E2, no caso desta ter sido adicional (e não em parcelamento) e a cultura ter sido 

conduzida sob elevada população de plantas e adequado suprimento hídrico; (iii) em função da 

segunda cobertura com nitrogênio, a área foliar do material genético se manteve mais ativa 

durante a fase de enchimento de grãos; (iv) o incremento da segunda cobertura de nitrogênio 

promoveu maior eficiência de uso da água pela cultura, bem como um leve aumento nos valores 

modais do número de grãos por fileira (da espiga) e da massa de 1000 grãos; (v) sob condições de 

adequado suprimento hídrico, o coeficiente de extinção médio, generalizado para todo o ciclo, foi 

da ordem de 0,4267; valor maior na medida em que o suprimento de nitrogênio foi menor; (vi) a 

eficiência de uso da radiação foi calculada em 3,52 g (fitomassa seca de parte aérea) MJ-1 

(radiação solar fotossinteticamente ativa interceptada), tendo sido menor em função do emprego 

do regime de nitrogênio mais restritivo; (vii) os coeficientes de cultura obtidos do experimento, 

para os principais subperíodos, podem ser utilizados para o manejo da irrigação do híbrido DKB-

390, para que a produtividade não seja penalizada por déficit hídrico; (viii) o índice de colheita 

(expresso em relação à parte aérea) foi da ordem de 40% (variando entre 37% e 43%) sob 

condições de suprimento adequado de água e nitrogênio, valores que tenderam a ser maiores 

quando da restrição da segunda cobertura; (ix) o modelo determinístico proposto simulou 

adequadamente a evolução da produtividade de fitomassa de parte aérea do híbrido empregado, 

bem como sua produtividade de grãos sob condições de suprimento hídrico e de nitrogênio 

adequados; (x) o modelo determinístico simulou adequadamente as evapotranspirações diárias 

através do método de Penman-Monteith; (xi) o modelo estocástico sugerido mostrou-se 

satisfatório, mediante o uso da distribuição normal bivariada das variáveis radiação solar e 

temperatura média do ar, para simular a produtividade de grãos sob condições de suprimento 

hídrico adequado e sob déficit moderado; e (xii) aparentemente, o modelo estocástico necessita 

ser melhorado quanto à capacidade de previsão das necessidades hídricas e de nitrogênio, pois 

tende claramente a subestimar as primeiras e superestimar as segundas. 
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APÊNDICE A. Alfabeto grego 

Caractere grego Símbolo minúsculo Símbolo maiúsculo 

Alfa α Α 

Beta β Β 

Gama γ Γ 

Delta δ ∆ 

Épsilon ε Ε 

Zeta ζ Ζ 

Eta η Η 

Teta θ Θ 

Iota ι Ι 

Capa κ Κ 

Lambda λ Λ 

Mu µ Μ 

Nu ν Ν 

Csi ξ Ξ 

Ômicron ο Ο 

Pi π Π 

Ro ρ Ρ 

Sigma σ Σ 

Tau τ Τ 

Upsilon υ Υ 

Fi φ Φ 

Chi χ Χ 

Psi ψ Ψ 

Ômega ω Ω 
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