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UTILIZAÇÃO DO MODELO SOYGRO PARA ESTIMAR A 

PRODUTIVIDADE DA SOJA PARA A REGIÃO DE LONDRINA, 
, 

ESTADO DO PARANA 

xii 

Autor: ELeIO SILVSRIO KLOSOWSKI 

Orientador: VALTER BARBIKRI 

RESUMO 

Um modelo de simulação do crescimento e 

desenvolvimento denominado SOYGRO foi calibrado para 

estimar os estádios de desenvolvimento e a produtividade 

para oito cultivares de soja [Glycl11e DIllX (L.) Merr.] 

plantadas em Londrina, norte do Estado do Paraná. 

Para que o modelo elabore estimativas 

satisfatórias, é requerido um conjunto minimo de dados de 

entrada que são: dados meteorológicos diários de 

temperaturas máxima e minima, total de precipitação e 

radiação solar global; parâmetros caracteristicos das 

propriedades do solo como: albedo da superficie, número da 

curva de escoamento, coeficiente de drenagem, coeficiente 

de evaporação do estágio 1 do solo, fator peso de 

distribuição de raizes e conteúdo de água no solo; 

caracteristicas do manejo da cultura: densidade de plantas 

por metro quadrado e profundidade de plantio. 
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Um conjunto de coeficientes genéticos 

especificos para cada cultivar e para cada grupo de 

maturação foi utilizado para calibrar o modelo, procurando 

aproximar os valores estimados dos estádios de crescimento 

e da produtividade, do valor observado no campo. 

Através de análise sensivel constatou-se 

que o modelo é sensivel à variação dos coeficientes 

genéticos e pouco ou nada sensivel a variação dos 

parâmetros de solo e de manejo da cultura. 

O desempenho do modelo foi mais adequado para 

estimar a produtividade média das cultivares BR-16, 

Bossier, BR-30 e Paraná do que para estimar a produtividade 

média das cultivares BR-23, BR-24 , OCEPAR-4 e Santa Rosa. 

Quando utilizou-se no modelo os valores médios de 

coeficientes genéticos e de produtividade média das 

cultivares citadas acima, este mostrou-se viável para 

simular o comprimento do ciclo e estimar a produtividade de 

soja para a região de Londrina, Estado do Paraná. O modelo 

também é capaz de calcular o balanço hidrico. 
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UTILIZATION OF THE SOYGRO MODEL TO PREDICT THE 

SOYBEAN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURAL AREA OF 
, 

LONDRINA, PARANA 

Author: ELelO SlLVSRlO KLOSOWSKl 

Adviser: VALTER BARBlKRl 

SUMMARY 

A growth and development simulation model 

denominated SOYGRO was ma de to predict soybean 

[Glycine max (L.) Merr.] development and productivity for 

eight cultivars in Londrina, in the North of Paraná. 

In order to accuratly simulate values the model 

requires a series of input data like daily maximum and 

minimum temperatures, the totality of global solar 

radiation and precipitation, parameters of soil properties 

like surface albedo, curve number used to calculate daily 

runoff. soil water drainage constant, upper limit of stage 

1 soil evaporation. weighting factor for root distribution 

and water contenta The model also requires characteristics 

of the cultivar management like plant density per sguare 

meter and planting depth in the simulation processo 

A series of specific genetic coefficients for 

each cultivar and maturity group was used to calibrate the 

modela This calibration consisted in approaching to each 

other the predict and observed values of soybean growth and 

development. 
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Senaitivity analyaia waa conducted. The 

aimulation model preaented high aenaitivity to the genetic 

coefficienta. The aoil parametera and cultivar management 

did not affect aignificantly the modelo 

The model waa accurate to predict the average 

productivity of BR-16, Boaaier, BR-30 and Paraná cultivara. 

It did not perform well in predicting the average 

productivity of the BR-23, BR-24, OCEPAR-4 and Santa Roaa 

cultivara. 

The model waa able to aimulate aoybean growth 

cycle, and to eatimate productivity of any cultivar for 

Londrina, Paraná, when the average genetic coefficienta and 

the average productivity of all cultivara were uaed. The 

model ia alao able to evaluate the hidric balance. 
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1. INTRODUÇÃO 

As relações entre elementos climáticos e a 

produção agrícola são bastante complexas. Os elementos 

climáticos afetam o crescimento e o desenvolvimento das 

plantas sob diferentes formas nas diversas fases do ciclo 

da cultura. 

Na tentativa de entender essas interações têm 

sido desenvolvidos modelos para caracterizar os efeitos das 

variações climáticas sobre o desenvolvimento e a produção 

vegetal. Segundo ORTOLANI & CAMARGO (1987), a análise das 

interações clima-planta, pelo 

utilizações práticas nas 

uso de modelos, tem muitas 

atividades agrícolas e 

agrometeorológicas. Além de caracterizar a duração do ciclo 

das culturas, os modelos permitem o planejamento de 

semeaduras e o monitoramento de épocas de colheita, 

otimizar o transporte, armazenamento e a comercialização 

dos produtos, assim como estimar safra agrícola e permite a 

análise de resultados experimentais por pesquisadores, 

baseando-se nos efeitos de vários elementos meteorológicos. 

g de grande importância a estimativa de 

produtividade de uma cultura, pois permite ao agricultor e 
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aos organismos oficiais deliberarem sobre aspectos de ordem 

econômica. Essas decisões podem afetar o equilibrio entre 

oferta e demanda do produto no mercado, antecipando 

previsões de importação e exportação. 

Vários pesquisadores tem buscado na 

utilização de modelos, a obtenção de previsões precisas das 

safras agrícolas. Essa busca tem se intensificado nos 

últimos anos, com o evento do progresso da informática, 

permitindo o uso de algoritmos capazes de simular os 

processos fisiológicos das plantas, considerando os 

elementos meteorológicos e as propriedades do solo. 

Basicamente, os modelos mais utilizados são 

os agrometeorológico-estatísticos e os matemático-

fisiológicos da planta. 

Utilizando séries históricas de produtividade 

e de parâmetros meteorológicos, os modelos 

agrometeorológico-estatísticos estimam coeficientes através 

de técnicas de regressão. Este tipo de modelo (McQUIGG, 

1976), utiliza-se de rotinas de regressão e tem como 

vantagem a praticidade. A desvantagem desses é que não 

permitem extrapolações tanto de dados meteorológicos como a 

sua utilização para outras localidades, ou seja, sua 

transferibilidade é potencialmente inviável. 

Os modelos matemático-fisiológicos procuram 

estabelecer a influência dos elementos meteorológicos nos 

diversos processos físico-biológicos que ocorrem durante o 
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ciclo de determinada cultura. Esse tipo de modelo permite o 

estudo do progresso fenológico da cultura e estimativa de 

produtividade. A vantagem de utilizar este tipo de modelo, 

segundo McQUIGG (1976), é que baseia-se no conhecimento de 

relacões causais. A desvantagem é que o conhecimento dessas 

relacões entre eventos meteorológicos e processos fisico

biológicos é incompleto devido a limitacões de medidas 

detalhadas quando se considera pequenos experimentos e 

periodos amostrais curtos. 

O modelo utilizado neste trabalho é o modelo 

de simulacão matemático-fisiológico denominado SOYGRO 

versão 5.42, apropriado para a simulacão do crescimento, 

desenvolvimento e produtividade da soja [Glyclne max (L.) 

Merr.], considerando o balanco de água no solo. 

Os principais objetivos deste trabalho são: 

- calibrar o modelo SOYGRO para as cultivares de soja 

(Bossier, Santa Rosa, Ocepar 4, BR-16 , BR-23. BR-24. 

BR-30 e Paraná) plantadas em Londrina, estado do Paraná; 

- testar sua sensibilidade às variáveis de entrada; 

- verificar a habilidade de simulacão do desenvolvimento e 

de estimar a produtividade de soja para a região de 

Londrina. 
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2. RKVISÃo BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A cultura da soja 

A soja é de grande importância para a 

humanidade, em razão da farta aplicabilidade de seus 

produtos e da facilidade de seu cultivo, motivo pelo qual 

vem se expandindo em nosso Pais (SEDIYAMA et aI., 1985). 

S cultivada a maie de cinco mil anos na 
, 
Asia, principalmente na China (SEDIYAMA et aI., 1985), 

região caracterizada por clima temperado. Tem se adaptado a 

uma ampla faixa de condições climáticas, principalmente 

aquelas entre latitudes de 20 a 500 (MOTA, 1981 e SEDIYAMA 

et aI., 1985). Hoje, a soja é cultivada basicamente nas 

estações de primavera e verão. Sua produtividade varia 

muito com a disponibilidade de água, adubação, espaçamento 

e clima. Com boa disponibilidade de água, a cultura pode 

produzir de 2,5 a 3,5 t/ha de grãos secos (DOORENBOS & 

KASSAM, 1979 ) . 

o cenário mundial da soja apresenta os 

Estados Unidos como principal produtor, seguido do Brasil, 

China e Argentina. Na safra 87/88, a produção mundial foi 
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de cerca de 100 milhões de toneladas, com 53% de 

A produção brasileira 

da produção mundial 

participação dos 

representou o 

(OCEPAR, 1989). 

Estados 

equivalente 

Unidos. 

a 18% 

No Brasil, a mais antiga referência à soja 

foi feita por Gustavo D'Utra em 1882, na Bahia. Em São 

Paulo, as primeiras observações sobre soja foram feitas em 

1892, pelo Instituto Agronômico de Campinas (MEDINA, 1981). 

2.2. Grupos de Maturação 

Devido a sensibilidade ao fotoperiodismo, os 

resultados de pesquisa enfatizam que as cultivares de soja 

não podem ser descritas pelos termos precoce, média ou 

tardia em maturação, a menos que esses termos sejam 

relacionados com uma latitude especifica. 

Nos Estado Unidos, estabeleceram-se 10 grupos 

de maturação da soja como método de descrição das resposta 

ao comprimento do dia e identificação de regiões de 

adaptação. Estes grupos, iniciando-se pelas cultivares mais 

precoces são denominados 00, 0, I, 11, 111, IV, V, VI, VII, 

VIII (SEDIYAMA et aI., 1985). 

As 

brasileiras se 

cultivares que se adaptam às 

encontram classificadas nos 

condições 

grupos de 

maturação V a VIII, segundo a classificação norte-americana 

(BERLATO, 1981). 
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2.3. Exigências Climáticas 

2.3.1. Fotoperiodo 

o principal controlador do intervalo de 

tempo compreendido entre a emergência e antese na cultura 

de soja é o comprimento do dia (GARNER & ALLARD, 1930; 

JOHNSON et aI., 1960). Geralmente, a soja é uma espécie 

de dias curtos, e quando todos os aspectos da fase 

reprodutiva são considerados, poucos cultivares são 

insensiveis ao fotoperiodo (MURFET, 1977; THOMAS & RAPER, 

1983). Estes também constataram que a fase reprodutiva é 

acelerada tão logo haja decréscimo no comprimento do dia 

sendo mais uma razão quantitativa do que uma resposta 

absoluta. Consequentemente, o fotoperiodo é o melhor 

critério para determinar as latitudes de adaptação dos 

genótipos de soja (HARTWIG, 1973). 

Existe uma considerável variação na 

sensibilidade relativa dos genótipos a diferentes 

fotoperiodos (SUMMERFIELD & ROBERTS, 1984). NAGATA (1961) e 

MAJOR et aI. (1975) sugeriram que a maioria das cultivares 

originárias dos trópicos são fotoperiodicamente mais 

sensiveis que 

Cultivares de 

aquelas de origem em 

maturação tardia 

regiões temperadas. 

são geralmente mais 

sensiveis que as de maturação precoce (JOHNSON, et aI. 

1960; CRISWELL & HUME, 1972; LAWN & BYTH, 1973; MAJOR 



et aI., 1975) . 

(referidos como de 

Entretanto, 

"dias neutro") 

genótipos 

tem sido 

7 

insensiveis 

identificados 

entre cultivares de maturação precoce (CRISWELL & HUME, 

1972: POLSON, 1972; SUMMERFIELD & MINCHIN, 1976; NISSLY 

et alo, 1984). 

Alguns estudos tem mostrado que certos 

cultivares de soja tornam-se parcialmente sensiveis aos 

efeitos do fotoperiodo no tempo em que as folhas 

unifoliadas estao totalmente expandidas (BORTHWICK & 

PARKER, 1938; THOMAS & RAPER, 1976). 

Nos Estados Unidos, a produtividade de 

cultivares em condições de dias curtos (menores que 14 

horas) tem sido limitada porque o florescimento e a fase 

reprodutiva iniciam-se antes que o crescimento vegetativo 

suficiente tenha ocorrido, resultando em plantas com 

produtividade e estatura reduzida, não desejáveis para 

colheita mecânica (CREGAN & HARTWIG, 1984). 

HARTWIG (1970), NAGATA (1960), HUXLEY & 

SUMMERFIELD (1974), THOMAS & RAPER (1977) sugeriram que sob 

condições de dias curtos é requerido um minimo de 45 dias 

da emergência até o aparecimento das primeiras flores. Isto 

permite suficiente crescimento vegetativo promovendo indice 

de área foliar igual a 3,0 (YOSHIDA, 1972) o qual é 

requerido para máxima produtividade. Periodos vegetativos 

maiores não promovem aumentos na produtividade (BOARD & 

HALL, 1984). Existem, entretanto, cultivares de soja que 
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apresentam um periodo de juvenilidade bastante longo, 

independente do fotoperiodismo (SEDIYAMA, et aI., 1985). 

Para BROWN (1960) o comprimento do periodo 

escuro ininterrupto é o fator critico na- resposta 

fotoperiódica do florescimento. O número de horas noturnas 

para o florescimento de uma dada cultivar é aproximadamente 

o mesmo quando o fotoperiodo varia de 12 a 16 horas. 

(HADLEY, 1984) obteve resultados semelhantes. BORTHWICK & 

PARKER (1938 b) e LONG (1939) registraram que um minimo de 

2 a 3 noites longas (8 horas com luz e 16 horas sob 

escuro) eram necessárias para causar diferenciação das 

partes florais. 

fotoperiodos 

THOMAS 

longos e 

& RAPER 

curtos para 

(1983) comparando 

a cultivar Ransom, 

concluiram que não houve 

processos de iniciação floral a 

influência inibitória nos 

partir destes tratamentos. 

o efeito observado foi um atraso na antese. JOHNSON et aI. 

(1960) encontraram que a maturação foi atrasada para 

condições de dias longos. 

Na soja, existe aparentemente um máximo 

per iodo de florescimento o qual nunca é excedido em 

qualquer regime foto-térmico (HADLEY, 1984). 
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2.3.2. Interac&o fotoperlodo/temperatura 

Em genótipos conduzidos em condições de 

campo na Australia, LAWN & BYTH (1973), interpretaram 

variações na data de florescimento mostrando que os efeitos 

da temperatura eram evidentes somente na ausência de uma 

resposta forte ao fotoperlodo. 

GARNER & ALLARD (1930), SUMMERFIELD & WIEN 

(1980), HADLEY (1984) e HINSON (1985) citado por PARVEZ & 

GARDNER (1987) também concordam que a temperatura exerce 

influência na época de florescimento e existe uma 

significante interaçao entre eetes dois elementos. 

A temperatura afeta a altura da planta de 

soja (SHIBLES, et aI., 1975), o fotoperiodo afeta ambos, 

altura e número de nós (HAMMER, 1969; JOHNSON et aI., 

1960). O número de nós do tronco principal foi afetado maie 

pela temperatura e idade das plantas na indução que pelo 

número de dias curtos consecutivos. 

Para a cultivar Ransom entretanto, a 

temperatura e a idade da planta na indução interagindo com 

fotoperiodo afetaram o florescimento e o desenvolvimento de 

vagens (THOMAS & RAPER, 1977). A mudança na média .de flores 

por nó e vagens por nó evidencia, também, a influência da 

idade da planta e temperatura na alteração da capacidade de 

resposta fotoperiódica da soja (THOMAS & RAPER, 1977). 
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VAN SHAIK & PROBST (1958), BOARD & HALL 

(1984) e HADLEY et aI. (1984) constataram que o tempo para 

aparecimento da primeira flor decresceu em condições de 

dias curtos e temperaturas altas. 

2.3.3. Temperatura 

A soja apresenta-se relativamente resistente 

a temperaturas baixas e muito altas, contudo a taxa de 

crescimento diminui a temperaturas superiores a 35°C e 

menores que 18°C. Para algumas cultivares, a floração pode 

ser atrasada com temperaturas inferiores a 24°C. A 

temperatura minima para seu desenvolvimento está próxima 

dos 10°C e para a formação de grãos em torno de 15°C. 

Dependendo do vigor da planta no periodo de floração, 

somente 25 a 30% das flores produzem vagens (DOORENBOS & 

KASSAM, 1979). 

Já em 1936, STEINBERG & GARNER verificaram 

que temperaturas altas aceleravam o florescimento, até um 

ótimo de 28°C, acima da qual havia atraso. Respostas 

similares foram registradas por VAN-SHAIK & PROBST (1959); 

SHIBLES, et aI. (1975). 

Temperaturas noturnas altas aumentam o 

crescimento vegetativo (TANNER & HUME, 1976), antecipando 

o desenvolvimento reprodutivo e maturidade fisiológica, 

aumentando a produção de sementes. Há aumento na taxa de 



11 

crescimento da cultura durante o periodo vegetativo, 

matéria seca final, massa das vagens e geralmente 

decréscimo de área foliar (SEDDIG & JOLLIFF, 1984). 

2.3.4. RadiaçAo Solar 

As folhas das plantas convertem a energia 

luminosa para energia quimica no processo de fotossintese. 

A produç~o final de uma planta reflete parcialmente a 

eficiência desta conversão. A eficiência de conversão é 

afetada pela intensidade de radiação fotossinteticamente 

ativa (PAR) nas folhas, distribuição da PAR no dossel e 

eficiência de fixação de C02 dentro das folh~s (HATFIELD & 

CARLSON, 1978). 

WEBER & FEHR (1966), JOHNSTON & PEDLETON 

(1966), JOHNSON et aI. (1969) e CURTIS et aI. (1969) 

concluiram que a adiç~o suplementar de energia luminosa às 

folhas inferiores aumentou a produção final. 

A penetração de luz para folhas médias e 

inferiores é inibida pela competição intra e interplantas. 

Esta competição é evidente em soja, folhas velhas tornam-se 

sombreadas por folhas novas e sua contribuição para a 

produção é questionada (SAKAMOTO & SHAW, 1967 e JOHNSTON, 

at aI. 1969). 

JEFFERS & SHIBLES (1969) encontraram que a 

produção fotossintética do dossel de soja era influenciada 
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pela interação àrea foliar-radiação solar. A uma baixa 

irradiância (139,34 W/m2 ) a fotossintese máxima somente 

ocorre com indice de área foliar de 5 a 6, enquanto que 

para alta irradiância (836,04 W/m2) a fotossintese máxima 

ocorre com indice de área foliar superior a 8. 

A taxa fotossintética das folhas varia com as 

condições ambiente, idade da planta e a quantidade de 

energia recebida e parece não ser o único parâmetro que 

determina a fotossintese total de uma comunidade vegetal. 

Outros parâmetros como o indice de área foliar e ângulo 

foliar tem sido mais importantes (YOSHIDA, 1972). 

2.3.5. Exigências hidricas 

A soja apresenta um sistema radicular bem 

superficial. Medidas feitas indicam que cerca de 80% de 

sua massa se encontram na camada de O a 15 cm e que mais 

de 90% se encontra na camada arável de O a 30 cm. A raiz 

principal pivotante, porém em condições favoráveis, pode 

alcançar profundidades maiores que um metro. Perfis de 

umidade do solo indicam que até 50 cm de profundidade a 

extração de água pela planta é muito grande, cerca de 80 a 

90% da evapotranspiração real, vem desta camada 

(DOOREMBOS & KASSAM, 1979). 

Dentro de limites, a soja apresenta notável 

capacidade de se adaptar a déficite de água. O déficite no 
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periodo reprodutivo, principalmente durante a formação de 

vagens e enchimento de grãos, é o que mais afeta a 

produtividade (URANO et aI., 1958 citados por SALTER & 

GOODE, 1967 e BERLATO 1981). Muitas observações mostram que 

déficites de água (pouco severos), durante o estágio 

vegetativo, não afetam significativamente a produtividade. 

As necessidades de água para uma produção máxima variam 

entre 450 e 700 mm/ciclo, dependendo do clima e da duração 

do periodo vegetativo (REICHARDT, 1990). 

Na Alemanha, BROUWER (1959 a) citado por 

SALTER & GOODE (1967) mostrou que a irrigaçao durante o 

florescimento beneficiou as plantas pelo incremento na 

produtividade. Para a8 condições brasileiras segundo CUNHA 

& BERGAMACHI(1992) , o uso de irrigação em soja, justifica

se somente em condições extremas de estresse hidrico. 

EDWARDS & HARTWIG (1971) trabalhando em solo 

argiloso não verificaram emergência para um conteúdo de 20% 

de umidade, conteúdo de umidade mais altos promoveram 

resultados satisfatórios de emergência. BARNI & COSTA 

(1976) observaram que a inundação no per iodo de 

florescimento e de enchimento de vagens reduziu o 

rendimento de graos. 

BOYER (1970) verificou que um estresse 

relativamente baixo de água na folha reduziu o aumento de 

área foliar, o diâmetro do caule e a altura da planta. 
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O decréscimo do rendimento em baixa umidade 

esta associada ao aborto de flores e a 

deiscência de vagens (SEDIYAMA et al., 1985). 

2.4. Simulação do Crescimento e Kstimativas de 

Produtividade 

A maior dificuldade em estudos controlados 

para prever o desenvolvimento da soja é a impraticabilidade 

de estudar todo o ciclo das muitas cultivares para um 

determinado comprimento do dia e temperaturas e para 

diferentes comprimentos de dia (MAJOR et al., 1975) e 

determinar a sensibilidade à 

estádio da cultura, 

entre a emergência 

sensibilidade ou não 

bem como o 

temperatura durante cada 

correto per iodo de tempo 

e 

ao 

o florescimento em 

fotoperiodo (WILKERSON 

face a 

et al., 

1989). A falta destas informações dificulta a criacão de um 

modelo que apresente exatidão. 

A 

produtividade é 

capacidade 

modificada 

genética para 

pela adição de 

aumento de 

componentes 

morfológicos e fisiológicos da produção e pela determinação 

de limitações genéticas destes componentes para variáveis 

ambientais (THOMAS & RAPER, 1977). 

Um componente importante nos modelos de 

simulação do crescimento é o acurado conhecimento do tempo 
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ocupado em cada estágio de crescimento ou fenologia. Estes 

conhecimentos, aliados aos efeitos do clima nos 

processos fisiológicos podem ser modelados com sucesso 

(MEYER et ai., 1979). 

MAJOR et ai. (1975), HEILMAN et ai. (1977), 

MEYER et ai. (1979), WANN & RAPER (1979), CAMARGO (1984), 

HADLEY (1984), HODGES & FRENCH (1985) e WANG et ai. (1987) 

utilizaram-se de modelos matemáticos para prever o 

desenvolvimento e estimar produtividade em soja. Alguns 

destes modelos como o de MAJOR et ai. (1975) e o de 

CAMARGO (1984) utilizaram métodos baseados em unidades 

térmicas para simular o desenvolvimento. 

Um importante avanço na análise dos 

estágios ontogênicos da cultura foi o uso da 

desenvolvimento ou o inverso da duração do 

taxa de 

estágio 

para descrever o progresso de desenvolvimento da 

cultura (de VIT et ai., 1970). 

HADLEY et ai. (1984) usou este conceito 

para análise do florescimento em soja através de modelos 

lineares e logisticos e definir a taxa de desenvolvimento 

como o inverso do tempo entre a emergência e o 

florescimento. 

Modelos que utilizam a razão entre a 

evapotranspiração real e potencial para quantificar a falta 

de água disponivel nas diferentes fases feno lógicas e 

verificar o efeito sobre a produção de soja foram 
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desenvolvidos por BERLATO & GONÇALVES (1978)~ DOOREMBOS & 

KASSAM (1979) e PEDRO JÚNIOR et al., (1984). 

Muitos modelos de simulação do crescimento e 

de estimativas de produtividade em soja já existem, contudo 

nenhum deles apresenta todos os critérios empregados no 

SOYGRO. 

SOYGRO foi desenvolvido na Universidade da 

Flórida por uma equipe interdisciplinar de pesquisadores. A 

presente versão é resultado de aprimorações feitas nas 

versões anteriores. A versão original foi desenvolvida 

entre 1980 e 1983 e publicada por WILKERSON et aI., (1983). 

O modelo simula o acúmulo de matéria seca, indice de área 

foliar (IAF) e produção final da soja, respondendo à 

variação de dados meteorológicos de entrada como 

precipitação, radiação solar, fotoperiodo, temperatura 

máxima e minima, utilizando, ainda, parâmetros de água no 

solo para avaliar o suprimento de água para a planta. A 

sensibilidade do modelo varia com a cultivar, data de 

plantio, espaçamento entre plantas e o manejo de irrigação. 

Neste conjunto foram criadas equações diferenciais que 

descrevem o desenvolvimento da cultura, considerando os 

processos de fotossintese, fotorrespiração, respiração de 

manutenção e senescência. 

WILKERSON et al.(1983), coletando dados de 

Quincy na Flórida, calibrou SOYGRO para testar sua 

habilidade de resposta a desfolha. Os mesmos autores 



simularam 

Flórida. 

um 

com 

experimento 

tratamentos 

conduzido 

irrigados 

sensibilidade relativa da simulação 

para a maioria dos parâmetros 

e 

em 
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Gainsville, 

não irrigados. A 

de produtividade 

aumentou com a 

ocorrência de estresse hidrico e desfolha. 

SOYGRO foi usado ainda, para estimar riscos 

econômicos do manejo de irrigação na Flórida por SWANEY et 

al., 1983; BOGGESS et al., 1983 e BOGGESS & AMERLING, 

1983) . 

Também serviu como componente de cultura em 

um modelo de manejo de pragas e doenças denominado Soybean 

Integrated Crop Management Model (WILKERSON et al.,1983; 

MISHOE et al., 1984; JONES et al., 1986). 

LAZINSKI (1994), utilizou o mesmo modelo para 

simular o crescimento e estimar a produtividade da cultivar 

DAVIS para Londrina, estado do Paraná. 
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3 _ MATERIAL E MJrrO])() 

3.1. Material Utilizado 

São utilizados neste trabalho dados 

meteorológicos diários 7 dados feno lógicos e de 

produtividade média da cultura. O conjunto de elementos 

meteorológicos diários utilizados foram: temperatura máxima 

do ar (OC)7 temperatura minima do ar (oC), total diário de 

precipitacão pluvial (mm)7 radiacão solar global 

(MJ/m2 dia)7 foram obtidos no IAPAR (Instituto Agronômico do 

Paraná) sediado em Londrina, estado do Paraná tendo como 

coordenadas geográficas: latitude de 23°22'5, longitude 

51°10'W e altitude de 585 m. Os dados de produtividade 

média da cultura de soja foram cedidos pela EMBRAPA (Centro 

Nacional de Pesquisa de Soja) também sediado em Londrina 

cuja localizacão é latitude de 23°12'5, longitude 51°11'W e 

altitude de 620 m. O clima caracteristico da região é Cfa 

segundo a classificacão de Koeppen sendo um clima 

subtropical úmido 7 mesotérmico, com verões quentes, geadas 

pouco frequentes e tendência de concentracão de chuvas nos 

meses de verão. 
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Para tornar possivel o ajuste do modelo para 

a produtividade média assumiu-se que: a planta de soja 

atinse o florescimento em média 45 dias após a emergência e 

que esta foi a 7 dias do plantio. Portanto, a data de 

florescimento ocorreria a 52 dias após o plantio. Para 

obter a data de maturacão considerou-se o comprimento do 

ciclo, periodo em dias que vai do plantio até a maturacão e 

colheita. Da data obtida, descontou-se 14 dias e obteve-se, 

desta forma, a data provável de maturacão fisiolósica. A 

massa média de grãos foi obtida em publicacão da OCEPAR, 

1989. Os dados observados de produtividade média utilizados 

na simulacão referem-se as safras de 1988/89, 1989/90 e 

1990/91. 

3.1.2. Dados da Cultura 

As cultivares de soja utilizadas na simulacão 

foram: Bossier, Santa Rosa, Ocepar 4, BR-16, BR-23. BR-24 , 

BR-30 e Paraná. Os dados observados foram: datas de 

semeadura e produtividade média. 

Nas tabelas 1, 2, 3 e 4 encontram-se as 

caracteristicas das cultivares e dos experimentos. 



Tabela 1 - Caracteristicas das cultivares: ciclo 
de gr~os e ciclo. feno16gico, massa média 

CULTIVARES CARACTERÍSTICAS DA CULTURA 
1 2 3 

BOSSIER 130 0,155 Médio 

SANTA ROSA 148 0,148 Tardio 

20 

OCEPAR 4 120 0,163 Semi-precoce 

BR-16 123 0,167 Semi-precoce 

BR-23 135 0,165 Médio 

BR-24 116 0,173 Precoce 

BR-30 125 0,143 Médio 
, 

PARANA 110 0.150 Precoce 

FONTE: OCEPAR, 1989. 

1 Ciclo Feno16gico (plantio a maturacão) em dias. 
2 Massa média de grãos (g). 
3 Ciclo 

Para todas as cultivares as caracteristicas 

do plantio foram: profundidade de plantio de 4 em e 

populacao de 40 plantas por metro quadrado. 
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Tabela 2 - Datas de semeadura, florescimento 

CULTIVAR 

BOSSIER 

STA. ROSA 

OCEPAR 4 

BR-16 

BR-23 

BR-24 

BR-30 
, 

PARANA 

(1) e (2) 

e maturaçao e produtividade média para 
as diferentes cultivares na safra agricola 
de 1988/1989. 

SEMEADURA FLORES- MATURAÇÃO PRODUTIVIDADE 
CIMENTO* * M:aDIA (ks/ha) 

(1) (2) 

NOV;14 05 68 3.460 
DEZ;02 23 86 3.140 
NOV/14 05 86 3.165 
DEZ;02 23 104 2.722 
NOV;14 05 58 3.727 
DEZ/02 23 76 2.971 
NOV;14 05 61 3.410 
DEZ;02 23 79 3.529 
NOV/14 05 73 3.300 
DEZ;02 23 91 3.181 
NOV/14 05 54 3.405 
DEZ/02 23 72 3.175 
NOV;14 05 63 3.520 
DEZ;02 23 81 3.131 
NOV;14 05 48 2.986 
DEZ;02 23 66 2.953 

As datas de florescimento e maturação não 
foram observadas no experimento e obtidas conforme 
explicado na página 19. 

* As datas correspondem a dias julianoa. 



Tabela 3 -

CULTIVAR 

BOSSIER 

STA. ROSA 

OCEPAR 4 

BR-16 

BR-23 

BR-24 

BR-30 
, 

PARANA 

Datas de 
maturação 
diferentes 
1989/1990. 

SEMEADURA 

NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
NOV/14 
DEZ/ll 
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semeadura, florescimento e 
e produtividade média para as 
cultivares na safra agricola de 

FLORES
CIMENTO* 

(1) 

MATURAÇÃO 

* 
PRODUTIVIDADE 
M:eDIA (kgjha) 

05 
32 
05 
32 
05 
32 
05 
32 
05 
32 
05 
32 
05 
32 
05 
32 

(2) 

68 
95 
86 

113 
58 
85 
61 
88 
73 

100 
54 
81 
63 
90 
48 
75 

2.405 
1.267 
1.454 
1.219 
2.689 
1.450 
3.021 
1.515 
2.606 
1.328 
2.556 
1.848 
2.820 
1.501 
2.481 
1.341 

(1) e (2) As datas de florescimento e maturação não 
foram observadas no experimento e obtidas conforme 
explicado na página 19. 

* Datas correspondem a dias julianos 



Tabela 4 - Datas de semeadura~ 
maturação e produtividade 
diferentes cultivares na 
1990-1991. 
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florescimento e 
média para as 
safra agrícola de 

CULTIVAR SEMEADURA FLORES
CIMENTO* 

(1) 

MATURAÇÃO PRODUTIVIDADE 

BOSSIER NOV/07 
NOV/30 

STA. ROSA NOV/07 
NOV/30 

OCEPAR 4 NOV/08 

BR-16 NOV/08 

BR-23 NOV/08 

BR-24 NOV/08 

BR-30 NOV/08 

PARANÁ NOV/07 
NOV/30 

363 
21 

363 
21 

363 

363 

363 

363 

363 

363 
21 

* M~DIA (kg!ha) 
(2) 

61 3.779 
84 3.347 

77 4.498 
102 3.639 

51 4.267 

54 4.282 

66 4.097 

47 4.156 

56 4.227 

41 3.179 
64 3.058 

(1) e (2) As datas de florescimento e maturação não 
foram observadas no experimento e obtidas conforme 
explicado na página 19. 

* Datas correspondem a dias julianos. 
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3.1.2. Dados de Solo 

Foram utilizados na simulação dados de um 

Latossolo Roxo Eutrófico. Os limites superior e inferior de 

umidade no solo para o Latossolo Roxo Eutrófico são de 0,40 

e 0,26 cms/cms , respectivamente, para cada camada de 

espessura de 5 cm e profundidade total de 30 cm. 

3.2. Método Utilizado 

3.2.1. O modelo SOYGRO 

Basicamente, SOYGRO v5.42 é um modelo de 

simulação do desenvolvimento e da produtividade de soja. 

Para o processo de validação do modelo SOYGRO 

é usada uma sequência de operações, necessitando para tanto 

de um experimento de campo. Devem ser consideradas as 

propriedades fisicas e condições iniciais de água no solo, 

manejo da cultura e dados meteorológicos. 

O balanço hidrico na zona radicular considera 

os processos de escoamento, percolação e redistribuição de 

água em um perfil unidimensional. A partir dos elementos 

meteorológicos simula-se as reações fisico-biológicas que 

ocorrem durante o ciclo da cultura. 
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Na presente versão, não são incluidos os 

efeitos de pragas e doenças na produtividade final e 

considera-se a fertilidade do solo como ideal. 

3.2.2. Variáveis de Entrada para o Modelo 

o arquivo de dados meteorológicos diários 

contém parâmetros como: temperatura máxima e minima do ar, 

precipitação pluvial e radiação solar global. 

Dentre as caracteristicas do perfil e da 

superficie do solo encontram-se: 

solo (SALB), 

superficial 

- Albedo da superfície ou refletividade do 

o latossolo 

que varia do 

roxo apresenta uma coloração 

vermelho-escuro-acinzentado ao 

bruno-avermelhado-escuro e razoável quantidade de matéria 

orgânica motivo pelo qual sua refletividade é baixa e deve 

estar próxima ao valor 0,10, caracteristica de solos 

escuros e ricos em matéria orgânica. 

- Limite superior de evaporação no estágio 1 

(U), pode variar de 6 a 12 mm, da areia para argila, 

respectivamente. 

Número da curva de escoamento (CN2), 

segundo o Serviço de Conservação de Solos dos Estados 

Unidos classificam-se quatro grupos hidrológicos de solo e 

define-se um número de curva para cálculo do escoamento em 

cada um deles. 
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- Constante de drenagem (SWCON) 

- Altura da camada de solo (DLAYR), a 

adequada subdivisão em camadas permite a simulação de 

infiltração e extração de água do solo. 

- Conteúdo de umidade no solo 

- Fator peso de distribuição de raizes (WR), 

exprime o crescimento relativo das raizes e mostra sua 

distribuição nas diferentes camadas de solo onde ocorre. 

- Densidade aparente (BD) 

Considera-se, neste trabalho, uma camada de 

solo de 30cm, sendo subdividida em 6 subcamadas com 

profundidades de 5cm, respectivamente. As tabelas 5 e 6 

apresentam os parâmetros de solo utilizados. 
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Tabela 5 - Parâmetros utilizados para definir as 
características físicas do solo utilizado no 
modelo SOYGRO. 

PARÂMETROS DE SOLO VALOR 

Albedo da superfície ......... : ........... 0,12 
Limite superior do estágio 1 de 
evaporação do solo ....................... 5, ° mm 
Constante de drenagem .................... O,3 em/dia 
Número da curva de escoamento ............ 80 
Profundidade do solo (6 subcamadas de 
5 em cada) ............................... 30 em 

FONTE: EMBRAPA - CNPSO, Londrina - PRo 

Tabela 6 - Características físico-hídricas 
utilizado no modelo SOYGRO. 

SUBCAMADA CARACTERÍSTICA 
(em) 1 2 3 4 

00 - 05 1,0 L23 0,26 0,40 
05 - 10 0,8 1,23 0,26 0,40 
10 - 15 0,6 1,23 0,26 0,40 
15 - 20 0,4 1,28 0,26 0,40 
20 - 25 0,4 1,28 0,26 0,40 
25 - 30 0,1 1,28 0,26 0,40 

FONTE: EMBRAPA - CNPSo, Londrina - PRo 

1 Fator peso de distribuição de raizes. 
2 Densidade aparente (g/cm3). 

5 

0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 
0,52 

3 LL=Ponto de murcha permanente (cm3/cm3) 
4 DUL=Capacidade de campo (cm3/cm3) 

do 

6 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,40 

5 SAT=Conteúdo saturado de água no solo (cm3/cm3) 
6 SW=Condições iniciais de água no solo (cm3/cm3). 

solo 
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O conjunto de coeficientes genéticos é usado 

para simular a resposta de diferentes cultivares às 

condições meteorológicas e de manejo da cultura. 

De acordo com o modelo os coeficientes 

genéticos são classificados como: coeficientes que atuam no 

crescimento vegetativo, coeficientes do desenvolvimento 

reprodutivo e coeficientes do crescimento reprodutivo. 

i) Coeficientes do crescimento reprodutivo: 

- Coeficiente do comprimento critico do periodo escuro 

(VARNO), corresponde ao menor comprimento do periodo escuro 

no qual o tempo necessário para indução floral é minimo. 

- Coeficiente do incremento relativo na duração da fase de 

indução floral (VARTH), corresponde aos dias com 

temperatura ótima do final da fase juvenil ao per iodo de 

indução floral sob condições de dias longos dividido pela 

duração do mesmo periodo sob dias curtos. 

Coeficiente da duração da fase indutiva (VARTHR(4», 

duração da fase indutiva ao florescimento, sob condições de 

temperatura ótima, corresponde ao periodo de expansão total 

da primeira folha verdadeira até a indução das plantas ao 

florescimento. 

Coeficiente de duração do florescimento (VARTHR(6», 

duração do periodo de aparecimento da primeira flor até o 

inicio do crescimento de vagens. 

- Coeficiente de duração de expansão foliar (VARTHR(8». 

duração do per iodo de aparecimento da primeira flor até o 
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final da fase de expansão da última folha. 

Coeficiente de duração do período reprodutivo 

(VARTHR(lO», duração do período compreendido entre o 

aparecimento da primeira flor até a maturação fisiológica 

sob temperatura ótima. 

ii) Coeficientes do crescimento vegetativo: 

Coeficiente do número de folhas trifoliadas (TRIFOL), 

número de folhas trifoliadas produzidas por dia em 

condições de temperatura ótima. 

- Coeficiente de área foliar (SIZELF), corresponde a área 

foliar normal produzida entre os nós 8 elO. 

iii) Coeficientes do crescimento reprodutivo: 

Coeficiente do número de vagens (PODVAR),· número de 

vagens produzidas por dia com plantas crescendo sob dias 

curtos e temperaturas ótimas. 

- Coeficiente do número de flores (FLVAR), número de flores 

produzidas por dia em plantas crescendo sob dias curtos e 

temperaturas ótimas. 

Coeficiente de acumulação de matéria seca (SHVAR), razão 

de produção de matéria seca nas vagens, sob condições de 

temperatura ótima, do estágio onde se encontram com metade 

do tamanho máximo até atingirem a maior expansão, mas antes 

que inicie o crescimento das sementes. 

Coeficiente do número de sementes (SDPDVR), número médio 

de sementes por vagem. 

- Coeficiente da razão do enchimento de vagens e sementes 
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(SDVAR), razão do enchimento de vagens e/ou sementes sob 

condições de temperatura ótima 

A tabela 1 mostra os intervalos de variação 

dos coeficientes genéticos. 
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Tabela 7 - Amplitude de variaçao dos coeficientes genéticos 
durante a calibração do modelo para cultivares 
de soja. 

, 
VARIAVEL OBSERVADA COEFICIENTE AMPLITUDE DE 

VARIAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO 

VARTH 
VARNO 

VARTHR(4) 

REPRODUTIVO 
GM1 

1~0 - 31,0 
9,0 - 12,5 
3,5 - 8,8 

5,4 - 8,5 

GM2 
0,0 - 35,0 
3,0 - 12,5 
3,5 - 20,0 

5,4 - 8,5 

Data florescimento 
Data florescimento 
Data florescimento 
Data do inicio de 
formação de vagens 
Data do enchimento 
de vagens 

VARTHR(6) 

VARTHR(7) 

VARTHR(8) 

VARTHR(10) 

VARTHR(6) * 1,70 
Tempo para expansão 
da última folha 
Tempo para maturação 
fisiológica 

5,5 - 12,5 

39,1 - 47,5 

CRESCIMENTO VEGETATIVO 
Per iodo Vegetativo 
versus tempo TRIFOL 0,3 - 0,42 
Crescimento do IAF 
versus tempo SIZELF 150 - 200 

CRESCIMENTO REPRODUTIVO 
Sementes por vagem 
na colheita SDPDVR 1,8 - 3,0 
Vagens/m2 vs. tempo PODVAR 180 - 250 
Flores/m2 vs. tempo FLVAR 2 * 
Massa vagens vs.tempo SHVAR 9,5 - 22,0 
Massa sementes vs. 
tempo SDVAR 5,5 - 11,0 

5,5 - 26,0 

39,1 - 47,5 

0,3 - 0,42 

150 - 200 

1,8 - 3,0 
120 - 250 

PODVAR 
9,5 - 22,0 

5,5 - 11,0 

FONTE: JONES, et aI, SOYGRO USER~S GUIDE, 1989, p. 36 

G~Grupo de maturação conhecido 

G~Grupo de maturação não conhecido. 
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3.2.3. Variáveis para validaoAo do modelo 

As variáveis para validação do modelo são 

apresentados em arquivos distintos. 

O primeiro arquivo contém dados da cultura 

medidos no campo para cada tratamento dos experimentos 

considerados. Estes dados são necessários para padronizar 

os parâmetros de saida os quais listam dados simulados e 

medidos lado a lado. 

condições 

Basicamente este arquivo representa 

de manejo empregadas e é formado por 

algumas 

dados de 

massa seca de grãos produzidos, massa seca de cada grão, 

número de sementes por metro quadrado e por vagem, indice 

de área foliar total no estádio R4, fitomassa seca 

produzida até a maturação, massa seca de ramos e hastes na 

maturação, data de florescimento e data de maturação 

fisiológica. 

O número de folhas, indice de área foliar, 

massa de raizes, hastes, folhas e grãos e biomassa total 

produzida, fazem parte do arquivo que apresenta dados 

observados que podem ser plotados em gráficos junto com os 

resultados simulados para cada tratamento. Dados para todos 

os tratamentos de um experimento são alocados em um únioo 

arquivo. 
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3.2.4. Variáveis de salda do modelo 

o modelo é capaz de gerar três arquivos de 

saida, o primeiro apresenta o resumo dos parâmetros de 

entrada e daqueles calculados pelo modelo; o segundo 

arquivo, as variáveis da cultura versus tempo e o terceiro, 

o balanço hidrico do solo. 

As datas em que são alcançados os diversos 

estádios fenológicos da cultura, durante o ciclo de 

crescimento, são listadas no primeiro arquivo de saida que 

mostra ainda, o acúmulo de biomassa, variação do indice de 

área foliar e componentes do balanço de água como a 

evapotranspiração e a precipitacão. 

Ainda neste arquivo são listadas as datas de 

florescimento e maturação fisiológica, produtividade de 

grãos, massa de grãos, número de sementes por metro 

quadrado e por vagem, indice de área foliar máximo, 

biomassa total e massa das hastes. As datas de aplicação de 

irrigação e as respectivas quantidades aplicadas, como pode 

ser observado no Apêndice 2. 

do indice 

o segundo arquivo de saida 

de área foliar; número de 

lista a variação 

vagens; massa de 

vagens, sementes e folhas; volume de raizes e estresse 

hidrico versus tempo dentro do ciclo de crescimento. 

componentes 

No terceiro arquivo de saida são 

do balanço hídrico, tais 

listados os 

como, a 



evapotranspiração e precipitação, 

meteorológicos e conteúdo volumétrico 

função do tempo. 

3.2.5. Calibracão do modelo 

bem como 

de água no 
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dados 

solo em 

A calibração do modelo SOYGRO, para um 

partir de determinado 

ajustes nos 

local de interesse é efetuada 

coeficientes genéticos que 

a 

caracterizam 

determinados aspectos da cultura. 

A sequência de procedimentos para obter a 

calibração dos coeficientes genéticos é: 

1- Selecionar inicialmente os coeficientes genéticos para 

um determinado genótipo a partir de genótipos que estejam 

no mesmo grupo de maturação ou que apresente crescimento em 

área de adaptação similar ao genótipo em questão. 

2- Rodar o modelo para o local ou tratamento. 

3- Comparar os valores estimados 

tratamento e verificar seu ajuste. 

adequado: ajustar inicialmente a 

e observados 

Se o 

data 

de cada 

florescimento e em seguida a data prevista 

ajuste não for 

prevista de 

de maturação e 

finalmente o ajuste dos componentes do rendimento (sementes 

por vagem, vagens por m2, flores por m2, massa de vagens e 

sementes). Isto pode ser feito aumentando ou diminuindo o 

valor de determinado coeficiente por processo de tentativa 
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e erro (JONES, et al., 1989, p.32) até que se obtenha 

resultados de boa qualidade. 

O conjunto de coeficientes genéticos então 

obtido, é utilizado para simular o crescimento e 

desenvolvimento, e estimar a produtividade da cultura nos 

anos subsequentes no local em questão. 

Normalmente, 

genéticos não se afastam 

item 3.2.2, tabela 7. 

os valores dos coeficientes 

muito da amplitude definida no 

3.2.6. Sensibilidade do modelo 

Estes testes são aplicados a um determinado 

parâmetro de solo, genético ou de manejo, mantendo-se 

constantes todos os outros parâmetros e observando o seu 

efeito no desenvolvimento e produtividade estimados. 

3.2.7. Simulação do Crescimento e Estimativas de 

Produtividade 

Um conjunto de equações diferenciais simula 

as reações fisico-fisiológicas envolvidas no ciclo de 

desenvolvimento da cultura através de processos iterativos 

e apresenta como respostas as datas em que foram atingidos 

os diferentes estádios e produtividade estimada. 
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As simulações apresentam resultados adequados 

quando se utiliza dados meteorológicos precisos e a 

perfeita calibração dos coeficientes genéticos. 

Pode ser observado no Apêndice 2 que o modelo 

estima o indice de área foliar, massa seca total, data de 

florescimento e maturação, entre 

cultivares. 

outros aspectos das 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Elementos Meteorológicos 

Os dados meteorológicos médios mensais, junto 

aos valores normais médios mensais para as safras agricolas 

correspondentes ao experimento se encontram nas figuras 1 a 

13. Para todos os anos agricolas, o período de safra foi de 

novembro a maio, portanto as análises serão concentradas 

nesse periodo. Para a safra 88/89 e 90/91 a temperatura 

média mensal manteve-se próxima ao valor normal médio 

mensal. Entretanto, na safra 89/90 o 

apresentou a temperatura média bem acima 

mês de 

do valor 

abril 

médio 

normal. As temperaturas máximas médias mantiveram-se 

bastante próximas ao valor normal médio mensal, exceto para 

os meses de dezembro de 1988, fevereiro e abril de 1990 

onde foi 2,OoC acima deste, e para marco de 1991 onde foi 

2,4°C abaixo. As temperatura mínimas médias mensais ficaram 

próximas ao valor médio normal, 

abril de 1990 e para novembro e 

ficaram pouco acima. 

para os meses de março e 

junho de 1991, entretanto, 
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Para novembro, abril e maio, safra 88/89, o 

total de precipitação pluviométrica ficou muito abaixo da 

normal média mensal, ao contrário de janeiro onde o total 

mensal foi 46% superior ao valor normal médio. Na safra 

89/90, o total de precipitação foi maior que o valor normal 

médio para dezembro e janeiro e menor, para os meses de 

fevereiro e março. O total de precipitação nos meses de 

dezembro, fevereiro e maio, safra 90/91, manteve-se abaixo 

do valor normal médio mensal. Houve uma distribuição 

adequada das precipitações para a safra 88/89, entretanto, 

para as safras 89/90 e 90/91 não houve uma distribuição 

satisfatória, conforme o balanço hidrico apresentado no 

Apêndice 1. 

Para os meses de novembro, dezembro e maio, 

safra 88/89, o total insolação ficou acima do valor normal 

médio e para o mês de janeiro abaixo deste. No safra 89/90, 

meses de janeiro e junho e para a safra 90/91, nos meses de 

novembro e março, o total mensal de insolação ficou abaixo 

do valor normal médio. Ao contrário do que aconteceu para 

fevereiro de 1990 e maio de 1991, onde ficou acima. Nos 

meses restantes o total mensal de insolação manteve-se 

próximo ao valor normal médio mensal. 
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Figura 8 - Total mensal de insolação de 
julho/1988 a junho/1989. 
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4.2. Aplicação do modelo SOYGRO 
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para simulação do 

crescimento e produtividade de soja 

4.2.1. Calibração dos coeficientes genéticos para 

as cultivares de soja plantadas em Londrina 

Os coeficientes genéticos inicialmente 

utilizados no modelo são aqueles obtidos para as condições 

dos Estados Unidos e correspondem aos valores médios para 

os grupos de maturação V, VI e VII 

A tabela 8 mostra em quais grupos de 

maturação foram enquadradas as cultivares utilizadas, 

considerando que as cultivares plantadas no Brasil se 

encontram nos grupos V, VI, VII e VIII, e que não foi 

encontrada na literatura a correspondente classificação das 

cultivares nacionais aos grupos norte-americanos. 

Encontram-se na tabela 9 os coeficientes 

genéticos utilizados inicialmente no modelo. 
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Tabela 8 - Cultivares de soja e a classificaç~o utilizada 
para o modelo quanto aos grupos de maturação. 

CULTIVAR DE SOJA 

BOSSIER 
SANTA ROSA 
OCEPAR 4 
BR-16 
BR-23 
BR-24 
BR-30 
PARANÁ 

GRUPO DE MATURAÇÃO 

VI 
VII 
V 
V 
VI 
V 
VI 
V 

Tabela 9 - Coeficientes genéticos utilizados inicialmente 
no modelo baseados em valores médios obtidos nos 
Estados Unidos. 

COEFICIENTE GM V GM VI GM VII 
GEN~TICO VALOR M~DIO VALOR M~DIO VALOR M~DIO 

VARNO 12.00 12.00 12.00 
VARTH 5.00 8.00 9.00 
VARTHR (4) 5.88 5.88 5.88 
VARTHR (10) 43.16 43.16 43.16 
SHVAR 11.50 11.50 11.50 
SDVAR 6.00 6.00 6.00 
SDPDVR 2.10 2.10 2.10 
PODVAR 200.00 200.00 200.00 
FLWAR 400.00 400.00 400.00 
TRIFOL 0.35 0.35 0.35 
SIZELF 172.00 172.00 172.00 

FONTE: JONES, et aI.. 1989, SOYGRO v5.42 - USER'S GUIDE, 
p.32 



Para os coeficientes genéticos 
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acima 

descritos foram obtidos valores de data de florescimento e 

maturação, produtividade média e massa média de grãos para 

as diferentes cultivares e datas de plantio. 

O conjunto de valores estimados obtidos a 

partir destes coeficientes genéticos e os valores medidos 

são mostrados nas tabelas 10 e 11. 
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Tabela 10 - Data de floresoimento e matura0 Ao nas 
diferentes cultivares obtidos a partir dos 
coeficientes genéticos médios utilizados nos 
Estados Unidos para 1988 em Londrina - Pro 

CULTIVAR DATA DE DATA FLORESCIMENTO DATA MATURAÇÃO 
PLANTIO Est. Prev. Dif. Est. Prev. Dif. 

BOSSIER 14 NOV 355 5 16 34 68 34 
02 DEZ 7 23 16 52 86 34 

SANTA ROSA 14 NOV 355 5 16 34 86 52 
02 DEZ 7 23 16 52 104 52 

OCEPAR 4 14 NOV 355 5 16 34 58 24 
02 DEZ 7 23 16 52 76 24 

BR-16 14 NOV 355 5 16 34 61 27 
02 DEZ 7 23 16 52 79 27 

BR-23 14 NOV 355 5 16 34 73 39 
02 DEZ 7 23 16 52 91 39 

BR-24 14 NOV 355 5 16 34 54 20 
02 DEZ 7 23 16 52 72 20 

BR-30 14 NOV 355 5 16 34 63 29 
02 DEZ 7 23 16 52 81 29 

PARANÁ. 14 NOV 355 5 16 34 48 14 
02 DEZ 7 23 16 52 66 14 

Prev. = Previsto conforme a tabela 2 e o que foi exposto na 

página 19. 

As datas de florescimento e maturaoAo 

correspondem a dias julianos. As diferenoas entre as datas 

de florescimento e maturaoão observadas e estimadas são em 

dias. 
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Tabela 11 - Produtividade média e massa de graos nas 
diferentes cultivares obtidos a partir dos 
coeficientes genéticos médios utilizados nos 
Estados Unidos para 1988 em Londrina - Pro 

CULTIVAR DATA DE MASSA GRÃos PRODUTIVIDADE MgDIA 
PLANTIO ( mg ) (kg/ha) 

Est. Prev. Dif. Est. Obs. Dif. 

BOSSIER 14 NOV 120 155 -23% 1734 3460 -50% 
02 DEZ 125 155 -19% 2941 3140 -06% 

SANTA ROSA 14 NOV 120 148 -19% 1723 3165 -46% 
02 DEZ 125 148 -16% 2928 2722 +08% 

OCEPAR 4 14 NOV 120 163 -26% 1734 3727 -53% 
02 DEZ 125 163 -23% 2941 2971 -01% 

BR-16 14 NOV 120 167 -28% 1734 3410 -49% 
02 DEZ 125 167 -25% 2941 3529 -17% 

BR-23 14 NOV 120 165 -27% 1734 3300 -47% 
02 DEZ 125 165 -24% 2941 3181 -08% 

BR-24 14 NOV 120 173 -31% 1734 3405 -49% 
02 DEZ 125 173 -28% 2941 3175 -07% 

BR-30 14 NOV 120 143 -16% 1734 3520 -51% 
, 02 DEZ 125 143 -13% 2941 3131 -06% 

PARANA 14 NOV 120 150 -20% 1734 2986 -42% 
02 DEZ 125 150 -17% 2941 2953 00% 

Prev. = Previsto como foi colocado na página 19. 
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Constata-se pelo resultado da tabela 11 que 

os valores estimados e observados de produtividade média 

não estão ajustados. 

Os valores de datas de florescimento e 

maturação e nem de massa média de grãos foram observados no 

experimento, razão pela qual não podem ser comparados aos 

valores estimados para fins de calibração. Todavia, 

observou-se que modificações nas variáveis que controlam 

estas datas e a massa média de grãos, modifica-se 

substancialmente a produtividade. Optou-se por valores de 

coeficientes genéticos que promovam melhor ajuste em 

produtividade. 

Seguindo a sequência prevista no item 3.2.5, 

pode-se obter os valores de coeficientes genéticos 

apropriados a situação. Os coeficientes são selecionados 

quando os resultados simulados se aproximam do valor 

observado. 

O conjunto de coeficientes genéticos 

selecionados para cada cultivar pode ser observado nas 

tabelas 12, 13 e 14. A tabela 12 mostra os coeficientes 

responsáveis pelos aspectos de desenvolvimento. Enquanto a 

tabela 13 e 14 mostram os coeficientes que caracterizam os 

aspectos de crescimento (produtividade média) e crescimento 

vegetativo, respectivamente. 
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Tabela 12 - Coeficientes genéticos calibrados para 

CULTIVAR 

BOSSIER 
SANTA ROSA 
OCEPAR 4 
BR-16 
BR-23 
BR-24 
BR-30 
PARANÁ 

Londrina-Pr.~ e que caracterizam os aspeotos de 
desenvolvimento para cada cultivar. 

VARNO VARTH VARTHR(4) VARTHR(10) 

12.65 14.00 21.00 47.63 
12.69 24.70 21.00 47.70 
12.45 21.00 20.88 47.50 
12.50 23.00 19.88 47.50 
12.65 25.00 18.88 47.55 
12.40 18.40 18.88 46.90 
12.47 21.00 20.88 47.65 
12.40 18.40 18.88 46.90 

Tabela 13 - Coeficientes genéticos calibrados para 

CULTIVAR 

BOSSIER 
SANTA ROSA 
OCEPAR 4 
BR-16 
BR-23 
BR-24 
BR-30 
PARANÁ 

Londrina-Pr. e que caracterizam os aspeotos 
de crescimento para cada cultivar. 

SHVAR SDVAR SDPDVR PODVAR 

15.95 9.95 3.00 185 
12.00 10.00 2.50 180 
12.50 8.55 2.70 230 
16.50 9.00 2.60 160 
10.00 6.00 2.70 140 
11.50 8.50 1.95 138 
12.00 8.00 2.70 140 
11.50 8.50 2.20 138 
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Tabela 14 - Coeficientes genéticos calibrados para 

CULTIVAR 
:, ·f '. 

BOSSIER 

Londrina e que caracterizam os aspectos de 
crescimento vegetativo para cada cultivar. 

TRIFOL SIZELF 
'> 

0.360 175.00 
SANTA ROSA 0.400 160.00 
OCEPAR 4 0.420 200.00 
BR-16 0.420 150.00 
BR-23 0.400 155.00 
BR-24 0.320 170.00 
BR-30 0.420 150.00 
,PARANÁ 0.320 170.00 

Os resultados simulados pelo modelo para 

datas de florescimento e maturação para a safra agricola de 

1988/1989 são apresentados na tabela 15. A tabela 15. 

também mostra os resultados simulados e observados obtidos 

para produtividade média de grãos para a safra agricola de 

1988/1989. 
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Tabela 15 - Resultados obtidos para Londrina na 
safra agricola 1988/1989 utilizando os 
coeficientes genéticos calibrados. 

CULTIVAR PRODUTIVIDADE MaDIA DATAS 
(kgjha) FLORESC. MATUR. 

est. obs. dif. est. est. 

BOSSIER 1 3077 3460 -11% 02 51 
2 3214 3140 +02% 22 76 

SANTA ROSA 1 3227 3165 +02% 05 55 
2 3162 2722 +16% 24 105 

OCEPAR 4 1 3603 3727 -03% 05 54 
2 3302 2971 +11% 24 76 

BR-16 1 3433 3410 +01% 04 53 
2 3649 3529 +03% 23 79 

BR-23 1 2701 3300 -18% 01 50 
2 2604 3181 -18% 21 87 

BR-24 1 3187 3405 -06% 02 51 
2 3270 3175 +03% 22 72 

BR-30 1 3392 3520 -04% 05 54 
2 3418 3131 +09% 24 81 , 

PARANA 1 2859 2986 -04% 02 51 
2 2570 2953 -13% 22 72 

Plantio: (1) - 14 de novembro de 1988 
(2) - 02 de dezembro de 1988. 
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Pode-se observar na tabela 15 os resultados 

obtidos para a safra agricola 1988/1989. Apresenta-se nesta 

tabela os resultados obtidos na simulação de datas de 

florescimento e de maturação, mas não são comparados aos 

valores observados já que no experimento estas informações 

não foram coletadas. Com relação à produtividade média, as 

diferenças entre valores estimados pelo modelo (EST) e 

aqueles observados à campo (OBS) variaram de -18 a +16%. 

Em geral, as estimativas de produtividade 

geradas pelo modelo mantiveram-se bastante próximas aos 

valores observados à campo. Podem ser observadas, para a 

maioria da cultivares, diferenças de 1 a 11%. Na safra 

agrícola 1988/1989, os melhores resultados foram obtidos 

para a cultivar BR-16, onde as diferenças foram de +1% para 

plantio em 14 de novembro e de +3% para plantio em 02 de 

dezembro. Para as demais cultivares, os resultados de 

simulação também foram bons. Com exceção da cultivar BR-23, 

onde a diferença entre a produtividade estimada e a 

observada foi de -18% para as duas datas de plantio. 

Espera-se que, o modelo ajustado, apresente 

uma tendência a superestimar os valores de produtividade 

média já que neste não se considera o aspecto 

fitossanitário da cultura (perdas causadas por ataques de 

insetos ou de doenças), bem como o aspecto nutricional da 

planta. 
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o modelo ajustado deveria apresentar 

respostas satisfatórias para as duas datas de plantio. No 

entanto, ajustando o modelo para determinada cultivar e 

data de plantio, este não se ajusta para a outra data de 

plantio. O que se procura obter seria um ajuste médio que 

apresente bons resultados para as duas datas de plantio. Ou 

seja, que as diferenças entre os valores estimados e 

observados de produtividade média sejam as menores 

possiveis para a situação, sendo assim, em alguns casos, as 

produtividades médias são subestimadas pelo modelo. 



4.2.2. Estimativas do crescimento e 
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da 

produtividade para a safra agricola 89/90 e 

90/91 

Tendo sido calibrados os coeficientes 

genéticos, faz-se necessário testá-los na simulação dos 

anos subsequentes ao de calibração. 

Os resultados obtidos por simulação devem 

estar próximos aos observados para confirmar que a 

calibração foi satisfatória. 

A simulação do crescimento e estimativas de 

produtividade, junto aos valores observados, para a safra 

agricola 89/90 são mostrados na tabela 16. 

Na tabela 17 podem ser observados os 

resultados simulados e observados de crescimento e 

produtividade para a safra agricola 90/91. 
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Tabela 16 - Resultados obtidos para a safra agricola 
1989/1990 em Londrina-Pr, utilizando 
coeficientes genéticos calibrados. 

CULTIVAR DATAS PRODUTIVIDADE M~DIA 
FLORESC. MATUR. (kg\ha) 

est. est. est. obs. dif. 

BOSSIER 1 04 53 2893 2405 +20% 
2 29 88 1241 1267 -02% 

STA.ROSA 1 07 57 2953 2515 +17% 
2 31 153 2030 2507 -19% 

OCEPAR 4 1 07 56 3449 2698 +28% 
2 31 91 1303 1450 -10% 

BR-16 1 05 54 3354 3021 +11% 
2 30 98 1485 1515 -02% 

BR-23 1 03 52 3070 2606 +18% 
2 28 116 1616 1328 +22% 

BR-24 1 04 52 3089 2556 +21% 
2 29 83 1218 1848 -34% 

BR-30 1 07 56 3412 2820 +21% 
2 31 97 1365 1501 -09% 

PARANÁ 1 04 52 2856 2481 +15% 
2 29 83 1211 1341 -10% 

Datas de florescimento e maturacão em dias julianos. 

Plantio: (1) - 14 de novembro de 1989 
(2) - 11 de dezembro de 1989. 
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Tabela 17 - Resultados obtidos para a safra agricola 
1990/1991 para Londrina - Pr.~ utilizando os 
coeficientes genéticos calibrados. 

CULTIVAR DATAS PRODUTIVIDADE M~DIA 
FLORESC. MATUR. (kg!ha) 

est. est. est. obs. dif. 

BOSSIER 1 361 46 3452 3779 -09% 
2 20 76 3620 3347 +08% 

STA.ROSA 1 361 46 3081 4498 -32% 
2 20 89 3204 3629 -12% 

OCEPAR 4 3 362 46 3392 4267 -21% 

BR-16 3 361 45 3479 4282 -19% 

BR-23 3 361 45 3305 4097 -19% 

BR-24 3 361 45 3605 4156 -13% 

BR-30 3 362 47 3176 4227 -25% 

PARANÁ 1 360 44 3496 3179 +10% 
2 18 67 3483 3058 +14% 

Datas de florescimento e maturação em dias julianoa. 

Plantio: (1) - 07 de novembro de 1990 
(2) - 30 de novembro de 1990 
(3) - 08 de novembro de 1990. 
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Nas tabelas 16 e 17 encontram-se os 

resultados para as safras agricolas 1989-1990 e 1990-1991, 

respectivamente. 

Observa-se nestas duas tabelas que as 

diferenças entre os valores estimados (EST) e observados 

(OBS) foram, em geral, iguais ou maiores que aquelas 

diferenças obtidas para a safra 1988-1989. 

Na safra agricola 1989-1990, os melhores 

resultados foram obtidos para as cultivares BR-16 e Paraná 

com diferenças de +11 e -2% e de +15 e -10%, 

respectivamente. As diferenças entre valores estimados 

(EST) e observados (OBS) sempre foram maiores para plantio 

em 07 de novembro do que para plantio em 30 de novembro. As 

maiores diferenças foram obtidas para as cultivares 

Ocepar-4 (+28%) e BR-24 (-34%). Para todas as cultivares o 

modelo superestimou a produtividade para semeadura em 07 de 

novembro e subestimou para semeadura em 30 de novembro. 

Pode-se observar ainda, na tabela 16, que os 

valores de produtividade média observada para esta safra, 

para todas as cultivares, foram menores que para as safras 

agricolas de 1988-1989 e de 1990-1991. Observando o balanço 

hidrico para Londrina (Apêndice 1), detecta-se deficiências 

hidricas que parecem ter coincidido com a fase de formação 

de vagens ou enchimento de grãos. 

respostas obtidas pelo modelo 

Nota-se também, que as 

mostraram uma ligeira 

diminuição na produtiVidade estimada para semeadura em 07 
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de novembro e uma diminuição acentuada de produtividade 

estimada para semeadura em 30 de novembro. Isto parece 

identificar a sensibilidade do modelo às condições hidricas 

do solo. 

A tabela 17 mostra que as respostas em 

produtividade média foram sempre subestimadas para todas as 

cultivares. As diferenças entre os valores estimados e os 

observados variou de -3 a -33%, em geral, as diferenças 

mantiveram-se abaixo de 20% ou muito próximas deste. As 

maiores diferenças foram constatadas nas cultivares Santa 

Rosa e BR-23. As cultivares Ocepar-4, BR-16, BR-30 e Paraná 

apresentaram as melhores respostas em produtividade média. 

Considerando que as caracteristicas fisico

hidricas de solo, e que as condições de manejo da cultura 

foram as mesmas para as três safras agricolas e também os 

coeficientes genéticos uma vez ajustados permanecem 

inalterados no modelo, os elementos meteorológicos são os 

únicos que apresentam variação nas diferentes safras 

agricolas. Para aquelas safras onde o modelo seria testado, 

espera-se que as diferenças entre valores estimados, tanto 

acima como abaixo dos valores observados de produtividade 

média sejam devidas principalmente aos elementos 

meteorológicos (fotoperiodo, temperatura e precipitação) 

Então, o modelo ajustado para determinada safra 

apresentaria uma determinada resposta, se as condições 

fossem favoráveis ã cultura. Em outra situação, onde as 



62 

condições fossem excelentes, o modelo provavelmente 

apresentaria valores de produtividade média subestimada já 

que foi ajustado para uma condição diferente desta ora 

apresentada. 

Pode-se dize~ que sem· as informações das 

datas ,de florescimento e de maturação colhidas no 

experimento de campo, torna-se muito dificil a calibração 

da produtividade. As diferenças entre as produtividades 

observadas e estimadas para cada cultivar torna esta 

calibraçao inadequada para tais estimativas, principalmente 

para as cultivares OCEPAR-4, BR-24 , Santa Rosa e BR-23. 

Entretanto, para as cultivares BR-16, BR-30, Boseier e 

Paraná os valores de produtividade estimados podem ser 

considerados bons. 
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4.2.3. O modelo SOYGRO aplicado a um experimento 

hipotético 

Para introduzir a cultura da soja em novas 

áreas, o conhecimento das caracteristicas médias e de 

produtividade das cultivares é muito útil. Foi considerado 

para tanto, que a cultivar hipotética seria caracterizada 

pelo valor médio dos coeficientes genéticos calibrados para 

Londrina (conforme tabela 18) e pelas caracteristicas 

médias de data de florescimento e maturação e produtividade 

para as cultivares plantadas em Londrina, que podem ser 

observadas na tabela 19. O plantio seria em 14 de novembro 

de 1988. Encontrou-se que o modelo SOYGRO pode, com boa 

margem de segurança, ser utilizado para estes fins, e 

também para estudos de viabilidade de introdução de uma 

nova cultivar em Londrina, uma vez que o modelo é 

matemático-fisiológico e apresenta boa transferibilidade 

como pode ser observado na tabela 20. 
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Tabela 18 - Coeficientes 
para Londrina 
hipotético. 

genéticos médios calibrados 
e utilizados no experimento 

COEFICIENTE 

VARNO 
VARTH 
VARTHR(4) 
VARTHR(10) 
SHVAR 
SDVAR 
SDPDVR 
POVAR 
TRIFOL 
SIZELF 

VALOR M1!:DIO 

12.52 
20.13 
19.66 
47.42 
12.62 
9.41 
2.64 

161.40 
0.38 

166.00 

Tabela 19 - Caracteristicas da cultivar hipotética. 

CARACTERÍSTICAS 

Data de florescimento 
Data de maturação 
Produtividade média 
Massa de grãos 

VALOR MeDIO 

05 
64 

3372 kg!ha 
158 mg 

As datas de florescimeto e maturação são em dias julianos. 
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Tabela 20 - Datas de florescimento e maturação e 
produtividade média observada e estimada para o 
experimento hipotético, plantio em 14 de 
novembro de 1988. 

, 
CARACTERISTICAS OBSERVADO 

Data de florescimento 

Data de maturação 

Produtividade média 3372 

Massa média de grãos 

ESTIMADO 

04 

53 

3128 

123 

DIFERENÇA 

-7% 

As datas de florescimento e maturação são em dias 

julianos, a produtividade média em kg!ha e a massa média de 

grãos em mg. 
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do modelo às variáveis de solo 

da cultura e aos coeficientes e manejo 

genéticos 

A sensibilidade do modelo é testada variando

se os parâmetros de entrada caracteristicos das 

propriedades do solo como: albedo da superficie, 

coeficiente de evaporação, coeficiente de drenagem, número 

da curva utilizada para calcular o escoamento diário e 

condições de manejo da cultura: população de plantas e 

profundidade de semeadura. 

Os coeficientes genéticos pela 

influência sobre a produtividade final, 

submetidos a testes de sensibilidade. 

sua grande 

também são 

consistência 

simulação. 

Procura-se averiguar a partir dai a 

dos parâmetros e coeficientes utilizados na 
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4.2.4.1. Sensibilidade do modelo às variáveis 

de entrada de propriedades do solo e 

manejo da cultura. 

A produtividade média manteve-se praticamente 

constante quando o albedo do solo, o coeficiente de 

drenagem, a curva para cálculo do escoamento, profundidade 

de plantio e a população de plantas variaram em relação aos 

valores utilizados na ca1ibração. 

4.2.4.2. Testes de sensibilidade aplicados 

aos coeficientes genéticos. 

As figuras 14 a 25 mostram as diferenças 

percentuais entre os valores simulados e o observado, para 

cada cultivar, considerando a variação dos coeficientes 

genéticos e sua influência sobre cada aspecto da planta. 

Serão apresentados os testes de sensibilidade aos 

parâmetros genéticos para as cultivares BOSSIER, BR-16 e 

PARANÁ. 

A diferença entre os valores estimados (EST) 

e o valor observado (OBS) de produtividade média quando da 

variação dos coeficientes genéticos é obtida através da 

seguinte equação: DIF = [(OBS - EST)/OBS] * 100. 
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Figura 17 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente PODVAR para 
cultivar Bossier. 
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Figura 19 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente SDVAR para 
cultivar BR-16. 
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Figura 20 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente SDPDVR para 
cultivar BR-16. 
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Figura 21 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente PODVAR para 
cultivar BR-16. 
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Figura 22 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente SHVAR para 
cultivar Paraná. 
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Figura 23 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente SDVAR para 
cultivar Paraná. 
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Figura 24 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente SDPDVR para 
cultivar Paraná. 
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Figura 25 - Sensibilidade do modelo ao 
coeficiente PODVAR para 
cultivar Paraná. 
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O comportamento das diferentes cultivares em 

relação aos coeficientes genéticos podem ser observados 

pelas figuras 14 a 25. Estas mostram as diferenças entre os 

valores estimados e o valor observado para a produtividade 

média de grãos. Essas diferenças tanto podem ser 

diretamente ou inversamente proporcionais a variação do 

coeficiente genético, ou manterem-se constantes. 

Para o coeficiente SHVAR, nas cultivares 

Bossier e BR-16, existe uma tendência de que a medida que 

este varia, acima ou abaixo do valor calibrado há um 

aumento na diferença entre o valor estimado e o observado. 

Este comportamento se repete nas cultivares BR-16 e Paraná 

em relaçao ao coeficiente SDPDVR e SDVAR e para a cultivar 

Bossier para o coeficiente PODVAR. A diferença entre o 

valor estimado e o observado de produtividade média diminui 

a medida que se aumenta o valor do coeficiente SHVAR para a 

cultivar Paraná. Nas demais situações, como se observa nas 

figuras 15, 16 e 25, a diferença entre produtividade média 

observada e estimada permanece constante ou praticamente 

constante quando se faz variar os valores dos coeficientes 

genéticos. 

Pode-se concluir a partir destes testes de 

sensibilidade que variando-se muito pouco os valores dos 

coeficientes genéticos as respostas em produtividade média 

também variam de acordo com o coeficiente ajustado e com a 

cultivar. E, portanto, o modelo é bastante sensivel à 
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variação nos coeficientes genéticos, os quais devidamente 

ajustados permitem a sua utilização em determinado local e 

ou experimento. 
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5. CONCWSÕKS 

Os resultados obtidos neste trabalho nos 

permitem as seguintes conclusões: 

1 - A adaptação do modelo de 

produtividade SOYGRO v5.42 para determinado 

estimativas de 

local e ou 

experimento depende principalmente do ajuste adequado das 

variáveis genéticas que atuam na determinação de datas de 

florescimento e maturação e produtividade média de grãos. 

2 - A maioria dos coeficientes ajustados para 

as condições do experimento em questão e empregados para as 

cultivares estudadas manteve-se dentro da amplitude 

determinada no guia de utilização. 

3 - Os coeficientes genéticos VARNO, VARTH, 

VARTHR(4) e VARTHR(lO) controlam principalmente datas de 

florescimento e maturação. Os componentes da produção são 

controlados pelos coeficientes SDPDVR, SDVAR, SHVAR e 

PODVAR. Observou-se também que, os coefientes VARNO, VARTH, 

VARTHR(4) e VARTHR(lO), citados inicialmente, exercem 

pequena influência sobre os componentes da produção. 

4 - A aplicação do modelo para estimar a 

produtividade da soja mostrou um comportamento consistente 

com os resultados obtidos experimentalmente para as 
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BR-16, BR-30 e Paraná. Ao contrário, 

OCEPAR-4, BR-24, SANTA ROSA e BR-23 , o 

modelo subestimou ou superestimou em demasia os resultados, 

sugerindo que, os coeficientes de ajuste devem ser revistos 

e refeitos. 

variação dos 

solo e de 

estudados. 

5 - O modelo não se mostrou sensivel a 

parâmetros de entrada de 

manejo da cultura para 

caracteristicas do 

faixa de valores 

6 - O modelo mostrou alta sensibilidade à 

variação dos coeficientes genéticos, uma vez que 

modificados levemente promovem grandes diferenças entre os 

valores estimados e os observados da variável estudada. 

7 - Considerando-se a safra agricola 1989-

1990, pode-se observar que o modelo apresenta grande 

sensibilidade aos niveis de umidade do solo. 

8 - Para o experimento hipotético o modelo 

mostrou-se bastante preciso, indicando possibilidade de uso 

na estimativa de produtividade de cultivares de soja ainda 

não plantadas na região de Londrina. 

Como proposta para trabalhos futuros poderiam 

ser testados novos ajustes para os coeficientes genéticos 

para as cultivares aqui estudadas. Para tanto seria 

necessária a montagem de experimentos com observações de 

forma adequada especifica para utilização neste modelo. 
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Balanço Hídrico para Londrina-PR: a) 1988, b) 1989, c) 1990 
e d) 1991. 
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Arquivos de saída do modelo Soygro v. 5.42. 

somo V5.42 
:::=:==:::=: 

INPUl SUftRART RUN MO. 1 SIKULATION .EGINS : NOV 14 
I"SUB: IA SITE).: lO EXPIJlO: 12 ma: 1988 TRIJlO: 1 
mEmm : ftEi I A 
TREATRENT : PLANTIO 
~EATHER SET : LONDRINA 
VARIETY : mIA 
IRRIGATlON : RAINFED 

NOY/14 
(23.4S,51.2WI. PARAHA 1988 

RATURm GROUP: 5 

PLANTING DATE: NOY 14 PLAHIS/ft2: 40.00 ROW SPACINS: .450. PLANT SPACIH6: .056. 

SOll PROFILE lAIA o E.trofico I Londrina ) 
SOIL ALBEDO : .12 U: 5.0 SWCOH: .lO CURVE NO.I 80.0 PHFAC3:1.00 

IEPIH-. II IUl SAT EXIR IHII ROOT aSAT 
.00- .OS .260 .400 .520 .140 .360 1.000 .000 
.05- .15 .260 .400 .520 .140 .360 .800 .000 
.15- .30 .260 .400 .520 .140 .360 .600 .000 
.30- .50 .260 .400 .520 .140 .360 .400 .000 
.50- .75 .260 .400 .520 .140 .360 .400 .000 
.75- 1.05 .260 .400 .520 .140 .360 .100 .000 

SUft li 273.0 420.0 546.0 147.0 378.0 

RUM HO. SlftULAIIOH OUTPUT 

IA lO 1988 PLANTIO NOY/14 

WAIER BALANCE CO"PONENTS DROUSHI 
JATE CROP GROVT" BlO"ASS LAI V- ES EP EI RAIK IRRIG STRESS 

AGE SI AGE IG/HA STAGE.... Ii Ii " PHOTO TURGOR 

NOV 14 O SOWIN6 O. .00 • 0 1. O. 1 • O. O. .000 .000 
NOY 20 6 E"ERGENtE 25. .04 • 0 5. O. 5. O • O. .000 .000 
NOY 26 12 UNIFOllOL. 40. .09 1.0 14. 2. 16. 11. O. .006 .137 
MOY 26 12 EMt JUVEN. 40. .09 1.0 14. 2. 16. 10. O. .006 .137 
DEC 17 33 FLOVER IH. 502. .90 5.8 42. 36. 78. 53. O. .063 .184 
JAN 4 51 FLOVERIMG 1573. 2.61 9.8 68. 71. 139. 172. O. .083 .182 
JAN 11 58 FIRST POI 2425. 3.38 lU 75. 91. 166. 290. O. .000 .000 
JAH 14 61 EMI lEAF 2m. 3.32 12.3 78. 99. 177. 337. O. .000 .000 
JAN 15 62 FUll PO) 2841. 3.30 12.3 78. 100. 178. 387. O. .000 .000 
FEB 8 86 m poo mo. 2.63 12.3 10~. 178. 283. 498. O. .000 .000 
FEB22 100 PHYS. "Ar 6801. 2.30 12.3 121. 210. 333. 567. O. .000 .000 
"AR 5 112 HARY. "AI 5534. • 16 12.3 145. 230. 375. 646. O • .000 .000 
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RUM NO. 1 

IA lO 1988 

FlOVERIN& JATE 
FIRST POD 
FULlPOD 
PHISIOL. ftAIURITY 
POI YlD USINA) 
SEED Ylt (IG/HA) 
SNELLINS PERCEMIAGE 
VT. PER SEED (6) 
SErD NUftJER (Sm/ft2} 
SmS/POJ 
"AXlftU" lAI 
mms (IS/HA) AI R8 
STAU U6/NA) AI R8 
HARYEST INDU 

PLANTIO 

4 
11 
15 
53 

3914.00 
3128.00 

79.91 
.123 

2536.00 
2.64 
3.38 

5534.00 
lm.OO 

.565 

NOY/14 

5 
O 
O 

64 
.00 

3372.00 
.00 

.158 
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.0.0 

SOIBEAM fIElI: 3127.5 X6/HA [ 46.6 lU/ACRE I 
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