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Introdução
A idéia de representar os fenômenos da natureza por 

meio da simulação é um dos antigos sonhos do homem, 
que começou a se tornar realidade há mais de cinco 
décadas, quando do desenvolvimento das linguagens de 
programação [1]. 

Modelos de simulação de culturas têm sido 
estudados intensivamente em várias partes do mundo
[2] e representam a simulação da dinâmica do 
desenvolvimento das culturas através da integração 
numérica, com a ajuda de computadores. Nos últimos 
anos têm-se gerado vários tipos de modelos de 
simulação para uso em agricultura com diferentes 
níveis de complexidade. Modelos de simulação de 
crescimento e previsão de rendimento de culturas 
permitem fazer simulações em longo prazo, com baixo 
custo, utilizando características do solo e práticas de 
manejo da cultura durante o período em que dados 
climatológicos históricos estejam disponíveis para um 
determinado local [3].

Pela sua importância, destacam-se os modelos do 
International Benchmark Sites Network for 
Agrotechnology Transfer (IBSNAT), projeto 
internacional com sede na Universidade de Havaí, 
criado para desenvolver um sistema para suporte à 
decisão e transferência de tecnologia agrícola. Esse 
sistema, nomeado “Decision Support System for 
Agrotechnology Transfer” (DSSAT) consta de grande 
base de dados, modelos de simulação de produção de 
cultivos como: trigo, cevada, milho, arroz, girassol, 
sorgo, soja, feijão, amendoim e batata, além de 
ferramentas de análises biofísicas e econômicas [4].

Os modelos de simulação do sistema DSSAT estão 
baseados no enfoque de sistemas, isto é, tratam de 
compreender as interações dos componentes do sistema 
agrícola sob estudo. No caso particular dos modelos de 
simulação de culturas, consiste em: a) simular as 
interações do genótipo, ambiente e com o manejo; e b) 
predizer o funcionamento de um sistema de produção 
em resposta aos fatores que o influenciam, como o 
clima e práticas de manejo [5]. No entanto, para que 
um modelo possa ser utilizado, é necessário avaliar seu 
desempenho e, por vezes, calibrar seus parâmetros ou 

até mesmo introduzir modificações na sua estrutura [3]. 
Com o objetivo de calibrar o modelo CERES-Barley, para 
a cidade de Passo Fundo - RS, localizada numa das 
principais regiões produtoras de cevada do Sul do Brasil, 
elaborou-se o presente trabalho.

Material e métodos
Modelo de Simulação

Para o desenvolvimento do trabalho utilizou-se o modelo 
de simulação CERES-Barley, responsável pela simulação 
do crescimento e desenvolvimento da planta de cevada. Os 
arquivos de entrada (inputs) do modelo consistem em 
características da planta de cevada (dados fenológicos),
dados meteorológicos e práticas agronômicas.

Cultivar
A cultivar utilizada nas simulações foi a BRS Borema, 

amplamente utilizada em lavouras comerciais de cevada 
cervejeira no Estado do Rio Grande do Sul. Os dados 
fenológicos (datas de semeadura, germinação, espigamento 
e maturidade fisiológica), utilizados como inputs para o 
modelo, foram obtidos em experimentos de campo 
realizados na Embrapa Trigo, Passo Fundo - RS.

Dados meteorológicos
 Os dados meteorológicos utilizados no modelo foram 

obtidos na estação meteorológica localizada em Passo 
Fundo (Estação Embrapa, Latitude -28,25 S e Longitude -
52,40 W, Altitude 684 m). As variáveis climáticas 
consideradas pelo modelo são temperatura máxima do ar 
(°C), temperatura mínima do ar (°C), precipitação 
pluviométrica (mm) e radiação solar global (MJ m²), 
registradas diariamente durante o ciclo da cultura. 

Coeficientes genéticos 
Para calcular os coeficientes genéticos, da cultivar BRS 

Borema, foram utilizados dados de desenvolvimento da 
planta, como: datas de semeadura, germinação, 
espigamento e maturidade fisiológica dos anos de 2000 a 
2002, com quatro épocas de semeadura para cada ano, 
juntamente com dados diários das variáveis climáticas. Em 
seguida inseridos no programa computacional GenCalc,  
pertencente a suite do DSSAT. O programa assume dados 



de uma cultivar de cevada de primavera padrão e 
compara com dados fenológicos observados das 
cultivares utilizadas no experimento, deste modo o 
GenCalc realiza inúmeros cálculos e interpolações, 
comparando a saída do modelo de culturas com dados 
reais e, em seguida, alterando os coeficientes até a 
obtenção de valores médios.

Manejo
Foram utilizadas no modelo quatro datas de 

semeadura por ano, num total de três anos agrícolas 
(Tabela 1), coincidindo com datas utilizadas em 
experimentos de campo realizados na Embrapa Trigo, 
Passo Fundo - RS. As demais condições de manejo 
para a cevada adotadas nas simulações seguiram as 
Recomendações da Comissão de Pesquisa de Cevada 
para o cultivo de cevada cervejeira em 2005 e 2006 [6].

Simulação
As simulações foram processadas considerando-se 

um cenário real, ou seja, um cenário onde condições 
ambientais, durante o período simulado, foram 
fornecidas pelos inputs do modelo. Para as simulações 
o modelo assume que água é limitada pelos arquivos de 
clima, de modo que, o desenvolvimento da planta fica 
condicionado principalmente aos elementos 
meteorológicos, tais como, radiação solar, temperatura 
e precipitação. 

Plotagem dos dados
Os gráficos apresentados nesse estudo foram 

construídos no programa R, programa computacional 
estatístico distribuído gratuitamente e de código aberto
(http://www.r-project.org/).

Resultados

Após o término das simulações, os parâmetros de 
desenvolvimento da cultivar BRS Borema foram
validados. Ou seja, verificou-se que o modelo foi capaz 
de simular os estádios desenvolvimento das plantas de 
cevada. Esta validação se deu pela coerência e 
proximidade entre os valores observados nos 
experimentos de campo e simulados pelo modelo 
quando comparados. Os resultados ilustrados para a
cultivar BRS Borema, no período entre a semeadura e  
espigamento e entre semeadura e maturidade 
fisiológica, são apresentados na Fig. 1, para os três
anos e as quatro épocas de semeadura.

Discussão

Analisando a Fig. 1 observa-se eficiência do modelo 
na estimativa das datas de espigamento e maturidade 
fisiológica, ou seja, os dados simulados acompanham 
satisfatoriamente os dados observados. No entanto, 
houve uma tendência do modelo superestimar o número 
de dias para atingir a maturidade fisiológica e 
subestimar o número de dias para o espigamento. 
Segundo Silva et al. [7] diferenças encontradas quando 
se comparam os valores simulados e os observados 
devem-se em parte aos processos não considerados 

pelo modelo, tais como a ocorrência de doenças e pragas. 
Assim como, parte do erro pode ser atribuído à 
variabilidade nos dados experimentais. Como as 
simulações pressupõem condições ótimas de fertilidade e 
fitossanidade, as diferenças entre os valores simulados e 
observados podem estar associadas à situações em que 
estas premissas não tenham sido satisfeitas. Além das 
possíveis causas já discutidas, seria necessário um maior 
número de experimentos e uma avaliação morfológica mais 
exata para obter um resultado conclusivo.
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Tabela 1. Datas de semedura da cultura da cevada, nos 
diferentes anos agrícolas.

Époc
a

Ano

2000 2001 2002

1 27/04/2000 28/05/2001 15/05/2002

2 12/05/2000 29/06/2001 17/06/2002

3 29/05/2000 30/07/2001 04/07/2002

4 15/06/2000 24/08/2001 19/07/2002



Figura 1. Comparação entre o número de dias após a semeadura até espigamento e maturidade fisiológica da cultivar BRS Borema, 
mensurados e simulados pelo modelo CERES-Barley, para as quatro épocas de semeadura em três anos agrícolas, 2000, 2001 e 
2002.
.


