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DETERMINAÇÃO DE TEMPERATURA-BASE E INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS 

.CLIMÁTICAS 

mays L.) 

RESUMO 

PRODUÇÃO DO MILHO· (Zea

Autora: BEATRIZ IBET LOZADA GARCIA 

Orientador: PROF. DR. LUIZ ROBERTO ANGELOCCI 

Com o objetivo de estimar a influência de 

variáveis físicas do ambiente, na duração dos sub-períodos 

fenológicos e produção do milho, foi analisada a base de 

dados das observações fenológicas e de produção, referente 

ao experimento de híb:ridos e épocas de semeadura da firma 

AGROCERES, em Santa Cruz das Palmeiras, S.P . 

. Analisou-se o efeito da variável temperatura 

média do ar e das variáveis deficiência e excedente hídrico 

obtidas a partir do balanço hídrico no solo, na duração dos 

sub-período. semeadura ã floração (SF), floração ã colheita 

(FC), e o ciclo semeadura à colheita {SC) e 7a produção do 

híbrido AG-106, através de um modelo estatístico de 

regressão. 

o balanço hídrico foi calculado de acordo com
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o modelo de Thornthwaité e Mather (1955), modificado para a

determinação ão armazenamento e o uso do coeficiente de 

cultura (Kc), para quinquídios, usando�se uma capacidade de 

água disponível variável ao longo do ciclo, sendo a evapo

transpiração potencial estimada pelo método de Thornthwaite. 

A temperatura média do ar foi a variável que 

melhor explicou a duração do sub-período semeadura à 

floração, mas a duração do sub-período FC e o ciclo todo, 

apresentaram uma 

analisadas. 

baixa correlação com as variáveis 

O uso do fator hídrico de correção dos graus

dia, melhorou a estimativa da duração do sub-período p-lantio 

à floração. 

O graus-dia estimados a partir da temperatura

base de lO º C, corrigidos para eliminar o efeito do fator 

· hídrico, promoveram a melhor estimativa na duração do sub

período semeadura à floração.

- A  produção foi melhor explicada pela 

temperatura média que ocorreu no sub-período floração à 

colheita. 

Não foi encontrada correlação linear entre a 

produção e a variável deficiência hídrica, pc:..ra nenhum do_s 

sub-período estudados, mais o análise do efeito do déficit de 

evapotranspiração rel_ati va sobre o rendimento determinado 

pelo modelo de Stewart ( 1973) mostrou uma tendência de 
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diminução do rendimento ao redor de 30% quando. a tempera.tui:-a 

média no sub-período floraçãà-colhe,ita foi maior que 22 ° c. 

Abaixo desse valor, a temperatura média nesse sub-período foi 

o principal fator, afetando o rendimento, o qual diminue

relativamente em 50% do estimado pelo modelo de Stewart. 
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DET-ERMINATI0N 0F BASE-TEMPERATURE AND INFLUENCE OF CLIMATIC 

VARIABLES CN THE CYCLE DURATICN MlD ON THE PRODUCTION CF CCRN 

(Zea mays L.) 

SUMMARY . 

Author: BEATRIZ IBET LOZADA GARCIA 

Adviser: PROF. DR. LUIZ ROBERTO ANGELOCCI 

The base data of phenological observations and 

production was analysed for a corn hybrid essay at Santa Cruz 

das Palmeiras, 

objective was 

S.P, 

t,o 

Brazil, envolving planting dates. The 

estimate the influence of physical 

environmental variables on the sub-period duration and the 

production of corn. 

The effects of mean air temperature, water 

excess and deficit calculated from soil water balance dÚring 

the sub-period planting to flowering, flowering to harvesting 

and the planting to harvesting cycle, and with the production 

of the hibrid AG-106 were studied through a re�ression model. 

The water balance was calculated acording with 

Thornthwaite & Mather model, modified with respect to soil 

water storage and crop ·coefficient (Kc), for five day 
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periods ,, was used a chang:j.ng available soil water content 

through of the t�tal cycle. The potential evapotranspiration 

was estimated by Thornthwaite's method. 

The mean air temperature best explained the 

length Qf the sub-period planting - flowering, but the sub

period of flowering to harvesting and the planting 

harvesting cycle showed low correlation with the analysed 

variables. 

The use of degrees-day corrected by a factor 

which considered the soil water availability improved the 

planting - flowering duration. The duration of the sub-period 

was best estimated for a base-temperature of 10 º C and when 

the correction factor for hydric effect was usea·. 

The grain yield was best explained by the mean 

air temperature of the sub-period flowering to harvesting. 

No a linear correlation was found between grain 

yield. and soil water deficits in all the periods, but an 

analysis of the relati ve evapotranspiration deficit effect on 

the yield, by the model proposed by Stewart (1973), showed a 

tendency to decrease the maximun yield in about 30% when the 

mean temperature in the flowering - harvesting sub-period was 

above 22 ,º C •. ,Below this. value, the meah air temperature in 

this sub-period was the main factor affecting the yield, 

indicanding a 50% decrease in relation to the estimated yield 

by Stewart's model. 



1 - J:NTRODUÇÃO 

O milho é um dos principais cereais do mundo, 

sendo o Brasil o terceiro produtor a nível mundial, com uma 

produção em torno de 25 milhões de toneladas em 1987/1988. 

Contudo o país apresenta, como característica marcante da 

cultura, um-baixo nível de produtividade em relação a outros 

países produtores (MORICOCHI, 1989). 

O estado de São Paulo é o segundo-produtor do 

Brasil, com cerca de 3,8 milhões de ton., para 1987/1988 e 

uma produtividade média variando entre 2600 e 2800 Kg/ha, 

ficando com muito a desejar quando comparado com os padrões 

alcançados pelos países de agricultura mais desenvolvida. 

Essa produtividade extremamente baixa, segundo 

FANCELLI (1983), é devido principalmente à extrema 

dificuldade evidenciada no processo de difusão e adoção de 

tecnologia mais avançadas dentro dessa cultura. 

FANÇELLI (1983) e MORICOCHI (1989) concordam em 

mencionar que algumas tecnologias essenciais e simples, corno 

semeadura em épocas mais adequadas, escolha de cultivares 

mais adaptadas as condições regionais, uso de sementes 



certificadas, densidade de. plantio mais apropriada, uso 

adequado de corretivos· e fertilizantes, entre outras não 

menos importantes, poderiam ser aplicadas com o intuito de 

proporcionar condições que permitam à cultura manifestar todo 

seu potencial. 

O presente trabalho, teve · como obj eti vo.s: 

- estudar as relações entre duração do ciclo e

variáveis físicas do ambiente { temperatura média do ar, 

deficiência e excedentes hídricos do solo) para um híbrido de 

milho. 

comparar métodos de determinação da 

temperatura base, estimar p efeito da amplitude dos valores 

dos dados usados na estimativa e a influencia dos parâmetros 

climáticos. 

- comparar as ,estimativas de duração dos sub

períodos semeadura-floração (SF), floração�colheita {FC) e do 

ciclo semeadura-colheita {SC), pelo modelo de regressão e 

tambem com base em graus-dia, corrigidos e sem correção, para 

temperatura e disponibilidade 'hídrica, com a temperatura base 

estimada pelos métodos citados no paragrafci anterior e com 

temp�ratura�base de l0 º C, encontrada frequêntemente na 

literatura.· 

estudar as relação entre 

variáveis físicas do ambiente (temperatura 

dr.ficiência e excedente hídrico do solo}. 

a produção e 

média do ar, 



2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2Dle Influência dos fatores climáticos sobre o 

desenvolvimento e produtividade do milho 

ALFONSI et alii (1979) indicam que nas áreas 

intertropicais a disponibilidade hídrica é o fator 

determinante das condições de desenvolvimento e produtividade 

dos vegetais. 

No caso do milho, além do fator· hídrico, é

necessário que outros fatores � climáticos atinjam níveis 

considerados ótimos, como a temperatura e o fotoperíodo, 

revelando então seu potencial genético de produção no máximo. 

2.1.1. T�mperatura 

Diversos trabalhos de pesquisa realizados no 

Rio Grande do Sul (BERLATO et alii, 1974; BERLATO et alii, 

1976; BERLATO et alii, 1978) mostraram que a temperatura é o 

elemento principal para explicar o desenvolvimento da planta 

de milho. 

Tem-se conhecimento que a condição ótima de 
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temperatura varia com os diversos estádios de crescimento e 

desenvolvimento da planta de milho,, apresentando .!:!ui. tautu uma 

relação complexa com o desempenho da cultura. 

No período de germinação à emergência a semente 

de milho exige uma temperatura do ar mínima de l0 º C, uma 

temperatura média do ar ótima de 26 ºC a 30 °C, tolerando uma 

temperatura máxima de 40 °C-42 ºC; valores acima de máxima ou 

abaixo da mínima, impedem a germinação (OLIVEIRA, 1990). 

Da emergência ao florescimento, a temperatura 

média ótima está na faixa de 25 °C a 30 ºC, temperaturas acima 

deste limite podem provocar deficiência hídrica na planta, 

mesmo existindo água disponível no solo {OLIVEIRA, 1990). 

No período de espigamento ao final da 

maturidade fisiológica, ao qual é caracterizado pelo processo 

de enchimento de grãos, a temperatura é um fator muito 

significativo no aumento do peso seco. Na maturidade 

fisiológica a temperatura média ótima está ao redor de 27 º C 

{OLIVEIRA, 1990). 

MUCHOW & SINCLAIR (1991), concordando com 

DUNCAN et alii {1973), assinalam que·a influencia principal 

da temperatura é na duração do crescimento, sendo que tem 

particular importânc=a a duração do período de enchimento do 

grão, já que a matéria seca _acumulada no grão, de milho é 

devida maiormente à matéria seca acumulada após a floração. 

Têm sido mostrado que a duração do período de 
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enchimento de grão decresce com o acréscimo da temperatura e 

curtos períodos estão frequentemente associados com baixos 

rendimentos em grão (HUNTER et alii, 1977; diversos autores 

citados por OLIVEIRA, 1990), embora MUCHOW (1989) considere 

que em condições de campo os rendimentos podem ser altos com 

pef1odos de enchimento·do grão menpre�, sob condições de alta 

temperatura, sempre que se coincida_ com alta incidência de 

radiação. 

De forma geral, a temperatura média do ar tem 

sido utilizada em estudos bioclimáticos, usando a teoria dos 

graus-dias ou constante térmica, principalmente para estimar 

a duração dos estádios de desenvolvimento dos vegetais e para 

escolher a época de plantio. 

Os graus-dias ou constante térmica é definida 

como a soma de temperaturas acima de uma temperatura-base,

necessária para que a planta atinja um determinado sub

período de desenvolvimento (BERLATO et alii, 1976). 

Dentro qas principais críticas feitas a essa 

teoria por WANG ·(1960) e por outros autores citados por 

BERLATO et-alii (1976) tem-se: 

1.- As plantas respondem diferencialmente ao 

mesmo fator ambiental durante os diferentes estádios de seu 

ciclo de vida; 

2. - A temperatura base utilizada no cálculo dos

graus-dias é considerada constante. e aplicada ao ciclo 

\ 
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int.eiro da planta, send:o isto um erro, já que o· umbral de 

valores ·mudam com e avanço na idade pa planta; 

3. - A exigência, em graus-dias, de um dad'o

processo .é constante somente para aquela amplitude na qual 

existe uma proporcionalidade direta (linearidaqe) entre 

desenvolvimento relativo (100/duração do sub-per iodo 

expressada em dias) ·e a temperatura. 

MASSIGNAM (1987), OLIVEIRA· (1990)· e outros 

autores coincidem em assinalar que o desenvolvimento relativo 

nem sempre apresenta uma relação linear com a temperatura. As _ 

respostas da temperatura sobre o desenvolvimento relativo são 

sigmóides e não lineares, sendo que, as temperaturas extremas 

as quais são submetidas as plantas tem· efeitos negativos 

sobre sua taxa de crescimento (WANG, i960) ;-

4 .- A teoria dos graus-dias não considera 

muitos fatores que influenciam o crescimento e o desenvol

vimento da planta, como por. exemp_lo, umidad� do solo e 

dé{icit de p:r:essão de vapor. BROWN et al (1960) consideram 

que existe uma influencia de fotoperíodo e do déficit hídrico 

do solo na resposta da temperatura. 

5.- Há efeito do micrdclima na represen

tatividad�.dos valoJes de temperatura usados r·ara o cálculo 

dos graus-dia. 

MASSIGNAM ( 1987) propôs fatores de correção dos 

graus--dia, no sentido de ·considerar a não-line,aridade do 
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desenvolvimento relativo da cultura com a temperatura e a 

ocorrência de um excesso ou · déficit hídrico. o uso dos 

fatores melhorou a previsão da époc_a de- ocorrência da 

floração. 

A temperatura-base considerada no conceito de 

graus-dia é definida, em base fisiológica, como a menor 

temperatura na qual o desenvolvimento da planta é nulo; esta 

temperatura pode variar de cultivar·para cultivar, ou mesmo 

dentro de um cultivar em função do sub-período considerado. 

Conscientes deste fato, vários autores consi

deram um valor geral de lO º C como a temperatura-base para o 

milho. Entretanto, conforme demonstra Brunini (1971) citado 

por BERLATO & SUTILI (1976), a utilização de uma temperatura 

base que não corresponda à cultura em estudo ocasiona 

considerável erro na estimativa dos graus-dia. 

Segundo ARNOLD (1959), a natureza deste erro 

pode ser generalizada da seguinte forma: se a temperatura

base é muito alta os graus-dia requeridos para a cultura 

considerada aumentam, com o incremento da média da 

-temperatura durante o período de desenvolvimento analisado e

se a· temperatura-base escolhida é muito baixa o processo

contrário pode acontecer.

A temperatura-base estaria influenciada peia 

faixa de temperaturas usadas no •=álculo, portanto um dos pré

requisitos para a determinação de um valor apropriado é que 
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os dados a partir dos quais ela é estimada envolvam uma faixa 

de valores normalmente encontrada na sub-período de 

desenvolvimento para a qual essa temperatura vai ser usada. 

ARNOLD (1959) assinala 

discrepância entre a temperatura-base 

estatisticamente obtida, a qual pode 

que existe uma 

fisiológica e 

ocorrer d�vido 

a 

à 

influência de alguns outros fatores ambientais, como a luz ou 

a umidade, sendo que eles influenciam a taxa de 

· desenvolvimento e estariam correlacionados com a temperatura;

nessas condições a equação de regressão não representa o

efeito ·da temperatura isoladamente e a temperatura-base

estimada seria errada.

Três erros que podem ser cometidos no cálculo 

da temperatura-base são relatados por ARNOLD (1959), a: o uso 

do desvio padrão do somatório dos graus-dia no· cálculo da 

temperatura-base; b: a rejeição da temperatura-base, por ser 

considerada muito baixa para ser factível fisiolo�gicamente; 

e c: a falha de não considerar o efeito de outros fatores 

ambientais, os quais afetam a taxa de desenvolvimento, na 

estimativa da temperatura-base. 

Os valores de temperatura-base para o milho 

observados por difer�ntes autores citados por. OLIVERA (1986) 

variam de 4 º C a lO º C, · no sub-período de emergência 

pendoamento e lO º C a 12 º C, no sub-período pendoamento -

maturação. 
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2G1.2e Disponibilidade hidrica 

A água é essencial para a fisiologia da planta, 

desde a germinação até o final do ciclo, sendo que a 

quantidade disponível no solo durante as sub-período 

fenológicas da cultura é amplamente reconhecida como 

fundamental para o sucesso da produção. 

Alguns autores argumentam que para produções de 

5-9 toneladas por hectare, as necessidades hídricas do milho

situam-se. entre 500 a 800 mm de água, sendo que o consumo 

médio raramente excede a 2, 5 mm/dia, enquanto a planta 

estiver com menos de 30 cm de altura. o consumo vai aumentar 

gradualmente até atingir cerca de 6,5 a 7,5 mm/dia, durante 

o período de espigamento à maturação; quando ocorrem pequenos,

intervalos de intenso calor e baixa umidade do ar, o consumo 

poderá atingir 10 mm/dia (OLIVEIRA, 1990). 

Segundo Pinto ( 19 7 3) cita do por SANS et a 1 

(1976) é difícil isolar o efei�o de uma variável meteoro

lógica sobre o rendimento de uma cultura em condições de 

campo. Entretanto, utilizando-se métodos estatísticos 

envolvendo variáveis meteorológicas e rendimento de uma 

cultura, pode-se avaliar ésta quantitativament�. 

Hsia et al (1976) citado por VAUX et al (1983) 

apresentaram um diagrama simpliiicado de efeitos gerai� do 

estresse de água sobre o ·rendimento que torna evidente a 
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multipliéidade das interações entre o grau de estresse de 

água, crescimento, desenvolvimento, estádios ontogêhicos e 

rendimento. Classificou a severidade do déficit hídrico em 

dois níveis: 1.- O estresse é demasia-damente moderado para 

fechar os estômatos e inibir a ·fotossíntese, e ainda para 

afetar grandemente outros paramétros do crescimento. 2.- o 

estresse e bastante severo para permitir ao potencial da água 

da folha cair abaixo do nivel para iniciar o fechamento dos 

estômatos. 

Segundo FRERE et al (1986) os períodos críticos 

de déficit hídrico no solo, no caso do milho, são os períodos 

desde o pendoamento até o enchimento- do grão. 

VAUX et al (1983) consideram que os efeitos do 

déficit hídrico sobre o rendimento são basicamente uma função 

do grau e duração do déficit, a natureza do orgão ou partes 

da planta a serem colhidas e o estádio de crescimento da 

plant� quando o déficit é imposto. 

ROBINS & DOMINGO (1953), DENMEAD & SHAW (1960) 

e STEWART et al (1975), entre outros, mostraram que déficits 

hídricos são mais prejudiciais nos períodos de pendoamento, 

embonecamento e polinização. ROBINS & DOMINGO ( 1953) 

constataram que um estresse severo de- 1-2 dias durante o 

pendoamento pode reduz·ir a produção em mais de 20% e quando 

atinge 6-8 dias diminue em mais de 50%. 

GOODWIN & SANS (1976) consideram o período de 
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60-80 dias após o plantio como representativo · dos três

per1cdos criticas ja citados, sendo que este período pode 

iniciar-se de 55 a 65 dias após o plantio e continuar até 76-

86 dias. Ja SANS et al (1976) considerou um período de 42 

dias, distribuídos em 21 dias antes e-21 dias após o período 

de pendoamento. 

Frattini (1975) citado por FANCELLI (1983) 

assinala que períodos de déficit hídrico de uma semana por 

ocasião do pendoamento, podem promover queda da produção ao 

redor de -50%, ao passo que sob as mesmas condições, déficits 

posteriores á polinização acarretam danos de 30%. 

GARCIA (1991) considera que as variações 

climáticas depois do décimo decêndio, tem pouca ou nenhuma 

influência sobre a produtividade do milho, nas condições.de 

Lagunera, Mexico. 

2.2. Influência da época de plantio 

A determinação da época apropriada de semeadura 

tem um papel fundamental na identificação de sistemas de 

manejo que possam atenuar os efeitos adversos dos fatores 

climáticos,_melllorando o desempenho da culturõ.. 

A época de plantio é um fator i�portante na 

determinação da produção, devido à interação entre data de 
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plantio, exigência de águq pela planta, e distribuição da 

chuva durante o ano agricola. 

Com a variação na época de semeadura do milho 

dentro da estação de crescimento, ocorrem modificações na 

disponib.i 1 idade de radiação, precipitação, temperatura e, 

como conseqüência, algumas caraterísticas da planta podem ser 

afetadas, estando entre elas os componentes de rendimento 

(NOLDIN et al 1988). 

UITDEWILLIGEN et al (1971) assinalam que a 

maioria dos trabalhos que envolvem o estudo da duração do 

periodo da emergência ao pendoamento indicam que este estádio 

requer menor número de dias para ser completado a medida que 

se atrasa a época de semeadura, tornando muito difícil a 

previsão da data em que cada híbrido ou cultivar irá pendoar. 

Obtiveram uma variação significativa entre épocas na duração 

em dias da emergênc_ia ao pendoamento, para as condições do 

Rs •. 

A. duração do período de emergência ao

florescimento é muito variável com as diferentes épocas de 

semeadura, apresentando uma redução à medida que a semeadura 

se retarda, dentro do período recomendado (OLIVEIRA, 1990). 

SUTILI et al (1976) e UITDEWILLIGEM (1971), 

reportam reduções do rendimento com o retardamento da 

semeadura de 40 a 72%, repP.ctivamente na região da Depressão 

Central do RS. 
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NOLDIN et · al (1988) também constararam um 

decréscimo na ordem de 9% no rendimento de grãos. de 3

cultivares de milho de uma primeira (08-10-84) para uma 

segunda (11-01-85} época de semeadura; os componentes de 

rendimento afetados foram número de filas de óvulos/espigas, 

óvulos/espigas e peso de grãos. 

SOUZA (1989) constatou que o atraso na época de 

semeadura nos municípios de Lavras e Sete Lagoas-MG 

provocaram decréscimos acentuados na altura da planta e da 

inserção · da espiga, promovendo um menor crescimento das 

plantas. 

OLIVEIRA (1990), em estudo de época de plantio 

para o norte de Mato Grosso do Sul, conclui que o atraso da 

época de semeadura, produz um decréscimo acentuado, 

principalmente no número de espigas, prolificidade e 

rendimento de grãos. 

MUNDSTOCK (1970} e UITDEWILLIGEN ( 1971} 

consideram qu€ a época de semeadura mais adequada é aquela 

qUe faz coincidir o período de floração com os dias mais 

longo� do ano e a etapa de enchimento de grãos com o período 

de temperatura mais elevadas e alta disponibilidade de 

radiação solar, isto considerando-se sa::.isfeitas as 

necessidades de água pela planta no solo. 

Assim, segundo FANCELLI . (1983 �, a época 

favorável para o plantio do milho em condições tropicais e 
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subtropicais no Brasil encontra-se comprendida entre 1 º de 

outubro a 15 de novembro. 

GOODWIN et al (1976) para as condições de Sete 

Lagoas (MG), obteve que as épocas de plantio que maximizam a · 

probabilidade de ágµa para satisfazer a evapotranspiração 

potencial durante a época de polinização são: primeiro, 11 de 

outubro; segunda, 1 de outubro e terceira, 21 de outubro. 

No estado de São Paulo, evidências experi

mentais indicam que o plantio efetuado em meados de outubro 

é o mais· recomendável, como mostra, por exemplo o trabalho 

realizado por ALFONSI et a1ii (1989), simulando 10 épocas de 

plantio, para a cultura do milho no estado,· ·através do 

cálculo dos níveis de probabilidade de atendimento, pe.la 

chuva, da demanda hídrica do sub-período de florescimento a 

enchimento de grãos. A demanda hídrica da cultura foi 

estimada apartir da evapotranspiração de referência (ETo), 

multiplicada pelos coeficientes de cultura em cada estádio 

de desenvolvimento. As épocas éstenderam-se de setembro a 

novembro, com intervalos decendiais, assumindo-se que o sub

perio�o crítico é a que vai do florescim0nto ao enchimento de 

grãos, ocorrendo entre 50 e 100 dias após o plantio. 

Os autores acima citados· concluiram que a 

melhor época de plantio para a região leste do estado situa

se entre 1 e 11 de outubro, com pequenas var�ações entre 

locais, sendo que para outras regiões as épocas de plantio 
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são semelhantes às da região leste, com um decréscimo nos 

valores de probabiiidade de atendimento hídrico nas fases 

fenol6gicas críticas, no · · sentido leste/nordeste para 

oeste/noroeste do �stado. 

Embora no citado trabalho tenha-se fixado o 

início de florescimento aos 50 dias ap6s o plantio, sabe-se 

que plantios antecipados podem aumentar o ciclo da cultura, 

sem a correspondente antecipação do florescimento, enquanto 

que plantios tardios dentro da época recomendada reduzem o 

ciclo (FANCELLI, 1983); já TOMMASELLI (1992) indica que a 

medida que as épocas de plantio se estendem além do terceiro 

decêndio de novembro, a duração do ciclo aumenta 

acentuadamente no norte do Paraná. Isto ocorre em funçao das 

exigências térmicas e possivelmente fotoperi6dicas do milho, 

não consideradas no trabalho de ALF0NSI et alii ( 1989) , 

embora na situação geográfica do Brasil o milho não seja 

sensível ao fotoperíodo. 

Desde o início dos anos 70 os modelos 

estatísticos agrometeorol6gicos de regressão vem sendo 

aplicados em sistemas de previsão de produção em vários 

países, com razoável sucesso e tem sido usados para verificar 

o efeito da época de plantio sobre a produção.

No Brasil, CHEN & �0NSECA (1980) determinaram 

os e·feitos do clima e da tet?nologia na cultura do milho, pela 

análise de correlação, em Ribeirão. Preto, no estado de São 
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Paulo. Os elementos meteorológicos mensais que tiveram 

maiores influencias na produtividade do milho foram a 

evaporação total e a umidade relativa de outubro a março. 

- �s os elementos meteorológicos utilizados na análise foram
------------

si gn i f i � em-_:___gezembro, indicando que este é o mês 

critico para a produção de milho. 

SILVA et alii (1986) desenvolveram modelos de 

previsão de produtividade do milho no estado de São Paulo, 

cobrindo o período de outubro a março. Os melhores resultados 

em termos de previsão, foram obtidos com equacões relacionado 

o rendimento às deficiências hídricas dos meses de dezembro,

janeiro, fevereiro e mais uma variável associada a tendência

tecnológica.

CUELLAR ( 1990) desenvolveu modelos agrocli

máticos para estimar a produtividade da cultura de.milho para 

oi to localidades do estado de Minas Gerais, com base na 

tendência tecnológica e em variáveis derivadas do balanço 

hídrico decendial, isto é: necessidades hidricas, excesso 

hídrico, déficit hídriço e -o índice "I" das necessidades 

hídricas. Os modelos foram desenvolvidos utilizando-se 

técnicas de regressão multipla. 

LIU et al (1989) mencionam que os modelos., 

estatísticos frequentemente fracassam na detecção de efeitos 

de ataques de insetos. enfermidades, eventos cltmáticos 

anormais tais como secas severas e prejuízos por inundação, 
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bem como da variabilidade· devido ocorrência de condições 

climáticas extremas. 

Várias aproximações foram tentadas para 

aperfeiço esses modelos, tais como diminução de períodos de 

cálculo de mensais ra semanais, redefiniçã·o dos períodos· 

mais sensíveis ao rendimento, ou melhor formulação da 

disponibildiade de água, através do indice de umidade da 

cultura. 

As mais recentes melhoras para produzir uma 

previsão confiável do rendimento da cultura incorporam 

modelos de simulação do crescimento da planta para estimar 

sua produção em grandes áreas. 

BERLATO et alii {1976) mencionam que esses. 

modelos relacionam variáveis meteorológicas com o crescimento 

e desenvolvimento das plantas, os quais podem ser úteis para 

um melhor entendimento das relações planta-clima e também 

para ?r.ogn�sticos de rendimento da cultura, dada uma condição 

climática. 

Tais modelos são baseados, .em grande parte, em. 

mecanismos que descrevem _as i_nterações de· :vários processos. __ . __ ·--·-' 

fisiológicos da planta, tendo o potencial para simular com 

uma boa acurácia o crescimento da cultura sob uma grande 

amplitude de condições, com pouco ou nenhum ajustamento para 

localidades individuais {HODGES et··al·ii, ·1987). 

Na década dos anos 80, uma serie de modelos de 
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simulação dos processos fisiológicos da planta denominada 

CERES foi desenvolvida pelo Grassland Soil And Water 

Laboratory, sendo um deles o modelo CERES-Maize (JONES & 

KINIRY, 1986). o CERES-Maize permite a estimativa do 

c�rimento, do desenvolvimento e da produção do milho, cujas 
·--� -�

simulações --�ão-- feitas usando dados meteorológicos, 

fenológicos e condições iniciais de água no solo. Requer 

dados meteorológicos diários de temperatura do ar máxima e 

mínima, precipitação e radiação solar global (COSTA, 1982). 



3 - MATERIAL E MÉTODOS 

3.�Looal e Épocas do Experimento

Para o estudo foi uti�izada a base de dados das 

observações fenológicas e de produção referente ao ensaio de 

híbridos e épocas de semeadura de Milho da firma AGROCERES, 

localizado em Santa Cruz das Palmeiras, s.P. 

Santa Cruz · d,as Palmeiras está localizada à 

latitude 21 °50'S, longitude de 47 ° 16'W e altitude de 644m. 

A temperatura média anual é 20,S º C com uma' variação mensal 

desde 16,5 ºC em julho até 23,0 d C em janeiro; a precipitação 

média anual de. 1339 mm. 

o tipo de solo da estação experimental é

Latossolo vermelho.escuro,· sub-pe•ríodo cerrado. Foram feitos 

análises.do solo para cada ano e adubou-se de acordo com as 

neces�idades usando a mesma adubação par3 todas as épocas. 

· Na data de semeadura, o experimento foi

irrigado caso não tenha havido chuvas adequadas parq 

germinação. 

Estes ensaios foram realizados ao. longo de 6 

anos (1987-1993), em cada ano, dentro do periodo considerado, 
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avaliando-se 15 épocas de semeadura espaçadas de 15 dias, 

iniciando na primeira semana de setembro até a primeira 

semana de abril e sendo usados 15 híbridos, tanto da 

AGROCERES. como de outras empresas produtoras de sementes .de 

milho. 

3.2. Dados meteorológicos 

Os dados meteorológicos foram obtidos do posto 

meteorológico instalado.na estação experimental da Agroceres 

em Santa Cruz das Palmeiras. Os dados usados foram: 

-Temperatura média do ar, em ºC (Tmed)

-Temperatura máxima do ar, em ºC (.Tmax)

-Temperatura mínima do ar, em ºC (Tmin)

-Precipitação, em mm (P) •

3.3. Híbrido 

Foi selecionado o híbrido AG 106 da Agroceres 

por estar presente ao longo dos seis .anos que foram 

analisados, o qual apreserita ás seguintes características: 

Tipo:duplo 

Porte: alto (2,60 m /1,50 m) 

Tipo de grão: semi-dentado amarelo 
j 

Ciclo: normal (150 dias) emergência-colheita 



Exigência de manejo: média-baixá 

Época de plantio: setembro-janeiro 

Utilização: grão e silagem 
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� s entre
_ 

duração.do ciclo e variáveis físicas
. �

do ambiente 

Adaptou-se a metodologia testada por MASSIGNAM. 

·(1987) em girassol, relacionando a duração da sub-período de

semeadura à florescime�to (SF), florescimento à colheita (FC)

e do ciclo todo (SC), com parâmetros climáticos, trabalhando

se em base de qüinquídios, basicamente considerando os

fatores térmicos e hídricos.

O critério utilizado na determinação da 

floração foi a data na qual o híbrido atingiu 50% de 

f�orescimento em todas as repetições. 

No caso da colheita não houve um critério 

específico para sua reaiiz�ção, dependendo muito mais das 

condições meteorológicas existentes. 

O fator fotoperíodo não foi considerado em 

função da insensibilidade· do híbrido AG 106 e à situação 

geografica do Brasil. 

Na tabela 1 são apresentadas as datas de 

semeadura, floração e data de colheita para as 15 épqcas e os 

6 anos considerados no estudo. 
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Tabela 1: Datas de semeadura; floração e colheita das 15

épocas, para cada ciclo analisado. 

CICLO 87 - 88 CICLO 88 - 89 
EP SEMEADURA FLORAÇÃO COLHEITA EP SEMEADURA FLORAÇÃO COLHEITA 

1 09/02/87 11/18/87 01/22/88 1 09/01/88 11/18/88 02/04/89 
2 09/16/87 11/27/87 02/08/88 2 09/16/88 11/30/88 02/17/89 
3 10/01/87 12/07 /87_ 02/23/88 3 10/01/88 12/16/88 03/01/89 
4 10/16/87 12/20/87 03/11/88 4 10/15/88 12/26/88 03/14/89 

-� /31J ô7 úíi04/88 03/25/88 5 11/03/88 01/12/89 04/10/89 
6 11/11/87 01/19/88 04/12/88 6 11/16/88 01/26/89 04/12/89 
7 12/01/87 02/01/88 05/06/88 7 12/02/88 02/07/89 04/20/89 
8 12/16/87 02/16/88 05/23/88 8 12/16/88 02/25/89 05/19/89 
9 12/31/87 03/06/88 06/03/88 9 01/02/89 03/10/89 06/01/89 

10 01/16/88 03/23/88 06/13/88 10 01/16/89 03/24/89 06/14/89 
11 02/04/88 04/15/88 07/05/88 11 02/01/89 04/13/89 06/14/89 
12 02/18/88 04/30/88 07/08/88 12 02/16/89 04/22/89 07/11/89 
13 03/08/88 05/16/88 08/08/88 13 03/03/89 05/12/89 08/09/89 
14 03/21/88 05/31/88 08/22/88 14 03/16/89 06/09/89 08/23/89 
15 04/04/88 07/03/88 09/19/88 15 04/01/89 06/28/89 09/28/89 

CICLO 89 - 90 CICLO 90 - 91 
EP SEMEADURA FLORAÇÃO COLHEITA EP SEMEADURA FLORAÇÃO COLHEITA 

1 09/02/89 11/21/89 02/06/90 1 09/01/90 11/14/90 02/06/91 
2 09/16/89 12/02/89 02/19/90 2 09/17/90 11/30/90 02/22/91 
3 10/02/89 12/13/89 03/09/90 3 10/01/90 12/11/90 03/08/91 
4 10/16/89 12/23/89 03/16/90 4 10/16/90 12/19/90 03/08/91 
5 11/01/89 01/09/90 03/16/90 5 11/01/90 01/04/91 03/20/91 
6 11/16/89 01/22/90 04/12/90 6 11/16/90 01/19/91 04/16/91 
7 12/01/89 02/03/90 05/03/90 7 12/01/90 02/05/91 05/09/91 
8 12/16/89 02/26/90 05/16/90 8 12/17/90 02/19/91 05/20/91 
9 01/02/90 03/21/90 06/11/90 9 01/02/91 03/06/91 05/20/91 

10 .01/16/90 03/28/90 06/11/90 10 01/16/91 03/22/91 06/18/91 
11 02/01/90 04/07/90 07/19/90 11 02/01/91 04/09/91 06/18/91 
12 02/16/90 04/25/90 07/20/90 12 02/16/91 04/24/91 06/26/91 
13 03/01/90 05/13/90 08/13/90 13 03/01/91 05/16/91 08/08/91 
14 03/16/90 06/04/90 08/28/90 14 03/16/91 06/08/91 08/27/91 
15 04/02/90 06/29/90 09/12/90 15 04/01/91 07/03/91 09/18/91 

EP = época DATA= MM/DD/AA 
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Com relação ao fator térmico, foi calculado.o 

total de graus-dia necessários para completar o sub-período 

SF, a partir dos valores de temperatura média do período 

considerado. 

Segundo MASSIGNAM (1987) a previsão da duração 

�.1.b-2_g_�Jc,_c:los SF: FC e do ciclo se, baseando-se em graus

dia, calculados a partir- das temperaturas extremas (Tmin e 

Tmax) não diferem significativamen_te dos valores obtidos 

quando usada a temperatura média. 

Os graus-dia foram obtidos a partir de uma 

equação do tipo: 

sendo: 

GD- ( T
MED

-T
B

) NUM 

GD = graus-dia 

NUM = duração da sub-período em dias 

TMED = temperatura média do ar 

T
8 

= temperatura-base 

(1) 

Considerando que os ensaios não foram sempre 

realizados sob condições hídricas. ideais e que a faixa de 

temperatura pode ter induzido falta de linearidade na relação 

entre o desenvolvimento v�getal e esse elemento 

meteorológico, foram utilizados fatores de correção dos 
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graus-dia.conforme proposto por MASSIGNAM {1987), no sentido 

de considerar a possível falta de linearidade do 

desenvolvimento relativo da cultura com a temperatura média 

e o efeito da ocorrência de um excesso ou um déficit hídrico. 

O fator de correção dos graus-dia para 

disponibilidade hídrica {FH) , foi definido por MASSIGNAM
. ·'

�- ( .!.9_87} . como:

I· 

onde: 

NH 
FH=

N 

NH = a duração do sub-período 

considerada em dias, que 

ocorreria se não 

(2) 

houvesse excesso e ou deficiência 

hídrica no período. 

N = duração do sub-período estimada 

através da equação de regressão 

múltipla. 

A determinação de N foi feita através do 

análise de regressão múltipla, onde a duração observada do 

sub-período (NUM) é f_unção da temperatura do· ar, da 

deficiência hídrica (DEF) e do excesso (EXC) , obtidas a 

partir do balanço hídrico s�quencial no solo: 

N = NUM {TMED, TMED 2, DEF, EXC)
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A calibração -e validação do modelo, foram 

realizadas considerando duas situações. Primeiro foram 

_ ... �. os 4 anos de dados na calibráção e 2 para validar e na 

segunda situação fqram considerados 5 anos para calibrar e 1 

ano para validar. · Os graus-dia foram corrigidos para os 

fatores térmico ( linearidade da relação entre desenvolvimento 

relativo e temperatura) e hídrico. 

O valor de NH para uma temperatura dada foi 

estimado mediante o modelo·de regressão, fazendo o déficit e 

o excesso igual a ze�o, considerando estas como condições

ótimas de disponibilidade hídrica no sub-período. 

Para o sub-período semeadura à floração foram 

calculados os graus-dia corrigidos {GDC), ja que a variável 

déficit (DEF) apresentou uma alta significância dentro do 

modelo de regressão mültipla, sendo estimados a partir da 

�eguinte equação: 

GDC=GD*FH (3) 

A temperatura-ba�e considerada como a 

representativa das séries de semeaduras foi determinada pelos 

métodos da menor variabilidade segundo Arnold (1959) (SD), da 

intersecção da abscissa através da regressão (IAR} e de menor 

variabi�idade (CV). 

O método da menor variapilidade segundo Arnold 
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(1959) (SD} e menor coeficiente de variação (CV) baseam-se no 

cálculo dos totais de graus-dia para ·cada sub-período, 

utilizando-se diferentes valores de temperatura-base pré

escolhidos, considerando-se representativo da temperatura

bct�e �.qua...la__<n!_e originou o menor desvio padrão. dos graus-dia 

( sd) expresso em dias, e aquele que resul tau com o menor 

coeficente de variação, respectivamente. 

O método da.intersecção da abscissa através da 

regressão (IAR) basea-se na equação de regressão linear, 

entre a temperatura média da sub-período e o desenvolvimento 

relativo (DR), sendo o DR calculado pela seguinte equação: 

DR-
100 

NUM 
(4) 

A temperatura-base resulta da solução da 

equação de regressão linear, para um valor de DR igual a 

ze:;:-u. 

Usando o gráfico do DRH (desenvolvimento 

relativo considerando que o déficit é igual a zero) em função 

da temperatura média do sub-período, o valor de temperatura

base foi obtido pela prolongação da·· reta com o eixo da 

abscissa, isto é, DRH igual a zero. 

A determinação_do efeito do fator hídrico, foi 

feita com parâmetros do balanço hídrico, calculado com as 
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modificações introduzidas n,o método original de Thornthwaite 

& Mather (1955), que básicamente consistiram em: 

a.- Modificações devido à introdução do 

coeficiente de cultura (Kc) no balanço 

O balanço hídrico foi realizado com valores 

determinados de evapotranspiração máxima (ETm), em 

sub�titução à evapotranspiração de referência (ETo}, usada no 

balanço hídrico tradicional de Thonrthwai te & Mather 

(1955). A ETm esta relacionada com a ETo através do 

coeficiente de cultura (Kc), como mostra a seguinte equação: 

foram 

ETm-KC*ETo (5) 

Na seleção dos valores de Kc usados no análise 

considerados os valores sugeridos por FRÉRE et al 

{1986), os quais são apresentados na tabela 2. 

Foi selecionada a distribuição de 140 dias em 

função da duração do ciclo·do híbrido AG 106 (150 d). 

O déficit hídrico foi definido, por: 

DEF-ETm-ETR (6)



28 

onde: 

ETR = Evapotranspiração real •. 

Tabela 2: Valores de Kc para Milho. 

DECADA Kc DECADA Kc 

1 ·º, 3 8 1,2 
2 0,6 9 1,1 
3 0,8 10 1,0 

0,9 11 0,8 
5 1,0 12 0,7 
6 1,1 13 0,6 
7 1,2 14 0,5 

fonte: FRÉRE et al, 1986 

be Modificações na equação de armazenamento do 

solo" 

Foi utilizada uma das equações testadas por 

DOURADO & VAN LIER {1993). 

Sendo p a fiação da água no solo (Rijtema & 

Aboukhaled, 1975), que.é livremente disponível para planta, 

a variação do armazenamento até o valor de pCAD, é 

linearmente relacionada ao valor de negativo acumulado de P

ETm (NEG. AC) (Vide fig.1), ou seja; 

ARM[NEG.AC. <pCAD] -CAD-:-NEG.AC. 
(7)
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. Para valores · de NEG. AC. maiores que pCAD a 

exponencial negativa que expressa o armazenamento é dada por: 

_ NEG.AC. -pCAD 

ARM[NEG.-AC. �pCAD] -CAD(l-p) exp CAD(l-p) (8) 

Quando o valor absoluto do negativo é maior que 

zero e o armazenamento menor que CAD, podem ocorrer duas 

situações: 

a.- O armazenamento é maior que zero e menor 

que CAD{l-p); a expressão para NEG.AC. fica: 

ARM (9) 

. NEG.AC. [O�ARM<CAD(l-p)] =CAD(l-p) log CAD(l-p) ...:.pcAD 

b.- o valor de armazenamento e maior que CAD(l

p), sendo a expressão do NEG. AC. igual a: 

NEC.AC. [ARM>CAD(l-p)] =ARM-CAD (10)
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CAD 

�(1-p)CAD 
&X 

<( 

ETM>ETA 

p.CAD 
NEG. AC. mm 

Figura 1. Definição do Armazenamento em 

função do negativo acumuiado. 

onde: 

AIU1 -· armazenamento 

NEG AC = negativo acumulado 

p = fração de água disponível no 

solo. 

CAD = Capacidade de água disponível 

no solo. 
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Outro elementp importante do balanço hidrico é 

a seleção da capacidade de armazenamento de água no solo, ao 

alcance do sistema radicular da planta. FRÉRE et al (1986) 

apontou um valor de CAD = 50 mm para o milho. DOURADO et al 

(1987) assinalam ·como profundidade efetiva do sistema 

radicular da cultura do milho, um valor de 45 cm, que 

corresponde com aproximadamente à 98% da atividade relativa 

do sistema radicular, no estádio de pleno crescimento 

· vegetativo, antes da floração, para um solo latossolo

vermelho escuro.

· Em função do acima citado, foram adotadas os

valores de CAD variando de 20 mm desde a emergência até 30 

dias após, de 40 mm entre 31 dias e 70 dias após o semeadura 

e 60 mm na sub-período reprodutiva (após 70 dias). 

Para o cálculo do balanço hídrico em forma 

sequencial por quinquídios com todas as modificações 

propostas, foi elaborado um programa em linguagem DBXL. 

Devido às.limitações de parâmetros disponíveis 

a evapotranspiração potencial foi calculada pelo método de 

Thornthwaite & Mather (1955), sendo· calculada diretamente 

pelo programa do balanço. 

O balanço hídrico começou a ser calculado na 

data de semeadura, assumindo-se que nela o armazenamento 

hídrico no solo era máximo. Essa é uma aproximação aceitável, 

desde que o semeadura era feito log9 após um período chuvoso 
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Onde 

Ya = rendimento atual 

Ym = rendimento potencial 

ETa = evapotranspiração atual 

ETm = evapotranspiração máxima 

Ky = fator de efeito sobre o rendimento 

Os cálculos foram realizados para as fases 

vegetativa (desde o semeadura até 10 dias anteriores a 50% da 

·floração)-,·. flo:izáç�o .. (etítre iô dias antes do 50% de floração
. : . · - . . . ·- - . . 

e io dias após) e forrnàção de colheita (entre 10 e 45 dias

após a floração), considerando os seguintes valores de Ky:

0,4; 1,5 e 0,5 (recomendados pela FAO), respectivamente.

Pelas limitações de informação meteorológicas 

considerou-se corno rendimento potencial (Yrn) um valor de 

11,00 t/ha, o qual é citado na literatura e que está proximo 

do maior valor encontrado na série de semeaduras que serviram 

de base a este estudo. 

· Os casos onde a relação (1 - ETa/ETm) foram

maiores que O, 40 foram descartados da análise, já que o 

modelo é aplicável para situações em que 1-ETa/ETrn está entre 

o e 0,5



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.le Efeito das variáveis na duração das fases 

fenológicas 

Foram analisadas as variáveis temperatura média 

do ar (TMED), déficit (DEF) e excedente (EXC) hídrico do solo

para estimar seus efeitos sobre a duração das diferentes 

fases fenológicas do milho. 

4e1.1. Modelos de regressão entre a duração dos sub

períodos e as variáveis estudadas 

• Na determinação do modelo para estimar o numéro

de dias dos sub-períodos semeadura à floração (SF), floração 

à colheita {FC) e do ciclo semeadura à colheita (SC} do 

híbrido AG 106, em função das variáveis acima assinaladas, 

foi usada regressão múltipla passo a passo. 

As tabela.s 3 e 4 apresentam a análise ·· · ·· .. 

estatística dos modelos mais representativos da duração em 

dias (N) do sub-período semeadura à floração considerando 4 

e 5 anos de dados, respectivamente. 
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Tabela 3 :  Modelo mais representativo da duração em dias 
do sub ... pê;riodo plantio à floração, em função da 

.·TMED e_·do DEF no solo, considerando 4 anos de 
dados. 

Variável Coeficiente Erro padrão Valor "T" 

Intercepto 318,028 80,013 3,975 

TMED 
TMED

2

DEF 

Análise 

Fonte 

modelo 
erro 
total 

** sig. 

Modelo: 

-18,142 7,079 -2,563**
0,322 0,156 2,063**

0,104 0,019 5,244* 

de variância da regressão. 

SQ GL QM F R2 

2423,52 3 807,84 70,77 0,79** 
639,21 56 11,41 

3062,73 59 

1% * sig. 5% 

N = 318,03 - 18,14 TMED + 0,32 TME/ + 0,10 DEF
T MED = 19 , 1 ° C a 2 5 ° C
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Tabela 4: Modelo mais representativo da duração em dias do 
sub-período plantio à floração, em função de TMED 

e DEF no solo, considerando 5 anos de dados. 

Variável Coeficiente Erro padrão Valor ".T"

Intercepto 303,182 76,659 3,955 

TMED -16,615 6,766 -2,455**

TMED
2 0,284 0,149 1,906** 

DEF 0,100 0,016 6,181* 

Análise de variância da regressão. 

Fonte SQ GL GM F R
2 

modelo 2892,76 3 964,25 80,95 0,77** 
erro 845,72 71 11,91 
total 3738,48 74 

** sig 1% * sig 5%

Modelo: 
N· = 303,18 - 16,62 TMED + 

0,28 TME/ + 
0,10 DEF

TMED ·= 19,l º C a 25,0 º C
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Como pode-se . observar, as duas equações são 

similares e o coeficiente para a variável déficit mantém-se 

constante e altamente significativo. 

o coeficiente de determinação (R2 ) é o,79

quando considerados 4 anos, sendo que diminue para 0,77 no 

caso dos 5 anos. 

A temperatura apresentou um efeito linear e 

quadrático na duração do sub-período semeadura à floração, na 

faixa de temperaturas médias consideradas, sendo a mínima 

19,l º C e a máxima 25,0º C. 

O máximo desenvolvimento relativo (DR) , em 

função do valor mínimo de N estimado a partir do modelo de 

regressão, seria promovido por urna temperatura média de 

29,7 º C com um N de 56,6 dias e DR igual a 1,77 para os 5 anos 

e 28,3 º C, com N igual a 61 e DR 1,64 para os 4 anos. Assim a 

faixa de temperaturas usadas na análise ficou abaixo daquela 

na qual o desenvolvimento relativo seria máximo. 

Em relação as variáveis DEF e EXC, a segunda 

não foi considerada dentro do modelo, ja que não apresentou 

um efeito significativo. 

O déficit teve um efeito linear, sendo que seu 

aumento pode gerar l:·;n acréscimo na duração do sub-período" 

(SF), na faixa de valores observados. 

A duração do sub-período semeadura à floração 

apresentou-se altamente correlacionada com a temperatura 
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média do período correspondente, indicando que foi esta a 

variável que melhor explicou sua duração, observando-se que 

a duração do sub-período diminue com o incremento da 

temperatura média do período, coincidindo estes resultados 

com aqueles relatados por outros autores (BERLATO et alii, 

1974; DUNCAN et al, 1973) MUCHOW ét al (1991) que assinalam 

que a temperatura é a principal influenciadora da duração do 

ciclo. 

As figuras 2a e 2b mostram os valores de 

desenvolvimento relativo observado (ORO), desenvolvimento 

relativo estimado se não houvesse déficit ou excesso hidrico 

(DRH) e desenvolvimento relativo calculado pelo modelo de 

regressão (ORE). 

Observa-se nessas figuras a linearidade do 

desenvolvimento relativo com a temperatura, e a diferença 

entre o ORE e aquele sob condições hídricas ótimas (DRH), 

isto é, OEF e EXC iguais a zero. 
- I 

. Para o sub-período floração à colheita e ciclo 

semeadura à colheita, não se encontrou uma boa correlação 

linear entre a duração do sub-período e as variáveis em 

estudo, apresentando baixos coeficientes de determinação· 

(0,06 para FC e 0,12 para SC) para-cad� sub�período (tabela���� 

5 e 6). Isto indica a probabilidade de que outras variáveis 

não estudadas tiveram maior influência, as quajs teriam que 

ser isoladas para determinar o efeito da temperatura. 
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Tabela s: Modelo de regressão linear entre a duração em 
dias do sub-período FC, T"�' DEF e EXC hídrico do 
solo (dados de 4 anos) 

Variável Coeficiente Erro padrão Valor "T"

Intercepto 101,645 14,347 7,087 

TMED -0,762 0,686 -1,lllns
DEF -0,09� 0,048 -1,922*
EXC 0,003 0,013 0,259ns

Análise de variância da regr�ssão. 

Fonte SQ GL QM F R2 

modelo 446,182 3 148,72 1,49 0,22ns 
erro 7138,56 71 100,54 
total 7584,75 74 

* sig 5%

Tabela 6: Modelo de regressão linear entre a duração em 
dias do ciclo plantio à colheita, temperatura 
mãdia, deficiência e excedente hídrico do solo. 
(dados de 5 anos). 

Variável Coeficiente Erro padrão Valor "T"

Intercepto 191,176 22,464 8,510 
TMED -1,378 1,059 -1,30lns
DEF -0,014 0,034 -0,4llns
EXC -0,010 0,001 -1,062ns

Análise de variância da regress.ão . 

Fonte .SQ GL QM F R2 

modelo 1006,89 3 335,63 3,12 0,12* 
erro 7648,90 71 107,731 
total 8655,79 74 

* sig. 5% ns: não sig. 
.•
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O hibrido AG 106 teve uma maior resposta na 

duração dos sub-períodos para as variáveis estudadas no sub

período semeadura à floração, do que no sub-período floração 

à colheita e o ciclo semeadura à colheita, o que coincide com 

o sugerido por WANG (19�0) em relação a resposta diferencial

das plantas para um mesmo fator ambiental, durante as fases 

fenológicas do ciclo de vida. 

Além do efeito de outras variáveis, os baixos 

coeficientes de determinação obtidos nos modelos do sub

períodos FC e o ciclo se, podem estar influenciados pela 

falta de um críterio comum (fisiológico) para se realizar a 

colheita em cada época de semeadura, ja que em algumas épocas 

o milho permaneceu no campo provavelmente por muito mais

tempo após ter atingido seu máximo acúmulo de materia seca. 

A duração média dos sub-períodos semeadura à 

floração e floração à colheita foram 72 e 83 dias para uma 

duração média do ciclo de 156 dias, apresentando um baixo 

coeficiente de variação ·ccv) no sub-período SF, sendo maior 

para a fase FC. Esse maior valor do cv foi função 

principalme�te da grande variabilidade nas datas de colheita. 

4e1.2c Fator de correção dos graus-dia 

Os graus--dia foram corrigÍdos para o sub

período semeadura à floração, em função das condiçõe_s 
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h1dricas do solo e da poss1vel falta de linearidade entre a 
' ' 

temperatura média do ar e o desenvolvimento relativo. 

As equações de r�gressão linear entre o 

desenvolvimento relativo sob _condições hidricas ótimas no 
' ' . 

solo (DRH) e a temperatura média da a�, para 4 e 5 anos, são 

apresentados na tabela 7. Observª-se que não existiu a 

necessidade de correção para a falta de linearidade entre a 

temperatura e o desenvolvimento relativo, já que os valores 

de R2 em ambas as situações são aproximadamente 1 (0,998 e 

0,996), indicando a existência de uma ótima associação entre 

o desenvolvimento relativo e a faixa de temperaturas médias

consideradas na ç.nálise. 

Tabela 7 : Equações de regressão linear entre desenvol
vimento relativo (DRH) e temperatura média 
do ar para o sub período PF, para 4 e s 
anos, respectivamente 

Variável Coeficiente Erro padrão R2 

Intercepto -0,3273 0,0037 0,998 

TMED 0,0771 

DRH = -0,3273 + 0 1 0771 TMED

Intercepto -0,1654 0,0077 0,996 

T�ED 0,0689

DRH = -0,1654 + 0,0689 TMED
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Nas tabelas 8 e 9 são apresentados os valores 

de duração observados no sub-período em dias (NUM); da 

estimada através do modelo de regressão (N); da que ocorreria 

se não houvesse excedente ou deficiência hídrica no período 

(NH) e do fator de correção dos graus-dia para 

disponibilidade hídrica (FH). 

o valor de FH variou de 0,87 a 1,00 e 0,88 a

1,00 para os 5 e 4 anos de dados, sendo que os menores 

valores ocorreram aproximadamente em 2 e 3% do total dos 

casos, sendo mais frequentes os valores acima de 0,98 (58%), 

dos quais em 26 e 28% dos casos foi a um (1,00). 

As figuras 3 e 4 mostram os valores do 

desenvolvimento relativo em função da temperatura para o sub

período floração à colheita e o ciclo semeadura à colheita. 

Nota-se a grande dispersão dos dados e ausência de tendência 

entre as variáveis. 

O sub-período floração à colheita e o ciclo 

semeadura à colheita, apresentaram baixa correlação entre o 

desenvolvimento relativo e a temperatura mé�ia do ar.· 

4.1.3. Determinação da temperatura base 

.Tendo en vista o exposto no último parágrafo do 

item precedente, a tempE.:ratura-base· foi estimada somente para 

o sub-período semeadura à floração.·
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'l'abela 8: Durações observada,s e estimadas do sub período 
semeadura à floração em dias e fator de correção 
(FHj dos graus-dia. 

DATA NUM N NH FH DATA NUM N NH FH 

09/02/87 78 76,25 69,42 0,91 09/02/89 81 78,33 75,51 0,96 
09/16/87 73 74,38 67,85 0,91 09/16/89 78 76,22 74,24 0,97 
10/01/87 68 66,23 65,93 1,00 10/02/89 73 73,79 72,26 0,98 
10/16/87 66 66,09" 64,97 0,98 10/16/89 69 71,57 71,14 0,99 
10/31/87 66 66,95 64,75. 0,97 11/01/89 70 70,12 70,09 1,00 
11/11/87 70 65, 16 64,75 0,99 11/16/89 68 67,85 67,85 1,00 
12/01/87 63 66,28 63,36 0,96 12/01/89 65 68,48 66,72 0,97 
12/16/87 63 66,89 63,73 0,95 12/16/89 73 68,89 65,93 0,96 
12/31/87 67 63,83 63,36 0,99 01/02/90 79 69,64 64,75 0,93 
01/16/88 68 63,73 63,73 1,00 01/16/90 72 65,77 64,53 0,98 
02/04/88 72 67,94 65,44 0,96 02/01/90 66 66,74 65,20 0,98 
02/18/88 73 73,09 65,93 0,90 02/16/90 69 . 67,93 67,85 1,00 
03/08/88 70 72, 12 68,77· 0,95 03/01/90 74 70,63 70,44 1,00 
03/21/88 72 73, 74 71,51 0,97 03/16/90 81 78,21 78,21 1,00 
04/04/88 91 82,72 79,65 0,96 04/02/90 89 90;24 87, 12 0,97 
09/01/88 79 74,68 69,42 0,93 09/01/90 75 72,69 72,64 1,00 
09/16/88 76 69,90 68,46 0,98 09/17/90 75 69,57 69,09 0,99 
10/01/88 77 70,82 68;46 0,97 10/01/90 72 68, 13 66,45 0,98 
10/15/88 73 70, 75 68,46 0,97 10/16/90 65 68,20 66,72 0,98 
11/03/88 71 67,30 66,72 0,99 11/01/90 65 66,56 65,93 0,99 
11/16/88 72 66, 18 66,18 1,00 11/16/90 65 66,99 66,99 1,00 

. 12/02/88 68 67,05 66,45 0,99 12/01/90 67 66,99 66,99 1,00 
12/16/88 72 65,93 65,93 1,00 12/17/90 65 67,52 66,99 0,99 
01/02/89 68 66,88 65,44, 0,98 01/02/91 64 68,50 67,27. 0,98 
01/16/89 68 66,27 64,97 0,98 01/16/91 66 67,05 66,99 1,00 
02/01/89 72 68,57 64,97 0,95 02/01/91 68 70,09 70,09 1,00 
02/16/89 66 69,75 65,20 0,93 02/16/91 68 72,11 71,88 1,00 
03/03/89 71 71,58 68,15 0,95 03/01/91 77 77,74 77,74 1,00 
03/16/89 86 83,47 73,43 0,88 03/16/91 85 83,97 83,77 1,00 
04/01/89 89 86,81 80, 14 0,92 04/01/91 94 95, 16 88,30 0,93 

DATA= data de semeadura (m/d/a) NUM= duração observada N = duração est. pelo modelo 
NH = duração est. son condições ótimas de àgua no solo 
FH = fator hídrico de correção dos graus-dia 
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Tabela 9:·ourações observadas e estimadas do sub-per iodo 
semeadura à floração em dias e fator de correção 
(FH) dos graus-dia. 

DATA NUM N NH FH DATA NUM N NH FH 

09/02/87 -78 75, 13 68,30 0,91 01/02/90 79 67,83 62,94 0,93 
09/16/87 73 73,09 66,56 0,91 01/16/90 72 63,92 62,68 0,98 
10/01/87 68 64,65 64,35 1,00 02/01/90 66 65,03 63,49 0,98 
10/16/87 66 64,34 63,22 0,98 02/16/90 69 66,64 66,56 1,00 
10/31/87 66 65, 14 62,94 0,97 03/01/90 74 69,61 69,42 1,00 
11/11/87 70 63,35 62,94 0,99 03/16/90 81 77,64 77,64 1,00 
12/01/87 63 64, 13 61,21 0,95 04/02/90 89 89,83 86,71 0,97 
12/16/87 63 64,84 61,68 0,95 09/01/90 75 71,85 71�80 1,00 
12/31/87 67 61,68 61,21 0,99 09/17/90 75 68,42 67,94 0,99 
01/16/88 68 61,68 61,68 1,00 10/01/90 72 66,64 64,96 0,97 
02/04/88 72 66,27 63,77 0,96 10/16/90 65 66,74 65,26 0,98 
02/18/88 73 11;51 64,35 0,90 11/01/90 65 64,98 64,35 0,99 
03/08/88 70 70,94 67,59 0;95 11/16/90 65 65,58 65,58 1,00 
03/21/88 72 72,81 70,58 0,97 12/01/90 67 65,58 65,58 1,00 
04/04/88 91 82, 19 79, 12 0,96 12/17/90 65 66,11 65,58 0,99 
09i01/88 79 73,56 68,30 0,93 01/02/91 64 67, 13 65,90 0,98 
09/16/88 76 68,68 67,24 0,98 01/16/91 66 65,64 65,58 1,00 
10/01/88 77 69,60 67,24 . 0,97 02/01/91 68 69,04 69,04 1,00 
10/15/88 73 69,53 67,24 0,97 02/16/91 68 71,21 70,98 1,00 
11/03/88 71 65,84 65,26 0,99 03/01/91 77 77, 16 77,16 1,00 
11/16/88 72 64,65 64,65 1,00 03/16/91 85 83,52 83,32 1,00 
12/02/88 68 65,56 64,96 0,99 04/01/91 94 94,74 87,88 0,93 
12/16/88 72 64,35 64,35 1,00 09/02/91 86 82,44 71,80 0,87 
01/02/89 68 65,21 63,77 0,98 09/16/91 80 78,86 69,42 0,88 
01/16/89 68 64,52 63,22 0,98 10/01/91 77 72,47 .67,59 0,93 
02/01/89 72 66,82 63,22 0,95 10/16/91 67 70,08 65,58 0,94 
02/16/89 66 68,04 63,49 0,93 11/01/91 67 65,79 65,26 0,99 
03/03/89 71 70,33 66,90 . 0,95 11/16/91 61 67,22 64,96 0,97 
03/16/89 86 82,67 72,63 0,88 12/02/91 68 65,63 65,58 1,00 
04/01/89 89 86,30 79,63 0,92 12/16/91 65 66,05 65,90 1,00 
09/02/89 81 77,64 74,82 0,96 01/02/92 64 66,62 66,56 1,00 
09/16/89 78 75,47 73,49 0,97 01/16/92 74 67,87 67,24 0,99 
10/02/89 73 72,91 71,38 0,98 02/01/92 72 69, 19 68,67 0,99 
10/16/89 69 70,62 70, 19 0,99 02/15/92 76 70,94 70,58 0,99 
11/01/89 70 69,07 69,04 1,00 03/01/92 75 71,55 70,98 0,99 
11/16/89 68 66,56 66,56 1,00 03/16/92 76 72,20 70,58 0,98 
12/01i89 65 67,02 65,26 0,97 04/01/92 79 72,37 71,80 0,99 

. 12/16/89 ·73 67,31 . 64,35 0,96 

DATA= data de semeadura Cm/d/a) NUM= duração observada N = duração est. pelo modelo 
NH = duração est. sob condições ótimas de àgua no solo 
FH = fator hídrico de correção dos graus-dia 
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Na tabela 10 apresentam-se os modelos de 

regressão linear do desenvolvimento relativo (DR) em função 

da temperatura média para os sub-períodos SF, FC e o ciclo 

SCe 

As figuras 5 e 6 apresentam os desvios padrões 

dos graus-dia expresso em dias (SD) e o coeficiente de 

variação (CV) em função da faixa de temperaturas-base pré

escolhidas, para o sub-período semeadura à floração, para a 

escolha do valor mais adequado de T
8

• As figuras referem-se 

aos cálculos a partir de valores sem e com correção dos 

graus-dia para o fator hídrico. 

Os valores de témperatuj;a-b�s� "'á6. i��:..pe;i;d·o 

SF obtidos através dos métodos de menor coeficiente de 

variação (CV), menor variabilidade segundo ARNOLD (1959) 

(SD), · da intersecção da abscissa (IAR) e gráfico da 

intersecção da abscissa (IAG), são apresentados na tabela 11. 

Observa-se que a temperatura base dependeu do uso do fator de 

correção para o cálculo dos graus-dia e da faixa de valores 

usados. 

Os valores de temperatura--oase calculados pelos 

métodos (CV) , (SD) e (IAR) não diferem entre si, dentro das 

duas faixas de dados estuda-ias, .mas .. diferem.de uma faixa par,i .. 

outra, o que permite chamar a atenção em relação à 



Tabela 10: Equações de regressão linear do desenvol
vimento relativo (DR),para os sub-períodos 
SF, FC e à� ciclo se em função da TMED .. · 

Fase Equação Valor "F" R2 

PF (4 anos) DR=-0 1 181+0, 066TMED 99,24** 57,6** 

PF (5 anos) DR=-0, 2�3+0 1
071TMED 86,95** 59,9** 

FC (5 anos) DR= 1, 203+7, 26xl0-4TMED o,oins o,02ns 

PC (5 anos) DR= 0 1 454+8, 27�10-3TMED 7,65** 9,5* 

** sig. 1% . * sig. 5% ns: não sig. ' 

Tabela 11: Valores de Temperatura base do sub-período 
semeadura à floração. 

4 anos .5 anos 
Método TB TBC TB TBC 

Menor variabilidade (CV) 3,0 2,0 4,0 3,0 

Menor variab. ARNOLD (SD) 3,0 2,0 4,0 3,0 

Intersecção da abs. (IAR) 2,7 4,0 

Intersecção da ab. (IAG) 4,6 5,2 
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importância na seleção da _faixa de temperaturas a serem 

usadas na estimativa da temperatura-base, 

assinalado por ARNOLD (1959). 

segundo o 

A temperatura�base determinada pelo método 
. 

.

gráfico da intersecção da abscissa diferiu dos valores 

obtidos pelos outros métodos. 

Os valores de temperatura base estimados 

através dos diferentes métodos, apresentaram valores menores 

quando usados os graus-dia corrigidos para o fator hídrico 

(FH), mostrando a presença do efeito dos fatores ambientais 

na estimativa da temperatura-base, como sugerido por diversos, 

autores (ARNOLD, 1959; BROWN et al , 1960 e WANG, 1960). 

Para os cálculos dos graus-dia foram utilizados 

as temperaturas base obtidas pelos métodos de menor 

coeficiente de variação (CV) e menor variabilidade segundo 

ARNOLD ( SD) • 

4.1.4ª Validação dos modelos de estimativa do sub-período 

semeadura à floração 

A tabela 12 mostra os valores médios dos graus

dia para as temperatura-base escolhidas e seus parámetros 

estatísticos. 



Tabela 12: Valores medios dos graus-dia (GD)·, desvio 
padrão, CV e SD 

Média 

Desvio padrão 

CV 

SD 

GD 

TB=3,0 

_1474,48 

83,20 

5,64 

4,06 

TB = Temperatura base 

GDC 

TB=2,0 

1502,99 

70,80 

4,71 

3,29 

GD 

TB=4,0 

1400,18 

81,86 

5,85 

4,21 

GDC 

TB=3,0 

1428,65 

68,56 

4,79 

3,36 

GDC = graus-dia corrigidos 
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Fazendo uso dos valores apresentados na tabela 

12 e os modelos de regressão foi feita a val�dação, 

considerando um e dois anos de observações independentes 

daqueles que serviram para o estabelecimento das equações de 

regressão. 

No caso de dois anos foram usados os valores 

para os ciclos de semeadura de 91-92 e 92-93, sendo apresen

tadas na tabela 13a e 13b, as estimativas de duração do sub

período a partir das equações de regressão e dos graus-dia 

exigidos, considerando-se as várias temperaturas-base 

adotadas. 

As figuras 7a e 7b mostram o comportamento das 

estimatjvas feitas a partir de cada caso, em função da . 

temperatura média, para cada época de semeadura. 
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Tabela 13a: Valores observados e estimados a partir do 
modelo de regressão e do uso de graµs-dia da 
duração do sub-período plantio à floração, 
ciclo 91-92 

EP NUM N DN1 NTB3 DN2 NTB2 DN3 NTB* DN4 NTB- DN5 

1 86 84,3 -1, 7 76,4 -9,6 74,0 -12,0 78,7 -7,3 76,4 -7,6
2 80 79,9 -o, 1 74, 1 -5,9 71,9 -8,1 75,0 -5,0 72,9 -7, 1
3 77 75,4 -1,6 72,3 -4,7 70,2 -6,8 72,2 -4,8 70,2 -4,8
4 67 71,0 4,5 70,2 3,2 68,3 1,3 69, 1 2, 1 67,2 -3,8
5 67 67,3 0,3 69,9 2,9 68,0 1,0 68,6 1,6 66,7 -0,3
6 61 68,7 7,7 69,6 8,6 67,7 6,7 68, 1 7, 1 66,2 -2,8
7 68 67,0 -1,0 70,2 2,2 68,3 0,3 69, 1 1, 1 67,2 0,2 
8 65 67,4 2,4 70,5 5,5 68,6 3,6 69,6 4,6 67,6 0,6 
9 64 ·69, 1 5,1 71,2 7,2 69,3 5,3 70,6 6,6 68,6 -0,4

10 74 70,0 -4,0 71,9 -2,1 69,9 -4, 1 71, 7 -2,3 69,6 -0,4
11 72 70,7 -1,3 73,4 1,4 71,2 -0,8 73,9 1,9 71,8 0,8 
12 76 74,5 -1,5 75,2 -0,8 73,0 -3,0 76,8 -0,8 74,6 -0,4
13 75 75,2 0,2 75,6 0,6' 73,3 -1, 7 77,4 2,4 75,2 0,2 
14 76 74,8 -1,2 75,2 -0,8 73,0 -3,0 76,8 0,8 74,6 -0,4
15 79 75,4 -3,6 76,4 -2,6 74,0 -5,0 78,7 -0,3 76,4 1,4 

R2 0,81** 0,75** o, 74** 0,74** 0,75** 
d 2,41 3,87 4, 18 3,25 2,08 

x2 2,30ns 4,82ns 5,36ns 3,40ns 2,05ns 

EP = época NUM= duração observada NTB3 = duração est. TB = 3,0ºC 
DN1 = N - NUM N = duração est. pelo modelo NTB2 = duração est. TB = 2,0ºC 
DN2 = NTB3 • NUM DN3 = NTB2 - NUM NTB* = duração est. TB =10,0ºC 
DN4 = NTB10 - NUM DN5 = NTB10C - NUM NTB- = duração est. TBC =10,0ºC 

** sig. 1% ns: não sig. 



'tabela 13b: Valores observados e estimados a partir do 
modelo de regressão e do uso de graus-dia da 
duração do sub-período plantio à. floração, 
ciclo 92-93 

EP 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
11 
12 

NUM 

75,0 
69,0 
68,0 
66,0 
66,0 
72,0 
63,0 
63,0 
60,0 
65,0 
68,0 
67,0 

EP = época 

N 

90,2 
86,3 
85,8 
85,3 
86,3 
78,8 
72, 1 
67,6 
65,9 
69,6 
69,7 
68,4 

0N1 

15,2 
17,3 
17,8 
19,3 
20,3 
6,8 
9, 1 
4,6 
5,9 
4,6 
1,7 
1,4 

NTB3 

76,8 
73,4 
72,3 
71,2 
70,9 
69,9 
69,2 
68,6 
68,9 
68,6 
69,9 
10;5 

0,43** 0,59** 
10,33 
27,33** 

0N2 

1,8 
4,4 
4,3 
5,2 
4,9 

-2, 1
6,2
5,6
8,9
3,6
1,9
3,5

4,37 
4,29ns 

NTB2 

74,4 
71,2 
70,2 
69,3 
68,9 
68,0 
67,4 
66,8 
67, 1 
66,8 
68,0 
68,6 

0,58** 

NUM= duràção observada 

0N3 

-0,6
2,2
2,2
3,3
2,9

-4,0
4,4
3,8
7, 1
1,8
0,0
1,6

2,83 
2,13ns 

DN1 = N - NUM 
DN2 = NTB3 - NUM 
DN4 = NTB10 - NUM 

N = duração est. pelo modelo 
DN3 = NTB2 - NUM 
DN5 = NTB10C - NUM 

** sig. 1% ns: não sig. 

NTB* 

79,3 
73,9 
72,2 
70,6 
70, 1 
68,6 
67,7 
66,7 
67,2 
66,7 
68,6 
69,6 

0,56** 

DN4 

4,3 
4,9 
4,2 
4,6 
4, 1 

-3,4
4 7
3:r
7,2
1, 7
0,6
2,6

3,27 
3, 17ns 

NTB· 

77,1 
71,8 
70,2 
68,6 
68, 1 
66,7 
65,7 
64,8 
65,3 
64,8 
66,7 
67,6 

0,88** 

0N5 

2, 1 
2,8 
2,2 
2,6 
2,1 

-5,3
2,7
1,8
5,3

-0,2
-1,3
0,6

1,28 
1,47ns 

NTB3 = duração est. TB = 3,0ºC 
NTB2 = duração est. TB = 2,0ºC 
NTB* = duração est. TB =10,0ºC 
NTB- = duração est. TBC =10,0ºC 
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Observa-se· para o ciclo 91-92 · que as 

estimativas da duração do sub-período (SF), obtidas com as. 

temperaturas-base obtidas a partir da correção para o fator 

hídrico tenderam a subestimar a duração do sub-período, sendo 

que as não corrigidas o superestimaram. Já no ciclo 92-93 

todas as estimativas tenderam a superestimar a duração do 

sub-período. 

Pode-se notar que para o ciclo 91-92 houve uma 

boa correlação entre a duração observada do sub-período e a 

estimada · pelos graus-dia e pelo modelo de regressão, 

apresentando esta estimativa o maior coeficiente de 

determinação. Todos os ceficientes R2 são significativos ao 

1%. Observa-se que a duração do sub-período estimada pelos 

graus-dia através das diferentes temperaturas base, 

apresentaram coeficientes R2 similares. Em termos de desvio 

com relação ao valor observado, o melhor comportamento foi da 

estimativa com TB igual lO º C corrigida para o fator hídrico, 

ou seja condições hídricas ótimas (DEF e EXC igual zero). A 

temperatura-base de lO º C foi incluida nesse teste porque é 

comumente citada na literatura para o milho. 

Para o ciclo 92-93 as -correlé'.ções entre a 

duração observada e as estimadas do sub-período, apresentaram 

valores médios do coeficiente de deteminação, sendo 

significativos ao 1%. 
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Nesse ciclo, o maior coeficiente de 

determinação correspondeu à temperatura-base lO º C corrigida· 

para o fator hídrico, igualmente apr�sentou o menor desvio 

entre N estimado para essa temperatura e NUM observado. Nota

se que o menor valor de R2 e o maior.desvio foram entre a 

duração observada e a estimada pelo modelo de regressão (N). 

Esta baixa associação pode ser consequência do fato de que no 

ciclo 92-93, ocorreram valores de déficit hídrico superiores 

aqueles usados na determinação da equação de regressão, 

contrariando a recomendação de que a aplicação do modelo de 

regressão para estimativa seja restrita à faixa de valores 

das variáveis para os quais a equação foi obtida. 

O valor do coeficiente de determinação foi 

similar entre as estimativas restantes através dos graus-dia. 

Quando considerado um ano de validação (ciclo 

92-93) o menor desvio entre as estimativas foi promovida pela

temperatura-base lO º C com graus-dia corrigidos para o fator 

hídrico (tabela 14). 

A figura 8 mostra o comportamento de cada 

estimativa em função da temperatura média, para cada época de 

semeadura. Observa-se que todas as estimativas tenderam a 

superestimar a duração do sub-período. 

o menor valor para o coeficiente de 

determinação e o maior desvio entre .. ãs estimativas, ocorreram 

para a estimativa através do modelo de regressão, sendo 
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Tabela 14: Valores observados e estimados a partir do 
modelo de regressão e do uso de graus-dia da 
duração do sub-período plantio à floração, ciclo 
92-93.

EP NUM N DN1 NTB4 DN2 NTB3 DN3 NTB* DN4 NTB· DN5 

1 75,0 89,4 14,4 76,9 1,9 74,4 -0,6 79, 1 4, 1 76,8 1,8 
2 69,0 85,3 16,3 73,3 4,3 71,1 2,1 73,7 4,7 71,5 2,5 
3 68,0 84,6 16,6 72,2 4,2 70,0 2,0 72, 1 4, 1 69,9 1,9 
4 66,0 84,0 18,0 71,1 5,1 69,0 3,0 70,5 4,5 68,4 2,4 
5 66,0 85,0 19,0 70,7 4,7 68,7 2,7 70,0 4,7 67,9 1,9 
6 72,0 77,4 5,4 69,7 -2,3 67,7 -4,3 68,5 -3,5 66,4 -5,6
7 63,0 70,6 7,6 69,0 6,0 67, 1 4,1 67,5 4,5 65,5 2,5 
8 63,0 66,0 3,0 68,3 5,3 66,4 3,4 66,6 3,6 64,6 1,6 
9 60,0 64,4 4,4 68,6 8,6 66,8 6,8 67, 1 7, 1 65,1 5,1 

10 65,0 68,0 3,0 68,3 3,3 66,4 1,4 66,6 1,6 64,6 -0,4
11 68,0 68,3 0,3 69,7 1,7 67,7 -0,3 68,5 0,5 66,4 -1,6
12 67,0 67,0 0,0 70,4 3,4 68,4 1,4 69,5 2,5 67,4 0,4

R
2 0,42** 0,59** 0,59** 0,58** 0,58** 

d 9,0 4,23 2,68 3, 14 2,24 
x2 22,97** 4,01ns 1, 91ns 3, 11ns 1,38ns 

NUH = Duração observada N = duração est. pelo modelo NTB4 = duração est. TB = 4,0ºC 
DN1 = N · NUM DN2 = N • NUH NTB3 = duração est. TB = 3,0ºC 
DN3 = NTB4 • NUM DN3 = NTB3 · NUM NTB* 

= duração est. TB =10,0ºC 
DN4 = NTB10 • NUM DN5 = NTB10C · NUM NTB· = duração est. TBC =10,0ºC 

** sig 1% ns: não sig. 
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plenamente explicados pelo acima assinalado em .relação as 

limitações dos modelos de regressão. 

Para este ciclo observou-se a mesma tendência 

citada· em relação aos valores dos coeficientes de 

deter�inação para as estimativas realizadas através dos 

graus-dia. 

o fato de que o uso dos graus-dia com

diferentes valores de temperatura-base, incluindo-se_ lO º C, 

levou a boas estimativas de duração do sub-período SF pode 

ser explicado pelas figuras 5 e 6, nas quais observa-se que 

de O a 8 ° C os valores de CV e SD variam muito pouco, tornando 

dificil definir com acurácia o ·valor que leva à menor 

variabilidade de CV e SD, conforme o critério no método de 
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Arnold. Observa-se nas figuras 5 e 6 que mesmo o 

valor · de lO ºC correspondeu a valores c:le CV e SD pouco 

diferentes do que aquele obtido para T
8 

inferiores. Isso pode 

ter contribuido para que a estimativa da duração em dias a 

partir dos graus-dia para T
8

. = lO º C. tenha sido adequada, 

conduzindo aos menores desvios (em valores absolutos) em 

relação ao numéro de dias observados, quando 

se considerou valores corrigidos para o fator hídrico. 

Foram realizados testes de x2 para determinar 

se as diferênças entre as estimativas da duração do sub

período (SF) e a duração observada (NUM) foram 

significativas. Não foram encontradas diferenças signif i

cativas entre as estimativas da duração do sub-período SF, 

obtidas através dos graus-dia. No ciclo 92-93 encontraram-se 

diferenças significativas a 5%, para a estimativa da duração 

do sub-período através do modelo de regressão. 

4.2. Efeito das variáveis físicas do ambiente na 

produção. 

Foram analisadas as variáveis temperatura média 

do ar (TMeo>, déficit (DEF) e excedente (EXC) hí.:irico do solo,

para estimar seus efeitos na produção em grãos do híbrido AG 

106, na série de semeaduras de 1987 à 1992, através do uso de 

análise de regressão linear. 
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As figuras 9, 10 e 11 mostram o comportamento 

da produção do grão em toneladas por hectare, corrigidos para. 

13 % de umidade do grão, em função da temperatura média dos 

sub-períodos semeadura à floração, floração ã colheita e bem 

como do ciclo semeadura à colheita. 

Os modelos de regressão linear entre a produção 

e as variáveis mencionadas para cada um dos sub-períodos são 

apresentados na tabela 15. 

Os coeficientes de determinação para a variável 

DEF não foram significativos nos sub-períodos considerados, 

indicando que nas condições analisadas não se encontrou 

associação entre o déficit e a produção. Entretanto, 

diferentes autores assinalam que os déficits hídricos -afetam 

diretamente a produção, especialmente nos períodos de 

pendoamento, embonecamento e polinização, estando eles 

considerados dentro do sub-período floração a colheita, 

entanto que B�own et alii (1960) .consideram que existe uma 

influência do déficit hídrico na resposta da temperatura. 

Os valores de TMED' DEF e EXC do sub-período 

semeadura ã floração também não apresentaram correlação com 

a produção. 

· Para o ciclo semeadura à colheita e sub-período

floração ã colheita a variável excedente (EXC) apresentou uma 

baixa correlação com a produção. 
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Figura 15: Modelos de regressão linear para produção de 
grão a 13% de umidade, em função das variá
veis TMED' DEF e EXC para cada sub-período

PF, FC e do ciclo PC. 

Fase 

PF 

FC 

PC 

Equação 

P= -10,641+0,689 TM�P= 5,715-9,95x10- DEF 

P= -12,911+0,838 TMED 
P= 6,168-0,028 DEF 
P= 3,853+0,0ll EXC 

P= -21,926+1,208 TMED 
P= 6,357-0,019 DEF 
P= 2, 957+7, 12x10-3 EXC 

Valor "T" 

3,189** 
-0,789ns

11,433** 
-2,664**

6,437**

-7,823**

-2,488**
4,599**

�* sig 1% ; * sig 5% ;_ns: não sig. 

0,122ns 
o,oo8ns 

0,642** 
0,088ns 
0,362** 

D,568** 
0,078ns 

0,225* 
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A temperatura- do sub-periodo floração à 

colheita apresentou-se altamente correlacionada com a 

produção, indicando que foi esta a variável que melhor a 

explicoum 

o modelo de regressão múltipla mais 

representativo da produção é apresentado na tabela 16. Nele 

. foram consideradas as variáveis temperatura média do ar (TMEo>

e a deficiência hidrica (DEF), para o sub-periodo floração 

a colheita, devido a que à materia seca acumulada no grão de 

milho é produto princ.ipalmente de aquela acumulada após a 

floração (MUCHOW & SINCLAIR, 1991; DUNCAN et alii, 1972). 

Os resultados obtidos coincidem com o 

assinalado por MUCHOW (1989) e UITDEWILLIGEN (1972), já que 

observou-se que um acréscimo na temperatura no sub-periodo de 

enchimento do grão promove uma maior produção. Isto é

contrário ao citado por diversos autores, os quais asinalam 

a existência de uma correlação negativa entre a temperatura 

média do sub-periodo e o r�ndimento, estando a correlação 

negativa associada com a variação na duração do periodo. 

Segundo MUCHOW et alii (1990) e BÁUDER. (1982) entre outros o

· rendimento do milho é incrementado em condições de baixas

temperaturas, devido ao aumento na duração daquele sub

periodo, o que permite um maior tempo para a interceptação da

radiação pela cultura, �endo que a acumulação de b.icmassa é

diretamente proporcional à quantidade de radiação



Tabela 16: Modelo mais representativo da produção 
(t/ha). 

Variável Coeficiente Erro padrão Valor 

Intercepto -15,400 1,960 -7,857

"T" 

TMED 0,933 0,084 11,087** 
DEF 

Análise 

Fonte 

modelo 
erro 
total 

de 

0,016 0,007 

variância da regressão. 

SQ GL QM F 

366,709 
186,108 
552,817 

2 
72 
74 

183,35 70,93 
2.584 

** sig. 1% * sig. 5%

Modelo: 
Prod = -15,40 + o, 93 TMED + o, 016 DEF 

2,154* 

0,66** 
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interceptada, e o rendimento em grão é por sua vez 

diretamente proporcional a biomassa. 

Sendo que não foi encontrada uma correlação 

linear da variável déficit hídrico com a produção e no 

intuito de determinar um pos�ivel efeito do fator hídrico 

provavelmente embutido no efeito da temperatura, foi aplicado 

o modelo do efeito do déficit de evapotranspiração relativa

sobre o rendimento, pelo uso do fator Ky. 

· Na tabela .17 são apresentados os valores d�

déficit de evapotranspiração relativa para cada fase, da 

produção estimada {YaEST) pelo modelo, além ·1os valo:res· 

observados {YaOBS) de produção em·cada época e da temperatura 
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média do ar para o sub-periodo floração à colheita (TMEDFc>.

A figura 12 mostra a variação da razão 

YaOBS/YaEST em função da temperatura. 

u 
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.. .. ... ... 
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.. 
.. 

... .. 
._,,e, .,. ...... ...
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....
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17.0 18.0 19.0 20.0 21.D 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 

Temperatura media 

Figura 12. Relação entre o rendimento observado e o 
estimado pelo modelo, em função da 
temperatura média do sub-período floração à 
colheita. 

Verifica-se que quando a temperatura foi menor 

que 22 º C a produção observada representou menos de 50% da 

produção estimada pelo modelo, sendo que os valores de 

déficit para essa faixa de temperaturas foram baixos, 

indicando um maior peso- do efeito da temperatura na produção. 

Com temperaturas acima de 22 ºC os valcrer:, da 

relação YaOBS/YaEST ficam mais dispersos, sendo que esta 
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Tabela 17: Valores d� déficit de evapotranspiração rela.tiva, 
rendimento estimado (YaEST), rendimento.observado;-
(YaOBS) e temperatura média (THEDFC) 

EP VEG FLOR· FCOL YaEST YaOBS TMEDFC R EP VEG FLOR FCOL YaEST YaOBS TMEDFC R 

1 0,26 0,24 0,00 6,26 9,57 25,7 1,53 9 o, 16 0,23 0,00 6,77 3,22 25,0 0,48 
z, 0,29 0,00 0,00 9,73 7,82 26,0 0,80 10 0;08 0,00 0,01 10,,59 3,05 25,3 0,29 
3 0,02 0,00 0,01 10,83 8,24 25,7 0,76 11 0,10 0,04 0,00 9,96 2,83 26,2 0,28 
4 0,00 0,00 0,07 10,61 8,35 26,3 0,79 12 0,00 º ·ºº 0,04 10,70 2,20 25,3 0,21 
5 0,00 0,00 o, 15 10, 18 8,72 25,3 0,86 13 0,01 0,00 0,18 9,96 2, 19 24,6 0,22 
6 0,00 0,16 o, 11 7,94 7,89 24,6 0,99 1 0,00 0,01 0,08 10,34 9, 18 24,3 0,89 
1 0,00 0,28 0,00 6,32 7,02 23,9 1,11 2 0,00 o, 15 0,02 8,41 6,01 21,3 0,71 
8 0,22 0,00 0,00 10,01 6,44 23,0 0,64 3 0,06 0,08 0,06 9, 19 5,58 21,2 0,61 
9 0,03 0,00 0,20 9,72 4,85 22,0 0,50 4 0,12 0,01 0,04 10, 17 8,59 19,2 0,84 

10 0,00 0,24 0,41 5,59 4,47 20,6 0,80 5 0,05 0,00 0,01 10,67 8,79 18,7 0,82 
11 0,01 0,40 0,49 3,33 4, 15 19,8 1,25 6 0,00 0,00 º·ºº 11,00 7,86 18,0 o, 71 
13 0,03 0,41 0,07 3,97 4,47 19, 1 1,13 7 0,00 0,00 0,00 11,00 6,29 18,8 0,57 
14 0,,18 0,03 0,38 7,92 5,06 18,0 0,64 8 0,05 0,00 0,00 10,80 3,22 18,8 0,30 
1 0,35 0,00 o, 12 8,91 9,69 19,8 1,09 9 0,00 o, 10 º ·ºº 9,34 1,87 25,3 0,20 
2 0,08 0,15 o, 13 7,74 10,77, 24,6 1,39 10 0,00 0,00 0,00 11,00 2,09 25,2 o, 19 
3 0,00 0,22 º ·ºº 7,38 8,53 24,6 1,16 11 0,00 0,00 0,00 11,00 1,41 25,0 o, 13 
4 0,03 o, 19 0,00 7,71 10,33 24,7 1,34 12 º ·ºº 0,04 o, 14 9,61 1,50 24,5 o, 16 
5 0,03 0,00 0,03 10,71 10,30 24,9 0,96 3 0,29 0,00 0,00 9,73 6,48 24,6 0,67 
6 0,00 0,00 0,00 11,00 7,90 25,5 0,72 4 0,33 0,00 0,00 9,54 9,67 24,6 1,01 
1 0,00 0,07 0,00 9,84 9,05 25,7 0,92 5 0,03 0,00 0,00 10,83 7,43 22,9 0,69 
8 0,00 0,00 0,06 10,67 7,83 25,1 0,73 6 0,00 0,03 0,03 10,33 7,75 22, 1 0,75 
9 0,00 0,15 0,25 7,43 7,03 24,0 0,95 7 0,00 0,00 0,00 10,98 6,62 21,8 0,60 

10 0,04 0,01 0,46 8,30 6, 14 23,2 0,74 8 0,00 0,23 0,00 7;24 5,62 19,9 0,78 
1 o, 10 o, 14 0,00 8,32 7,41 22,0 0,89 9 0,01 0,00 0,00 10,95 3,42 19,9 0,31 
2 0,15 0,00 0,00 10,36 7,71 21,0 0,74 10 0,05 0,00 0,01 10,73 2,75 19,6 0,26 
3 0,11 0,00 0,00 10,50 7,20 19,5 0,69 11 0,00 0,08 0,00 9,63 2,26 18,7 0,23 
4 0,03 º ·ºº o, 10 10,30 7,08 18,8 0,69 12 0,02 0,00 0,02 10,75 3,45 18,8 0,32 
5 0,00 º ·ºº ·o, 16 10,09 7,06 18,3 0,70 13 0,05 º ·ºº 0,11 10,20 3,41 19,7 0,33 
6 0,00 0,00 o, 18 9,98 7,26 20,2 0,73 14 0,03 0,00 0,22 9,66 4, 13 24,8 0,43 
7 0,00 0,40 0,04 4,29 6,79 24,9 1,58 15 0,04 0,03 0,36 8,55 2,45 24,8 0,29 
8 0,15 , 0,05 0,02 9,45 5,24 25,1 0,55 

EP = época VEG = 1-ETA/ETM fase vegetativa YaEST = rendimento est. pelo modelo 
R = YaOBS/YaEST FLOR= 1-ETA/ETM fase floração YaOBS = rendimento observado 
FCOL = 1-ETA/ETM fase formação de colheita TMEDFC = temperatura média sub-p. floração-colheita 
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dispersão" pode ser explicada pelo efeito do déficit, de 

outras variáveis não estudadas ou erros do próprio modelo. 

Nessa faixa de temperaturas nota-se uma 

tendência de que a diminução da produção por efeito do 

déficit hidrico esteja aproximadamente em torno de 30% da 

estimada 

Se comparadas as figuras 10 e 12 observa-se que 

apresentam uma tendência similar em relação a temperatura, 

indicando o grande efeito da temperatura média do sub-período 

FC sobre a produção. 

4.3. Efeito da época de semeadura 

Como foi discutido no item 4.1.1 a duração do 

sub-período semeadura à floração foi melhor explicada pela 

temperatura média do período, observando-se que a duração 

diminue com o inc+emento da temperatura. 

Na ta:•)ela 13a observa-se que para o ciclo 91-92 

em forma geral os menores valo+es de duração do sub�período, 

semeadura à floração, para todas as estimativas, foram nas 

épocas 5 a 9, sendo que estas épocas correspondem a 

semeaduras realizados nos meses de novembro, dezembro e 

janeiro, os quais apresE::ntaram ·os maiores valores de 

temperatura média. 
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Para o cicl6 92-93 (tabela 13b e 14) os menores 

valores na duração do sub-periodo SF, deslocam-se para as 

épocas 7 a 10, correspondentes a semeaduras no inicio de 

dezembro até finais de janeiro, coincidindo também com as 

maiores temperaturas. 

Estes resultados concordam com aqueles obtidos 

por OLIVEIRA (1990) e UITDEWILLIGEN (1971), para as condições 

de MG e RS, respectivamente. 

Relacionando os resultados obtidos no item 4. 2.

com as diferentes épocas de semeadura consideradas no estudo, 

tem-se que aquelas onde a temperatura média do sub-período 

floração à colheita foi menor que 22 ºC apresentaram os 

menores valores de produção, correspondentes às épocas 9 até 

15, (tabela 17) com semeaduras realizados a partir do mes de 

janeiro. 

Caso se considerem conjuntamente o efeito das 

va-riáveis estudadas sobre a duração do sub-período semeadura 

ã floração e sobre a produção, pode-se concluir que as épocas 

3 e 4, correspondentes aos semeaduras no mes de outubro, 

seriam as mais recomendadas o que est:i de acordo com a 

literatura para semeaduras no estado de São Paulo. 



5 ..,  CONCLUSÕES 

os resultados 

seguintes conclusões: 

apresentados, permitem as 

- a duração do sub-periodo semeadura à floração

do híbrido AG 106, mostra-se correlacionada com a temperatura 

média do · ar e a deficiencia hidrica do solo, sendo a 

temperatura a variável que mais explica essa duração . 
. 

-

� a variável excedente hídrico não apresenta no 

presente estudo, efeito significativo na duração do sub

período semeadura à floração. 

pelos métodos 

os valores de temperatura-base calculados 

de menor coeficiente variação, menor 

v�riabilidade segundo ARNOLD e intersecção das abscissa não 

diferem entre si, dentro das. duas faixas de valores 

estudadas, mas diferem de uma faixa para outra. 

- o uso do fator hídrico de correção dos graus

dia melhora a estimativa da duração do sub-perí)do,semeadura 

à floração. 

a previsão da duraç�o do sub-per iodo 

semeadura à floração através dos graus-dia, calculados a 
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partir da temperatura-base lO º C, corrigida para o, fator 

hldrico·, é a :mais precis �a. 

- a produção (t/ha), mostrou-se correlacionada

com a temperatura média do ar e a deficiência hídrica do 

solo, que ocorrem no sub-período floração à colheita. 

a variável que mais explica a produção no 

p�esente estudo é a temperatura média do ar que ocorre no 

sub-período floração à co�heita. 

- Quando considerados conjuntamente o efeito

das_ variáveis estudadas sobre a duração do sub-período 

semeadura à floração e sobre a produção, conclue-se que as 

épocas 3 e 4 (mês de outubro) seriam ·as mais recomendadas para 

semeadura. 
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