
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

ENGENHARIA AGRONÔMICA 

 

 

 

 

 

 

JÉSSICA SOUSA PAIXÃO 

 

 

 

 

 

 

SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DEFINIÇÃO DAS MELHORES DATAS 

DE SEMEADURA PARA A CULTURA DO MILHO SOB CONDIÇÕES DE 

SEQUEIRO EM MESORREGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas 

2015



 

JÉSSICA SOUSA PAIXÃO 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DEFINIÇÃO DAS MELHORES DATAS 

DE SEMEADURA PARA A CULTURA DO MILHO SOB CONDIÇÕES DE 

SEQUEIRO EM MESORREGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Engenharia Agronômica. 

 

Área de concentração: Meteorologia Agrícola 

Orientador: Prof. Dr. Antonio José Steidle Neto 

 

 

 

 

 

 

Sete Lagoas 

2015



 

JÉSSICA SOUSA PAIXÃO 

 

 

 

 

SIMULAÇÃO DA PRODUTIVIDADE E DEFINIÇÃO DAS MELHORES DATAS 

DE SEMEADURA PARA A CULTURA DO MILHO SOB CONDIÇÕES DE 

SEQUEIRO EM MESORREGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Agronômica da 

Universidade Federal de São João Del-Rei 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Engenharia Agronômica. 

Sete Lagoas, 15 de junho de 2015. 

 

Banca Examinadora: 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. Camilo de Lelis Teixeira de Andrade (Embrapa Milho e Sorgo) 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. João Carlos Ferreira Borges Júnior (UFSJ - CSL) 

 

 

______________________________________________________ 

Dr. Antonio José Steidle Neto (UFSJ - CSL) 

Orientador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “Dedico aos meus pais e aos meus 

irmãos pelo companheirismo e  

o carinho de sempre”. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus pela vida, saúde, oportunidades, sabedoria e força para perseverar diante de todos 

os obstáculos para chegar até aqui. 

 

A minha família, em especial, aos meus pais Tolentino e Flávia, pelo apoio, incentivo, 

compreensão, dedicação e carinho. 

 

A meus irmãos Rafael, Ricardo e Renan pelo apoio e incentivo. 

 

Ao meu namorado Antonio, melhor amigo e companheiro de todas as horas, pelo carinho, 

compreensão, amor e solidariedade inefável. 

 

A Embrapa Milho e Sorgo e a empresa Monsanto pela bolsa de iniciação científica 

vinculada ao projeto intitulado “Fenotipagem, avaliação de mecanismos de adaptação e 

associação genômica aplicadas ao desenvolvimento de recursos genéticos de cereais 

tolerantes à seca”. 

 

Ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) pela cessão dos históricos de dados 

meteorológicos dos municípios de Minas Gerais. 

 

Ao Professor Dr. Antonio José Steidle Neto pela orientação, ensinamentos e paciência. 

 

Aos meus amigos da turma de agronomia 2010/2 que dividiram momentos especiais 

comigo em especial à Talita, Jéssika Pinheiro, Igor Henrique e Juliana Leite. 

 

Ao Doutor Camilo de Lelis Teixeira de Andrade pela dedicada orientação, importantes 

oportunidades, carinho, apoio, valiosos ensinamentos, motivação e ajuda de sempre. 

 

A todos do grupo NSAM que me acolheram de maneira tão calorosa e carinhosa. Em 

especial ao Tales Amaral e Denise pelos ensinamentos e informações passadas. 

 

A Crisley de Oliveira pela força e incentivo de sempre. 

 

Ao colega Pedro Arthur de Azevedo Silva pela valiosa colaboração na execução do mapa. 

 

Enfim, a todos que participaram de alguma forma na realização deste trabalho. 

 

MEU SINCERO, MUITO OBRIGADA! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aos outros, dou o direito de ser como são. 

A mim, dou o dever de ser cada dia 

melhor”. 

(Chico Xavier) 



 

RESUMO 

 

A cultura do milho é bastante sensível à disponibilidade hídrica no solo que, por sua vez, 

está relacionada ao regime de chuvas do local. Produzir milho sob condições de sequeiro é 

uma prática comum no Brasil. Neste sistema de produção, as culturas são fortemente 

afetadas pela inerente variabilidade climática anual e interanual, especialmente pelos 

veranicos, que afetam a produtividade. A data de semeadura da cultura é crucial para o seu 

bom desempenho produtivo. Uma das estratégias mais simples para mitigar este problema 

é a determinação de um período de dias adequado à semeadura (janela de semeadura), que 

minimize os efeitos negativos da variabilidade climática na agricultura de sequeiro. Neste 

trabalho, utilizou-se o modelo CSM-CERES-Maize do Sistema de Apoio à Decisão para 

Transferência de Agrotecnologia (DSSAT), juntamente com dados históricos de clima e de 

três diferentes tipos de solos, para simular cenários de épocas de semeadura do milho, em 

regime de sequeiro, para 11 municípios do Estado de Minas Gerais. As janelas de 

semeadura obtidas nas simulações foram diferentes das recomendadas pelo Zoneamento de 

Risco Climático do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), uma 

vez que a metodologia empregada neste trabalho integra vários fatores não considerados 

pelo MAPA. Por outro lado, os resultados de produtividade média do milho também foram 

discrepantes dos dados médios de produtividade disponibilizados pelo IBGE para as safras 

anuais. Os municípios de Caldas e de Uberaba se destacaram por apresentarem as maiores 

produtividades médias pelo DSSAT, para os três tipos de solo, e pelo IBGE. Por outro 

lado, as cidades de Araçuaí e de Janaúba apresentaram as menores produtividades médias 

pelo DSSAT e pelo IBGE, respectivamente. Os resultados deste trabalho possibilitam o 

planejamento mais adequado para a cultura do milho, permitindo aumentar a produtividade 

em condições de sequeiro nas mesorregiões do Estado de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: Zea mays L., Modelagem, Semeadura, Produtividade. 



 

ABSTRACT 

 

The maize crop is very sensitive to the soil water availability, which is related to the local 

rainfall conditions. Rainfed maize cropping is a common practice in Brazil. This 

production system is highly affected by the annual and seasonal climate variability, 

especially dry spells, that affects yield. The sowing date for a crop is decisive for a good 

production performance. One of the simplest strategies to mitigate this problem is the 

determination of a period of days that are suitable for sowing (sowing window), 

minimizing the negative effects of the weather variability on the rainfed agriculture. In this 

work, the CSM-CERES-Maize model of the Decision Support System for Agrotechnology 

Transfer (DSSAT) was used together with historical weather data and three different soil 

types, to simulate scenarios of maize sowing dates, under rainfed conditions, for 11 

counties of Minas Gerais State. The sowing windows obtained with the simulations were 

different from those recommended by the Climate Risk Zoning of the Brazilian Ministry of 

Agriculture, Livestock and Supply (MAPA), once that the methodology employed in this 

work considers several factors which are not accounted for MAPA. On the other hand, the 

average maize yields were also discrepant from those estimated annualy by IBGE. The 

Caldas and Uberaba counties presented the higher average yields, for the three soil types, 

by DSSAT and by IBGE, respectively. On the other hand, the Araçuaí and Janaúba 

counties presented the lower average yields by DSSAT and by IBGE, respectively. The 

results of this work make possible a more adequate planning of maize production, allowing 

na improvement of the yield under rainfed conditions in the Minas Gerais State’s 

mesoregions. 

 

Keywords: Zea mays L., Modelling, Sowing, Yield. 
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1. INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.), em razão de seu potencial produtivo, composição química e 

valor nutritivo, se tornou um dos mais importantes cereais cultivados e consumidos no 

mundo. Por causa da sua multiplicidade de aplicações, tanto na alimentação humana como na 

animal, tem relevante papel socioeconômico (FANCELLI & DOURADO NETO, 2000). 

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho e o Estado de Minas Gerais, ocupa o 

terceiro lugar em produção no país (AGRIANUAL, 2013). Entretanto, o rendimento médio de 

grãos de milho no Brasil é baixo e apresenta grande variação entre as regiões. Nota-se, 

também, uma grande disparidade na produtividade desta cultura entre as diversas regiões de 

Minas Gerais, variando de 6.299 kg ha-1 no Triângulo Mineiro a apenas 1.898 kg ha-1 no 

Norte de Minas (IBGE, 2010). Possíveis causas para esta baixa produtividade estão 

relacionadas com o baixo nível de tecnologia empregada pelos agricultores, a implantação da 

cultura fora da época de semeadura adequada, o estresse hídrico no período recomendado de 

cultivo e o uso de cultivares com baixa adaptação às regiões implantadas (CRUZ et al., 2006; 

FORSTHOFER, 2004). 

A maior parte da produção de milho no Brasil é realizada em condições de sequeiro, 

estando sujeita às várias instabilidades climáticas (SOUSA & PERES, 1998), o que torna 

fundamental o conhecimento do efeito da deficiência hídrica nos principais estádios de 

desenvolvimento das plantas de milho (SILVA et al., 2010). 

A precipitação pluviométrica do Estado de Minas Gerais está relacionada ao relevo e à 

posição geográfica, variando entre 650 mm na região Norte, a 2.100 mm, na região 

Sul/Sudoeste. É de se esperar, portanto, que o principal fator que esteja afetando as 

produtividades de milho no estado seja o regime de chuvas. A manifestação do potencial de 

produção de grãos das culturas depende de fatores genéticos e de condições ambientais, como 

clima, solo e manejo (BUGBEE & SALISBURY, 1988; EVANS & FISCHER, 1999). 

Entre todos os fatores climáticos, precipitação, temperatura do ar e radiação solar são 

os que mais influenciam a cultura do milho, pois afetam diretamente a produção de matéria 

seca e de grãos (SANS & GUIMARÃES, 2006; BRACHTVOGEL et al., 2009). Nas 

diferentes regiões, a disponibilidade hídrica é uma das principais variáveis consideradas na 

definição dos períodos preferenciais de cultivo para obtenção das melhores produtividades 

(WAGNER et al., 2013). 

Uma das estratégias para minimizar o risco de perdas na produtividade, devido às 

condições climáticas, é a semeadura na época adequada. O sucesso de tal abordagem está 

fortemente relacionado com a capacidade de planejamento do agricultor, que depende de 
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vários elementos, dentre eles os riscos climáticos a que está sujeito (SANS & GUIMARÃES, 

2006). 

Neste sentido foi estabelecido o Zoneamento de Risco Climático (ZRC) do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Trata-se de um instrumento de política 

agrícola e de gestão de riscos na agricultura, elaborado anualmente com o objetivo de 

minimizar os riscos relacionados aos fenômenos climáticos e permitir que cada município 

identifique a melhor data de plantio das culturas, nos diferentes tipos de solo e ciclos de 

cultivares (MAPA, 2012). Entretanto, o ZRC do MAPA é elaborado com base no balanço de 

água no solo, não levando em consideração a dinâmica de crescimento das culturas e suas 

interações com o solo e o clima. 

Modelos de simulação, que se baseiam em princípios agrometeorológicos, simulam as 

fases de desenvolvimento, maturação, a disponibilidade de água no solo e os efeitos do 

estresse hídrico no rendimento, constituem-se em ferramentas interessantes para auxiliar no 

estabelecimento de períodos de semeadura das culturas. São dinâmicos e descrevem 

mudanças diárias nas variáveis da cultura, considerando os principais processos 

morfofisiológicos que nela ocorrem (DALLACORT et al., 2006). Estas ferramentas 

computacionais são extremamente úteis e necessárias, quando os efeitos nas culturas 

dependem de interações complexas com o solo, clima e outras decisões relacionadas ao 

próprio manejo do agroecossistema (JONES et al., 2006). 

O Sistema de Apoio à Decisão para Transferência de Agrotecnologia (DSSAT) 

(HOOGENBOOM et al., 2013) é um sistema integrado de apoio à decisão que permite avaliar 

diversas opções de manejo cultural (TSUJI et al., 1994). 

O DSSAT permite a análise da dinâmica de água e de nutrientes no solo e a avaliação 

do efeito das práticas de manejo sobre a rentabilidade das explorações. Vários estudos têm 

demonstrado a aplicabilidade do DSSAT como uma ferramenta de auxílio à tomada de 

decisões de manejo da cultura e de estimativa de produtividade. Em um estudo realizado por 

Singh e Srinivas (2007) na Índia, objetivou-se a determinação das melhores datas de plantio 

do milho irrigado e de sequeiro em um sistema de sucessão com grão de bico. Soler et al. 

(2007) avaliaram o efeito de diferentes datas de semeadura para cultivares de milho, de 

diferentes ciclos de crescimento, sob condições de sequeiro e irrigadas para os municípios de 

Manduri e Piracicaba, SP. 

Neste intuito, este trabalho foi realizado com os objetivos de estimar a produtividade e 

de definir as melhores datas de semeadura, a partir de simulações do DSSAT, para a cultura 

do milho sob condições de sequeiro, em municípios representativos das mesorregiões do 
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Estado de Minas Gerais e considerando três tipos de solos distintos. Os resultados obtidos 

para as janelas de semeadura foram comparados com os estabelecidos pelo Zoneamento de 

Risco Climático do MAPA e os resultados de produtividade média do milho foram 

comparados com os dados médios de produtividade disponibilizados pelo IBGE para cada 

município. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CULTURA DO MILHO 

O milho (Zea mays) pertence à família das Poaceas e possui, provavelmente, como 

centro de origem o México. Foi uma das primeiras plantas domesticadas pelo homem, sendo 

cultivada desde as civilizações pré-colombianas. O cultivo do milho foi disseminado desde a 

latitude de 58º Norte até 40º Sul (FILHO, 2007). Ele é produzido em quase todos os 

continentes, e tem sua importância econômica caracterizada pelas variadas formas da sua 

utilização, que vão desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. 

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho e o Estado de Minas Gerais ocupa o 

terceiro lugar em produção no país (AGRIANUAL, 2013). O milho é cultivado em 

praticamente todo território nacional, sendo que 90% da produção concentra-se nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em Minas Gerais, a cultura do milho está predominantemente 

localizada nas regiões Sul e Oeste do Estado (GARCIA et al., 2006). 

A produção do milho tende a se expandir consideravelmente para suprir a demanda 

gerada em função do crescimento populacional e, principalmente, pelo aumento do consumo 

do cereal para a fabricação de energia renovável como, por exemplo, o etanol (SILVA, 2004). 

As plantas de milho se desenvolvem bem em uma grande diversidade de solos, clima e 

variadas tecnologias de manejos culturais. 

No entanto, de acordo com Andrade (1995), apesar do elevado potencial produtivo, a 

planta de milho apresenta acentuada sensibilidade a estresse de natureza biótica (plantas 

daninhas, pragas e doenças) e abiótica (temperatura, luminosidade, umidade, solo, 

precipitação, dentre outros). Para a grande maioria das culturas, os efeitos dos fatores 

abióticos são maiores na fase reprodutiva, mais especificamente no florescimento. As 

influências causadas pelos fatores abióticos são potencializadas quando existe atuação de dois 

ou mais fatores simultaneamente (GALON et al., 2010). 

Em geral, a produtividade obtida com as plantas de milho no Brasil é baixa. Várias 

causas contribuem para esse cenário, destacando-se o uso de variedades com potencial 
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produtivo limitado, disponibilidade de água e de nutrientes no solo deficientes, utilização 

inadequada de época e densidade de semeadura e controle precário de pragas e plantas 

daninhas (SILVA et al., 2003). 

Embora o milho responda a interação de todos os elementos climáticos, pode-se 

considerar que a radiação solar, a precipitação e a temperatura são os que mais influenciam, 

pois atuam diretamente nas atividades fisiológicas, interferindo na produção de matéria seca e 

de grãos (BRACHTVOGEL et al., 2009). 

 

2.2. INFLUÊNCIA DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS 

O clima exerce significativa influência no crescimento e desenvolvimento das plantas. 

Existem vários fatores que influenciam diretamente ou indiretamente o seu crescimento. Para 

que haja um pleno desenvolvimento das mesmas, dentre estes fatores que influenciam, é 

necessário principalmente que a temperatura do ar, radiação solar e precipitação pluvial 

estejam de acordo com as exigências da cultura (FANCELLI & DOURADO NETO, 2000). 

O milho é uma gramínea anual pertencente ao grupo de plantas C4 possui ampla 

adaptação climática, tem sua máxima produtividade expressa em condições de temperatura 

elevadas e de alta radiação solar incidente além de suprimento hídrico adequado durante seu 

ciclo produtivo. A faixa de temperatura requerida para o desenvolvimento das plantas de 

milho situa-se entre 10 e 30ºC (KUNZ, 2005). 

 

2.2.1. TEMPERATURA DO AR 

A temperatura do ar é uma das variáveis que mais influenciam no desenvolvimento 

fenológico da cultura do milho, podendo acelerá-lo com a ocorrência de temperaturas 

elevadas, ou retardá-lo com a ocorrência de temperaturas mais baixas. De acordo com 

Fancelli e Dourado Neto (2000), a temperatura do solo também é importante para a cultura, 

pois durante a germinação, temperaturas do solo inferiores a 10°C e superiores a 42°C, 

prejudicam sensivelmente a germinação, ao passo que aquelas situadas entre 25 e 30°C 

propiciam as melhores condições para o desencadeamento dos processos de germinação das 

sementes e emergência das plântulas. 

No período de germinação, a cultura do milho exige temperatura mínima de 10°C 

(ZOPOLLATTO, 2007). Temperaturas noturnas elevadas tendem a reduzir o potencial 

produtivo do milho por contribuir para aceleração do acúmulo de graus-dia, resultando em 

menor acúmulo de fotoassimilados (FANCELLI & DOURADO NETO, 1996). 
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Como a taxa de crescimento aumenta de acordo com o acréscimo de temperatura, 

espera-se que em temperaturas mais elevadas as plantas acumulem mais massa seca do que 

em temperaturas mais amenas, por ocasião do embonecamento (CIRILO & ANDRADE, 

1994). 

Apesar de se observar na semeadura mais tardia maior taxa de crescimento e maior 

fitomassa acumulada no embonecamento, em comparação com plantios mais precoces, as 

plantas são menos eficientes em transformar a massa acumulada até o embonecamento em 

maior número de grãos (KINIRY et al., 1989; ANDRADE et al., 1993). 

 

2.2.2. RADIAÇÃO SOLAR 

De maneira prática, a radiação solar é a única fonte de energia para os processos 

fisiológicos e bioquímicos que ocorrem nos vegetais. Sendo assim, a produção final de 

biomassa depende, em última instância, da eficiência com que as folhas convertem energia 

radiante em energia química através da fotossíntese (ASSIS & MENDEZ, 1989). 

Para a cultura do milho, a radiação solar é uma das variáveis de extrema importância, 

sem a qual o processo fotossintético é inibido e as plantas são impedidas de expressar o seu 

máximo potencial produtivo. Grande parte da matéria seca do milho, cerca de 90%, provém 

da fixação de CO2 pelo processo fotossintético (CRUZ et al., 2006). 

Por ser pertencente ao grupo de plantas com metabolismo fotossintético do tipo C4, 

que se caracteriza pelo elevado potencial produtivo, as plantas de milho apresentam maior 

eficiência de uso da radiação solar ou eficiência quântica e, consequentemente, na produção 

de biomassa (HATTERSLEY, 1984).  

O máximo aproveitamento da radiação solar ocorre nos estádios de pré-florescimento 

e enchimento de grãos, sendo este último a fase mais crítica para a cultura do milho 

(RODRIGUES et al., 2011). 

A cultura do milho tende a expressar sua elevada produtividade quando a máxima área 

foliar coincidir com uma maior disponibilidade de radiação solar, desde que não haja déficit 

hídrico. Essa condição permite a máxima fotossíntese possível, porém aumenta a necessidade 

hídrica da cultura (BERGAMASCHI et al., 2004). 

As plantas de milho apresentam um alto potencial de utilização da radiação 

fotossinteticamente ativa na conversão do carbono mineral em carbono orgânico e o seu 

posterior acúmulo nos grãos (SLAFFER & OTEGUI, 2000). 

Jong et al. (1982) mostraram que a produção de milho foi linearmente relacionada à 

radiação incidente e respondeu a 78% da variação na produtividade. No entanto, diferenças no 
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desenvolvimento de dossel entre as culturas e climas podem confundir comparações de 

eficiências baseadas apenas na radiação incidente. 

 

2.2.3. PRECIPITAÇÃO PLUVIAL 

A cultura do milho é muito exigente em água. Entretanto, pode ser cultivada em 

regiões com precipitações desde 250 mm até 5000 mm anuais, sendo que a quantidade de 

água consumida pela planta, durante seu ciclo, está em torno de 600 mm. O consumo de água 

pela planta, nos estádios iniciais de crescimento, num clima quente e seco, raramente excede 

2,5 mm por dia (CRUZ et al., 2006). Entretanto, a quantidade de água disponível para a planta 

não depende somente da precipitação pluvial, mas sim da capacidade exploratória das raízes, 

da capacidade de armazenamento de água do solo e da magnitude do sistema radicular da 

planta (FANCELLI, 2003). 

As oscilações nas safras de milho, das principais regiões produtoras do Brasil, estão 

associadas à disponibilidade de água, sobretudo no período crítico da cultura, que vai do 

pendoamento ao início do enchimento de grãos (MATZENAUER, 1994; BERGONCI et al., 

2001; BERGAMASCHI et al., 2004). Os efeitos do déficit hídrico sobre o rendimento de 

interesse econômico de uma cultura vão depender da sua intensidade, duração, época de 

ocorrência e interação com outros fatores determinantes do rendimento final (CUNHA & 

BERGAMASCHI, 1992). 

Robins & Domingo (1953) e Denmead & Shaw (1960) relatam que as maiores 

reduções no rendimento de grãos de milho, causadas pelo estresse hídrico, ocorrem a partir da 

emergência do pendão até cerca de uma semana após o embonecamento. Os dados de 

Claassen & Shaw (1970) indicam que o período de maior sensibilidade da cultura do milho, 

em relação ao estresse hídrico, é a partir de aproximadamente uma semana antes do 

embonecamento até duas semanas após o embonecamento. 

O déficit hídrico afeta praticamente todos os aspectos relacionados ao 

desenvolvimento das plantas, reduzindo a área foliar, diminuindo a fotossíntese e afetando 

vários outros processos, além de alterar o ambiente físico das culturas, por modificar o 

balanço de energia do sistema (BERGAMASCHI, 1992). 

A maior parte da produção de milho no Brasil é realizada em condições de sequeiro, 

estando sujeita às instabilidades climáticas (SOUSA & PERES, 1998), o que torna 

fundamental o conhecimento do efeito da deficiência hídrica nos estádios de desenvolvimento 

das plantas de milho (SILVA et al., 2010). 
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2.3. SEMEADURA DA CULTURA DO MILHO 

Por meio de evidências experimentais, a época recomendável indicada para o 

estabelecimento da cultura de milho é dependente da ocorrência de chuva e de condições 

adequadas de temperatura. Esse fato associado a uma grande disponibilidade de híbridos no 

mercado resulta em datas de semeadura que variam de região para região (GADIOLI et al., 

2000). 

Existem várias maneiras de definir o melhor período de plantio para uma determinada 

cultura em cada região, visando minimizar as chances de perdas na produtividade. Este 

período é conhecido como “janela de semeadura”. A forma mais tradicional é por meio da 

condução de ensaios em campo com datas de semeaduras escalonadas ao longo do tempo, o 

que requer um grande esforço de pesquisa em termos de recursos materiais e humanos e com 

resultados limitados devido à grande variabilidade climática interanual. O zoneamento de 

risco climático em uso pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se baseia na 

satisfação das necessidades hídricas e térmicas das culturas quando cultivadas em certo 

município (MAPA, 2012). Uma forma alternativa é a utilização da simulação do crescimento 

de culturas empregando modelos previamente calibrados e validados, a exemplo do “Decision 

Support System for Agrotechnology Transfer” (DSSAT) proposto por Hoogenboom et al. 

(2013). 

 

2.4. MODELOS DE SIMULAÇÃO DE CULTURAS 

Modelos de simulação são ferramentas que permitem gerar cenários, considerando as 

diversas combinações das variáveis que influenciam a produtividade das culturas. Desta 

forma, é possível avaliar as estratégias mais adequadas em cada condição específica, 

possibilitando modificar tais estratégias para predizer as alterações nos componentes de 

produção e de outras variáveis, como a evapotranspiração, e as necessidades de água da 

cultura. Além disso, é possível combinar os resultados do modelo com fatores econômicos, 

para a análise de riscos associados a cada estratégia (JONES & RITCHIE, 1990). 

Os modelos de crescimento de culturas apresentam potencial de uso para responder 

questões em pesquisa, manejo de culturas e planejamento, auxiliando no entendimento sobre 

as interações genéticas, fisiológicas e do ambiente, e nas decisões de práticas culturais antes e 

durante o período da cultura no campo, como aplicações de fertilizantes e irrigação (BOOTE 

et al., 1996). 
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Pesquisadores de diversas partes do mundo vêm usando vários modelos de culturas, 

testando a habilidade na simulação de eventos fenológicos, produção de biomassa e 

produtividade de grãos (DOURADO NETO et al., 2001). 

Os sistemas agrícolas envolvem um conjunto de processos que podem ser 

simplificados por meio de modelos. De acordo com Andrade et al. (2009), os modelos de 

simulação do crescimento e desenvolvimento de culturas, ou simplesmente modelos de 

culturas, representam o funcionamento dinâmico do sistema solo-planta e sua interação com o 

clima e com as práticas culturais. 

Dentre as vantagens de uso dos modelos de simulação, destaca-se a possibilidade de 

economizar tempo, esforço e recursos necessários para a tomada de decisões relacionadas ao 

manejo das culturas. De maneira similar, experimentos de campo detalhados e de longa 

duração podem ser melhor definidos, quando os modelos proporcionam alcances iniciais nas 

respostas esperadas (JAME & CURTFOURTH, 1996). 

De acordo com Pavan (2007) dentre os modelos de simulação de culturas, quatro 

podem ser destacados: APSIM (Agricultural Production Systems Simulator), desenvolvido da 

Austrália, tem como objetivo auxiliar na recomendação de diferentes cultivos, e possui um 

grande número de módulos agrossilvopastoris, processos do solo e de gerenciamento. O 

modelo DAISY, desenvolvido na Dinamarca, permite a construção de cenários para simular 

diferentes estratégias de gerenciamento e rotação de culturas. CENTURY, inicialmente 

desenvolvido para as pastagens naturais americanas, é aplicado com sucesso a diversos 

ecossistemas e tipos de solo, especialmente sob condições de clima temperado. O modelo 

DSSAT, desenvolvido em um projeto americano na Universidade do Havaí, este modelo está 

entre os mais difundidos na área de simulação de crescimento e desenvolvimento de culturas. 

Entre os modelos desenvolvidos para simulação do crescimento de plantas, particularmente 

para gramíneas, destacam-se os modelos CERES (JONES, 1986). 

Os modelos de simulação CERES (Crop Environment Resource Synthesis) estão 

agrupados em um Sistema de Suporte à Decisão para Transferência de Agrotecnologia 

(DSSAT), no qual se encontram os vários modelos para as diferentes culturas: milho 

(CERES-Maize), trigo (CERES-Wheat), sorgo (CERES-Sorghum), arroz (CERES-Rice), 

cevada (CERES-Barley), girassol (CERES-Sunflower), entre outros (IBSNAT, 1989), que 

têm sido amplamente utilizados em todo o mundo. Este modelo considera o processo do 

balanço de água no solo, a interceptação da radiação solar pelo dossel, a produção de matéria 

seca e a partição da biomassa (KINIRY et al., 1997). 
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O modelo CERES-Maize é um modelo determinístico de estimativa, projetado para 

simular o crescimento da cultura do milho, a dinâmica da água, temperatura e nitrogênio no 

solo, em escala de campo para uma estação de crescimento ou, se combinado com outros 

modelos do mesmo sistema, ele pode simular uma sucessão de cultivos, incluindo pousio, o 

efeito da sazonalidade ou da variabilidade interanual do clima nas culturas. O modelo é usado 

para pesquisas básicas e aplicadas relacionadas aos efeitos do clima (regime térmico, estresse 

hídrico e disponibilidade de luminosidade), do manejo (irrigação, população e espaçamento 

entre fileiras, datas de semeadura) e do crescimento/rendimento do milho. Também é usado 

para avaliar práticas de fertilização com nitrogênio, na extração e lixiviação deste nutriente do 

solo, e em pesquisa de alterações globais para avaliar os potenciais efeitos do aquecimento do 

clima e de mudanças na precipitação e eficiência de uso de água devido ao aumento de CO2 

(ANDRADE et al., 2009). 

Há basicamente três grandes aplicações para os modelos de culturas: (1) ferramenta de 

pesquisa; (2) ferramenta para a tomada de decisões e, (3) ferramenta em ensino, treinamento e 

transferência de tecnologia. Dentro de cada um destes três grupos, há uma gama enorme de 

exemplos de aplicação da modelagem em sistemas de produção. 

Na pesquisa, a modelagem tem sido usada como ferramenta no melhoramento 

genético, análise da interação genótipo versus ambiente, no manejo cultural, em sistemas de 

produção, no planejamento agrícola em nível regional ou nacional e na área ambiental 

(ANDRADE et al., 2009). 

Quando aplicado para auxiliar na tomada de decisão, o objetivo principal é prever a 

produtividade, podendo esta informação ser utilizada tanto em nível de fazenda pelos 

agricultares e técnicos responsáveis, ou em nível de governo para resolução de questões 

políticas e de segurança alimentar (HOOGENBOOM, 2000). 

No ensino, o principal papel dos modelos de simulação de culturas é substituir 

algumas experiências reais, tradicionalmente realizadas em campo. O aprendiz pode simular 

diferentes tratamentos, com “plantar” uma determinada cultura em variados tipos de solo, e 

então investigar o impacto de cada tratamento sobre o crescimento e desenvolvimento da 

planta (MATTHEWS et al., 2000). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O modelo CSM-CERES-Maize do pacote DSSAT, versão 4.5.1.013 

(HOOGENBOOM et al., 2013) foi usado para simular a produtividade do milho em 

condições de sequeiro. As simulações foram realizadas semanalmente a partir de 1 de agosto 

até 24 de julho, em 11 dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais (Figura 1). Foi 

selecionado um município representativo de cada mesorregião do Estado de Minas Gerais, 

exceto na região do Vale do Mucuri, para a qual não se dispõe de dados históricos de clima. 

Dados diários foram obtidos no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), para o período de 1961 a 2010, totalizando 49 anos. 

 

 

Figura 1. Mapa de localização dos municípios nas mesorregiões do Estado de Minas Gerais. 

 

As variáveis meteorológicas usadas como dados de entrada no modelo CSM-CERES-

Maize foram temperatura mínima, temperatura máxima, precipitação pluvial e número de 

horas de brilho solar. A ferramenta Weatherman (PICKERING et al., 1994) do sistema 

DSSAT foi utilizada para analisar a consistência dos dados, para preencher falhas na 

temperatura do ar e na precipitação em períodos curtos (inferiores a 7 dias), e para estimar a 

radiação solar a partir de dados do número de horas de brilho solar usando a equação de 

Angstrom-Prescott (ANGSTROM, 1924; PRESCOTT, 1940). Os coeficientes “a” e “b” da 
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equação de Angstrom-Prescott foram padronizados em 0,25 e 0,50, respectivamente, 

conforme recomendado por Allen et al. (1998), devido a inexistência de valores para os 

coeficientes em todos os municípios. Adicionalmente, a evaporação e a transpiração da 

cultura foram estimadas pelo modelo Priestley-Taylor. 

Devido à falta de informações específicas dos solos nos municípios selecionados, 

utilizou-se a mesma metodologia empregada pelo MAPA (SANS et al., 2001). Pelo critério 

utilizado no Zoneamento de Risco Climático (ZRC) do MAPA, considera-se a cultura do 

milho com um sistema radicular com 0,50 m de profundidade e três tipos de solos fictícios 

(genéricos), com características de baixa (20 mm), média (40 mm) e alta capacidade de 

retenção de água (60 mm). Dados dos perfis de solo existentes foram ajustados para se 

tornarem similares, em termos de retenção de água, aos três tipos de solos fictícios utilizados 

no ZRC do MAPA (Tabelas 1, 2 e 3). Entretanto, as simulações no modelo CSM-CERES-

Maize consideraram a cultura do milho com sistema radicular de até 0,80 m. 

 

Tabela 1. Atributos do perfil de solo genérico do tipo 1. 

P PMP CC S Fraiz CHsat DA CO Argila Areia pH 

(m) (m3 m-3) (adm)* (m h-1) (kg m-3) (%) (adm) 

0,05 0,050 0,075 0,438 1,0 0,682 1460 0,35 10 1 5,5 

0,10 0,050 0,075 0,438 1,0 0,682 1460 0,35 10 1 5,5 

0,20 0,060 0,085 0,416 1,0 0,601 1540 0,21 9 1 5,5 

0,40 0,067 0,095 0,429 0,8 0,625 1480 0,15 11 1 5,5 

0,60 0,067 0,110 0,439 0,5 0,327 1470 0,13 13 3 5,5 

0,80 0,067 0,114 0,450 0,2 0,451 1430 0,16 15 1 5,5 

1,00 0,067 0,125 0,441 0,0 0,436 1460 0,12 16 0 5,5 

1,20 0,067 0,125 0,441 0,0 0,436 1460 0,12 16 0 5,5 

1,50 0,067 0,125 0,441 0,0 0,436 1460 0,12 16 0 5,5 

Profundidade (P), ponto de murcha permanente (PMP), capacidade de campo (CC), saturação 
(S), fator de crescimento de raiz (Fraiz), condutividade hidráulica saturada (CHsat), densidade 
aparente (DA) e carbono orgânico (CO). 
* adm = adimensional. 
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Tabela 2. Atributos do perfil de solo genérico do tipo 2. 

P PMP CC S Fraiz CHsat DA CO Argila Areia pH 

(m) (m3 m-3) (adm)* (m h-1) (kg m-3) (%) (adm) 

0,05 0,290 0,340 0,568 1,0 0,0523 1050 2,18 63 19 5,7 

0,10 0,280 0,340 0,577 1,0 0,0977 1020 2,10 63 22 5,8 

0,20 0,280 0,350 0,569 1,0 0,0881 1040 2,00 66 21 5,8 

0,40 0,280 0,340 0,580 0,8 0,0715 1010 1,79 70 17 5,5 

0,60 0,270 0,335 0,605 0,5 0,1474 904 1,65 72 13 5,1 

0,80 0,258 0,340 0,619 0,2 0,3011 910 1,53 72 14 5,0 

1,00 0,252 0,335 0,629 0,0 0,3725 880 1,43 72 14 5,0 

1,20 0,252 0,335 0,629 0,0 0,3725 880 1,43 72 14 5,0 

1,50 0,252 0,335 0,629 0,0 0,3725 880 1,43 72 14 5,0 

Profundidade (P), ponto de murcha permanente (PMP), capacidade de campo (CC), saturação 
(S), fator de crescimento de raiz (Fraiz), condutividade hidráulica saturada (CHsat), densidade 
aparente (DA) e carbono orgânico (CO). 
* adm = adimensional. 
 

Tabela 3. Atributos do perfil de solo genérico do tipo 3. 

P PMP CC S Fraiz CHsat DA CO Argila Areia pH 

(m) (m3 m-3) (adm)* (m h-1) (kg m-3) (%) (adm) 

0,05 0,265 0,370 0,465 1,0 0,790 1310 2,03 26 36 6,4 

0,10 0,275 0,380 0,452 1,0 0,790 1350 2,03 26 36 6,4 

0,20 0,285 0,385 0,445 1,0 0,790 1370 2,03 27 37 6,4 

0,40 0,280 0,370 0,455 0,8 0,790 1340 2,03 27 37 6,4 

0,60 0,275 0,360 0,451 0,5 0,790 1350 0,44 27 37 6,7 

0,80 0,260 0,360 0,458 0,2 0,790 1330 0,44 29 36 6,7 

1,00 0,260 0,360 0,446 0,0 0,790 1360 0,29 25 32 7,3 

1,20 0,260 0,350 0,410 0,0 0,790 1470 0,15 20 28 7,9 

1,50 0,260 0,350 0,403 0,0 0,790 1490 0,15 18 31 7,9 

Profundidade (P), ponto de murcha permanente (PMP), capacidade de campo (CC), saturação 
(S), fator de crescimento de raiz (Fraiz), condutividade hidráulica saturada (CHsat), densidade 
aparente (DA) e carbono orgânico (CO). 
* adm = adimensional. 
 

Considerou-se o cultivo do híbrido simples de milho (BRS 1030) para o qual se 

dispunha de dados de experimentos de campo, o que permitiu a parametrização do modelo 

CSM-CERES-Maize (SANTANA et al., 2010). Trata-se de uma cultivar com potencial 

produtivo médio, empregada principalmente para a produção de grãos e de silagem utilizando 
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baixo nível de tecnologia. As condições de manejo para a cultura do milho, adotadas nas 

simulações, foram obtidas do sistema de produção de milho disponível online (CRUZ et al., 

2006). Considerou-se um espaçamento de 0,9 m entre fileiras, com população final de 68 mil 

plantas ha-1. A adubação consistiu de 500 kg ha-1 da fórmula 8-28-16 + Zn, aplicados na 

semeadura, e 200 kg ha-1 de nitrogênio, na forma de uréia mais 70 kg ha-1 de K2O na forma de 

cloreto de potássio, aplicados em cobertura aos 40 dias após a semeadura. 

A ferramenta de análise sazonal do modelo foi utilizada, juntamente com os dados 

históricos diários de clima, para avaliar a produtividade de grãos de milho em um sistema de 

produção de sequeiro, no qual a cultura estava sujeita às eventuais instabilidades climáticas, 

como estresse hídrico, devido a veranicos e às altas temperaturas. 

A produtividade média de grãos de cada data de semeadura foi comparada com a 

produtividade média máxima entre todas as datas de semeadura para se determinar uma curva 

de redução da produtividade ao longo do ano (AMARAL et al., 2009). Com esta curva é 

possível se estabelecer diferentes períodos de semeadura com base no nível de risco (redução 

da produtividade) que o tomador de decisão estaria disposto a correr. Para níveis maiores de 

risco, o período de semeadura é maior e vice-versa. No presente estudo, adotou-se, 

arbitrariamente, como referência um nível de risco de 10%, ou seja, o tomador de decisão 

toleraria reduções de, no máximo, 10% na sua produtividade. A redução na produtividade da 

cultura do milho foi calculada a partir da seguinte equação: 

 

1001
max











Y

Y
Y s

r  

 

Em que Yr é a redução na produtividade (kg ha-1); Ys é a produtividade média uma data de 

semeadura (kg ha-1) e Ymax é a produtividade média máxima entre todas as datas de 

semeadura (kg ha-1). 

Os resultados foram comparados com as janelas de semeadura estabelecidas pelo ZRC 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2012). O modelo foi 

programado para realizar semeaduras semanais, iniciando em 1 de agosto e estendendo-se por 

52 semanas (tratamentos) até 24 de julho (Tabela 4). Desta forma, foram gerados, para cada 

município 156 valores simulados de produtividade de grãos. 
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Tabela 4. Tratamentos simulados com as respectivas datas de semeadura. 

Tratamento Data Tratamento Data Tratamento Data Tratamento Data 

1 01/08 14 31/10 27 30/01 40 01/05 

2 08/08 15 07/11 28 06/02 41 08/05 

3 15/08 16 14/11 29 13/02 42 15/05 

4 22/08 17 21/11 30 20/02 43 22/05 

5 29/08 18 28/11 31 27/02 44 29/05 

6 05/09 19 05/12 32 06/03 45 05/06 

7 12/09 20 12/12 33 13/03 46 12/06 

8 19/09 21 19/12 34 20/03 47 19/06 

9 26/09 22 26/12 35 27/03 48 26/06 

10 03/10 23 02/01 36 03/04 49 03/07 

11 10/10 24 09/01 37 10/04 50 10/07 

12 17/10 25 16/01 38 17/04 51 17/07 

13 24/10 26 23/01 39 24/04 52 24/07 

* Dia/mês 

 

Dentro dos períodos de semeadura simulados pelo modelo CSM-CERES-Maize, foi 

escolhida, usando-se como critério a maior produtividade média simulada, a melhor data para 

cada município levando em consideração os três tipos de solos. 

Os valores de produtividade média a 13% de umidade (base úmida), referentes às 

janelas de semeadura, obtidos a partir de simulações no modelo CSM-CERES-Maize do 

DSSAT para cada município e tipo de solo, foram comparados com os dados médios de 

produtividade disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2015) para cada município. Tanto os dados das simulações do DSSAT quanto os dados do 

IBGE foram referentes ao período de 2003 a 2009. Como os dados de produtividade do IBGE 

baseiam-se em informações coletadas junto aos produtores agrícolas de cada município, não 

existe diferenciação de produtividades em relação aos três tipos de solo, manejo e 

necessidades hídricas (com ou sem irrigação). 

Para auxiliar nas análises da variação de produtividade de milho entre os municípios, 

dados diários de radiação solar e de precipitação pluvial foram acumulados a partir da melhor 

data de semeadura até o término do ciclo fenológico da cultura, sendo determinados pelo 

modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT para cada tipo de solo e localidade. Também, 

determinou-se a temperatura média do ar para a mesma data em cada município e tipo de solo, 

com base na média da temperatura mínima do ar e na média da temperatura máxima do ar. 
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Como a temperatura do ar é afetada pela altitude do local, e esta afeta o crescimento, 

desenvolvimento e produtividade do milho, determinaram-se também as diferenças na 

temperatura do ar ocasionadas pelas diferenças de altitude entre os 11 municípios das 

mesorregiões do Estado de Minas Gerais. De acordo com Pereira et al. (2007), se a atmosfera 

estiver totalmente seca, o limite para a queda da temperatura causada pelo acréscimo de 

altitude é 9,8°C/1000 m (Gradiente Adiabático Seco). Ao contrário, se a atmosfera estiver 

saturada de vapor d’água, então o decréscimo de temperatura é acentuadamente menor e 

próximo de 4°C/1000 m (Gradiente Adiabático Saturado). Em termos médios, este gradiente 

vertical é da ordem de 6,5°C/1000 m (VIEIRA & PICULLI, 2009), e com base neste valor 

foram calculados os acréscimos e os decréscimos na temperatura do ar entre os municípios 

considerados neste estudo. Estes dados também foram utilizados para explicar as diferenças 

de produtividade da cultura do milho. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As janelas de semeadura e os comprimentos dos períodos de semeadura para a cultura 

do milho em solo do tipo 1, 2 e 3, são apresentados nas Tabelas 5, 6 e 7, respectivamente, 

considerando os 11 municípios das mesorregiões do Estado de Minas Gerais. Estes resultados 

foram obtidos por meio de simulações com modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT e pelo 

zoneamento de risco climático do MAPA disponibilizado para consulta gratuita na internet 

(MAPA, 2012). 

De maneira geral, constatou-se grande variação nas janelas de semeadura e nos 

comprimentos dos períodos de semeadura, como consequência das interações da cultura com 

as condições edafoclimáticas dos municípios. Os menores períodos de semeadura, simulados 

pelo DSSAT para os solos do tipo 1, 2 e 3, foram obtidos para os municípios de Janaúba 

(Norte) com 8, 8 e 36 dias, respectivamente; Araçuaí (Jequitinhonha) com 8, 18 e 22 dias, 

respectivamente; e Aimorés (Vale do Rio Doce) com 22 dias para os três tipos de solo 

(Tabelas 5, 6 e 7). Estes resultados podem ser justificados pelo fato destes municípios estarem 

situados em regiões mais secas do Estado de Minas Gerais e com temperaturas mais altas. 

Para municípios e tipos de solo nos quais os períodos de semeadura foram muito 

reduzidos (8 dias), não é recomendada a semeadura de milho, devendo-se substituir por outra 

cultura mais resistente, principalmente a estresses hídricos. Segundo Chaves et al. (2010) as 

mesorregiões Norte e Vale do Jequitinhonha se caracterizam por baixos índices de 

produtividade das lavouras, sendo influenciadas principalmente pela baixa precipitação 

pluvial, ou ainda, pela concentração das chuvas em um curto período do ano. Outro fator que 

influencia fortemente os baixos índices de produtividade das culturas nestas regiões é o 

reduzido nível tecnológico empregado nos sistemas de cultivo. 

Por outro lado, as maiores janelas de semeadura nas simulações com o modelo CSM-

CERES-Maize do DSSAT para os solos do tipo 1, 2 e 3, foram alcançadas para os municípios 

de Caldas (Sul/Sudoeste) com 43, 50 e 78 dias, respectivamente; Barbacena (Campos das 

Vertentes) com 78, 64 e 64 dias, respectivamente; e Uberaba (Triângulo Mineiro) com 57, 71 

e 78, respectivamente (Tabelas 5, 6 e 7). Essas maiores amplitudes nos períodos de semeadura 

propiciam melhores produtividades da cultura. 

A capacidade de retenção de água do solo teve um papel importante na definição do 

início e do comprimento dos períodos de semeaduras, especialmente nos municípios com 

menor precipitação. Se o solo possui baixa retenção de água (solo do tipo 1), nota-se que os 

períodos de semeadura terão menores comprimentos. Quando se consideram solos com média 

capacidade de retenção de água (solo do tipo 2), pode-se observar um discreto aumento nestes 
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períodos em alguns municípios, comparativamente ao solo do tipo 1 (Tabela 6). Já 

considerando solos com alta capacidade de retenção de água (solo do tipo 3), constatou-se que 

todos os municípios apresentaram períodos de semeaduras mais amplos (Tabela 7). 

É muito provável que a época de semeadura empregada pelos produtores de milho não 

seja a mais apropriada para cada local, contribuindo para produtividades inferiores ao 

esperado, conforme estimativas realizadas pelo IBGE. A semeadura no período inadequado é 

uma das principais causas das baixas produtividades de milho no Brasil (FORSTHOFER, 

2004). 

 

Tabela 5. Janelas de semeadura e comprimentos dos períodos de semeadura para a cultura do 

milho em solo do tipo 1, obtidos pelo modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT e pelo 

zoneamento de risco climático do MAPA, considerando 11 municípios de Minas Gerais. 

Município 

DSSAT  MAPA  

Janela de semeadura 

(dia/mês) 
Nº de 
dias 

Janela de semeadura 

(dia/mês) 
Nº de 
dias 

Caldas 14/11 26/12 43 01/10 31/12 92 

Barbacena 26/09 12/12 78 01/10 20/11 51 

Oliveira 10/10 31/10 22 01/10 30/11 61 

Uberaba 24/10 19/12 57 01/10 31/12 92 

Sete Lagoas 24/10 28/11 36 01/10 31/10 31 

Viçosa 17/10 28/11 43 01/10 10/11 41 

Curvelo 24/10 28/11 36 01/10 20/10 20 

Janaúba 14/11 21/11 8 --- --- --- 

Unaí 24/10 05/12 43 01/10 10/11 41 

Araçuaí 24/10 31/10 8 --- --- --- 

Aimorés 24/10 14/11 22 --- --- --- 

Linhas tracejadas indicam a inexistência de dados ou o município é considerado inapto para o 

cultivo de milho. 
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Tabela 6. Janelas de semeadura e comprimentos dos períodos de semeadura para a cultura do 

milho em solo do tipo 2, obtidos pelo modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT e pelo 

zoneamento de risco climático do MAPA, considerando 11 municípios de Minas Gerais. 

Município 

DSSAT  MAPA  

Janela de semeadura 

(dia/mês) 
Nº de 
dias 

Janela de semeadura 

(dia/mês) 
Nº de 
dias 

Caldas 07/11 26/12 50 01/10 31/12 92 

Barbacena 03/10 05/12 64 01/10 31/12 92 

Oliveira 10/10 21/11 43 01/10 31/12 92 

Uberaba 17/10 26/12 71 01/10 31/12 92 

Sete Lagoas 10/10 21/11 43 01/10 20/11 51 

Viçosa 10/10 28/11 50 01/10 31/12 92 

Curvelo 17/10 21/11 36 01/10 10/11 41 

Janaúba 21/11 28/11 8 01/10 31/10 31 

Unaí 17/10 21/11 36 01/10 30/11 61 

Araçuaí 24/10 07/11 18 01/10 20/10 20 

Aimorés 24/10 14/11 22 01/10 31/10 31 

 

Ao se compararem os resultados obtidos pelo modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT 

com o zoneamento de risco climático (ZRC) do MAPA, verifica-se que existem consideráveis 

diferenças nas janelas de semeadura e nos comprimentos dos períodos de semeadura (Tabelas 

5, 6 e 7). O município de Janaúba, por exemplo, apresentou um período de semeadura para a 

produção de milho pelo DSSAT bastante reduzido (8 dias para os solos do tipo 1 e 2), o que 

diferiu do zoneamento de risco climático do MAPA, que considera Janaúba inapta para o 

cultivo de milho no solo do tipo 1 e, para o solo tipo 2, esse período tem o comprimento de 31 

dias. Particularmente para o município de Oliveira, constatou-se diferenças expressivas nos 

comprimentos dos períodos de semeadura entre os resultados do DSSAT e do MAPA, sendo 

de 39 dias para o solo do tipo 1, de 49 dias para o solo do tipo 2 e de 42 dias para o solo do 

tipo 3. 
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Tabela 7. Janelas de semeadura e comprimentos dos períodos de semeadura para a cultura do 

milho em solo do tipo 3, obtidos pelo modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT e pelo 

zoneamento de risco climático do MAPA, considerando 11 municípios de Minas Gerais. 

Município 

DSSAT  MAPA  

Janela de semeadura 

(dia/mês) 
Nº de 
dias 

Janela de semeadura 

(dia/mês) 
Nº de 
dias 

Caldas 17/10 02/01 78 01/10 31/12 92 

Barbacena 03/10 05/12 64 01/10 31/12 92 

Oliveira 03/10 21/11 50 01/10 31/12 92 

Uberaba 10/10 26/12 78 01/10 31/12 92 

Sete Lagoas 03/10 21/11 50 01/10 30/11 61 

Viçosa 03/10 28/11 57 01/10 31/12 92 

Curvelo 17/10 21/11 36 01/10 30/11 61 

Janaúba 24/10 28/11 36 01/10 10/11 41 

Unaí 17/10 14/11 29 01/10 10/12 71 

Araçuaí 17/10 07/11 22 01/10 31/10 31 

Aimorés 17/10 07/11 22 01/10 31/10 31 

 

Para o ZRC do MAPA, o início do período de semeadura da cultura do milho, em 

todos os municípios e para os três tipos de solo, é 01 de outubro. Ao contrário, pelas 

simulações do modelo CSM-CERES-Maize, o início da janela de semeadura varia de 26 de 

setembro em Barbacena, a 21 de Novembro em Janaúba (Tabelas 5 e 6, respectivamente). De 

maneira geral, para os municípios situados em regiões mais secas, a metodologia utilizada 

pelo modelo CSM-CERES-Maize é mais rigorosa, estabelecendo períodos de semeadura mais 

curtos que os do ZRC do MAPA. 

As discrepâncias nas janelas de semeaduras obtidas pelo modelo CSM-CERES-Maize 

comparativamente aos disponibilizados pelo ZRC do MAPA, são decorrentes da utilização de 

abordagens bastante diferentes para se determinar a duração do período de semeadura. O ZRC 

do MAPA se baseia no Índice de Satisfação das Necessidades de Água (ISNA), determinado 

em simulações, em escala decendial, por meio de um modelo de balanço hídrico da cultura 

(SANS et al., 2001). As variáveis meteorológicas (precipitação pluvial e temperatura do ar) 

empregadas nas simulações são provenientes de séries históricas de dados com média de 20 

anos. Por outro lado, a metodologia proposta neste estudo utiliza como critério a redução de 
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produtividade da cultura, obtida com o emprego de um modelo de simulação baseado em 

processo, capaz de avaliar a resposta da cultura a outras variáveis, como temperatura do ar e 

radiação solar, e não somente ao estresse hídrico. No modelo de simulação CSM-CERES-

Maize do DSSAT, o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade da cultura do milho 

são simulados de forma determinística, resultando em predições exatas das variáveis de 

interesse, isto é, sem qualquer distribuição de probabilidade ou elementos aleatórios 

associados (JONES, 1986). 

Embora existam discrepâncias entre os resultados do DSSAT e do MAPA, verificou-

se tendências semelhantes, como a existência de menores janelas de semeadura e, 

consequentemente, menores períodos de semeaduras para os municípios de Janaúba (Norte), 

Araçuaí (Vale do Jequitinhonha) e Aimorés (Vale do Rio Doce) comparativamente aos 

demais, independente do tipo de solo (Tabelas 5, 6 e 7). Segundo Garcia et al. (2006), a região 

Norte de Minas Gerais é marcada por fatores climáticos adversos, economia agrícola centrada 

na pecuária extensiva e na agricultura de subsistência. Nesta região, a cultura do milho 

apresenta produtividade reduzida, influenciada por sistemas de produção com baixa utilização 

de insumos, decorrentes da situação de risco do clima. Já a região do Jequitinhonha classifica-

se como a menos desenvolvida de Minas Gerais, somando-se às práticas agrícolas bastante 

rudimentares (uso quase exclusivo de mão de obra familiar e baixos índices de utilização de 

insumos e de máquinas) aos altos índices de analfabetismo, pobreza e mortalidade infantil 

(BASTOS & GOMES, 2011). Por outro lado, na região do Vale do Rio Doce a distribuição de 

chuvas é irregular ao longo do ano e o clima quente torna a atividade agrícola muito 

dispendiosa por exigir muita tecnologia e apoio à produção das culturas para reduzir os riscos 

de insucesso. 

Para cada um dos 11 municípios de Minas Gerais, a comparação da produtividade 

média simulada pelo modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT, referente às datas 

compreendidas nas janelas de semeadura, com a produtividade média estimada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) no período de 2003 a 2009, evidenciou 

diferenças marcantes para os solos do tipo 1, 2 e 3 (Figuras 2, 3 e 4, respectivamente). 
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Figura 2. Produtividades médias da cultura do milho para o solo tipo 1 nos 11 municípios do 

Estado de Minas Gerais, simuladas pelo DSSAT e estimadas pelo IBGE durante o período de 

2003 a 2009. 

 

Para a maioria dos municípios analisados, as produtividades médias simuladas pelo 

DSSAT foram inferiores às estimadas pelo IBGE para o solo tipo 1 (Figura 2), exceto para os 

municípios de Caldas e Barbacena. A maior diferença percentual favorável à produtividade 

estimada pelo IBGE foi constatada na cidade de Aimorés (78%), enquanto que a menor 

diferença percentual foi verificada na cidade de Janaúba (6%). 

De maneira geral, existem grandes variabilidades nos cultivos de sequeiro, podendo 

ser decorrentes da variação na disponibilidade hídrica do solo. As menores produtividades 

simuladas, constatadas na Figura 2, podem ser justificadas em função do solo tipo 1 

apresentar a menor capacidade de retenção de água e de ser um solo nutricionalmente mais 

pobre. Segundo Landau et al. (2009), solos arenosos (teor de argila inferior a 15%) devem ser 

evitados para o cultivo, devido à sua baixa capacidade de retenção de água e nível de 

nutrientes disponíveis para as plantas.  

A menor produtividade simulada pelo DSSAT ocorreu na cidade de Araçuaí, que se 

encontra em região com clima pouco favorável ao cultivo de milho, por apresentar baixos 

volumes de precipitação e elevadas temperaturas. Segundo Cemig (2010), a distribuição das 
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chuvas no Estado de Minas Gerais é desigual, com a região norte apresentando características 

típicas do clima semiárido do sertão nordestino e longos períodos de estiagem. 

Observa-se na Figura 3 que oito das onze cidades selecionadas no presente trabalho, 

apresentaram produtividades simuladas maiores em relação às produtividades estimadas pelo 

IBGE, diferentemente das produtividades obtidas para o solo tipo 1 (Figura 2). 

 

 

Figura 3. Produtividades médias da cultura do milho para o solo tipo 2 nos 11 municípios do 

Estado de Minas Gerais, simuladas pelo DSSAT e estimadas pelo IBGE durante o período de 

2003 a 2009. 

 

As produtividades simuladas para os municípios de Caldas, Barbacena, Oliveira, Sete 

Lagoas, Viçosa, Curvelo, Janaúba e Araçuaí foram de 47%, 51%, 29%, 8%, 30%, 33%, 61% 

e 39, respectivamente, superiores às do IBGE. Por outro lado, as três cidades que obtiveram 

produtividades simuladas pelo DSSAT inferiores foram Uberaba, Unaí e Aimorés com 7%, 

23% e 34%, respectivamente, menores que as do IBGE. 

Nota-se na Figura 4 que as cidades de Unaí e Aimorés apresentaram produtividades 

inferiores às estimadas pelo IBGE, sendo as diferenças percentuais de 11% e 10%, 

respectivamente. Observa-se que estes mesmos municípios tiveram também para o solo tipo 1 

e 2 (Figuras 2 e 3), produtividades simuladas inferiores as estimadas pelo IBGE. As outras 
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produtividades médias foram sempre superiores variando de 68% em Janaúba para 0,2% em 

Uberaba. 

 

 

Figura 4. Produtividades médias da cultura do milho para o solo tipo 3 nos 11 municípios do 

Estado de Minas Gerais, simuladas pelo DSSAT e estimadas pelo IBGE durante o período de 

2003 a 2009. 

 

Os municípios de Caldas e de Barbacena se destacaram por apresentarem as maiores 

produtividades médias pelo DSSAT, para os três tipos de solo, e pelo IBGE, respectivamente. 

Por outro lado, as cidades de Araçuaí e de Janaúba apresentaram as menores produtividades 

médias pelo DSSAT e pelo IBGE, respectivamente. 

De maneira geral, nota-se ainda que as menores produtividades simuladas foram para 

os municípios de Janaúba, Araçuaí e Aimorés (Figuras 2, 3 e 4). Outros trabalhos mostram 

que a região do Jequitinhonha apresenta uma baixa produtividade. Segundo Garcia et al. 

(2006), a quantidade de milho colhida na região do Jequitinhonha/Mucuri é praticamente 

inexpressiva diante das outras regiões produtoras do Estado. Por outro lado, as maiores 

produtividades foram atingidas para as cidades de Caldas, Barbacena e Oliveira, situadas nas 

maiores regiões produtoras de milho do Estado de Minas Gerais. Garcia et al. (2006) afirma 

também que a produção de milho em Minas Gerais está concentrada nas regiões situadas no 

Sul e no Oeste do Estado, como o Sul de Minas, Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste. As 
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possíveis justificativas estão tanto nas condições climáticas mais favoráveis dessas regiões, 

como também pela proximidade de mercado e pela organização comercial das propriedades. 

Nas Tabelas 8, 9 e 10 são apresentadas, para cada tipo de solo e município do Estado 

de Minas Gerais, a produtividade média da cultura do milho, obtida por meio de simulação no 

modelo CSM-CERES-Maize do DSSAT, para a melhor data de plantio compreendida na 

janela de semeadura, além das variáveis meteorológicas associadas ao ciclo fenológico da 

cultura. 

 

Tabela 8. Melhor data de plantio da janela de semeadura para a cultura do milho em solo do 

tipo 1, variáveis meteorológicas do ciclo fenológico (precipitação pluvial, radiação solar 

global e temperatura do ar) e produtividade média simulada com semeadura na melhor data, 

associadas a cada um dos 11 municípios de Minas Gerais. 

Município 
Altitude 

(m) 

Janela de 
semeadura 

(dia/mês) 

Melhor 
data de 
plantio 

(dia/mês) 

Chuva 

(mm) 

Rg 

(MJ m-2) 

Tar 

(°C) 

Produtividade 

média 

(kg ha-1) 

Caldas 1150 14/11 26/12 12/12 1013 3085 20,0 5566 

Barbacena 1126 26/09 12/12 14/11 1014 2915 21,1 4586 

Oliveira 967 10/10 31/10 10/10 1053 3188 22,6 4430 

Uberaba 737 24/10 19/12 12/12 957 2515 24,4 3767 

Sete 
Lagoas 

732 24/10 28/11 31/10 982 2802 23,8 2855 

Viçosa 690 17/10 28/11 14/11 849 2811 23,2 3393 

Curvelo 672 24/10 28/11 07/11 770 2745 25,1 2106 

Janaúba 516 14/11 21/11 21/11 564 2989 26,1 1474 

Unaí 460 24/10 05/12 31/10 921 2936 25,8 3068 

Araçuaí 289 24/10 31/10 24/10 476 2113 26,6 932 

Aimorés 83 24/10 14/11 31/10 605 2343 27,3 1113 

Precipitação pluvial acumulada (Chuva), radiação solar global acumulada (Rg) e temperatura 
média do ar (Tar). 
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Tabela 9. Melhor data de plantio da janela de semeadura para a cultura do milho em solo do 

tipo 2, variáveis meteorológicas do ciclo fenológico (precipitação pluvial, radiação solar 

global e temperatura do ar) e produtividade média simulada com semeadura na melhor data, 

associadas a cada um dos 11 municípios de Minas Gerais. 

Município 
Altitude 

(m) 

Janela de 
semeadura 

(dia/mês) 

Melhor 
data de 
plantio 

(dia/mês) 

Chuva 

(mm) 

Rg 

(MJ m-2) 

Tar 

(°C) 

Produtividade 

média 

(kg ha-1) 

Caldas 1150 07/11 26/12 12/12 1011 3054 20,0 9147 

Barbacena 1126 03/10 05/12 24/10 1076 2991 21,1 8092 

Oliveira 967 10/10 21/11 24/10 1059 3143 22,7 7620 

Uberaba 737 17/10 26/12 12/12 987 2534 24,4 7176 

Sete 
Lagoas 

732 10/10 21/11 24/10 979 2843 23,7 6125 

Viçosa 690 10/10 28/11 21/11 816 2793 23,2 5885 

Curvelo 672 17/10 21/11 31/10 778 2772 25,0 4724 

Janaúba 516 21/11 28/11 21/11 562 2964 26,1 2618 

Unaí 460 17/10 21/11 31/10 921 2936 25,8 5863 

Araçuaí 289 24/10 07/11 31/10 502 2317 26,7 2403 

Aimorés 83 24/10 14/11 07/11 592 2462 27,5 3168 

Precipitação pluvial acumulada (Chuva), radiação solar global acumulada (Rg) e temperatura 
média do ar (Tar). 
 

De maneira geral, constataram-se grandes diferenças nas produtividades médias 

simuladas referentes à melhor data de semeadura da cultura do milho em função do tipo de 

solo e dos municípios de Minas Gerais. Ressalta-se que, em função da variabilidade da 

temperatura média do ar entre os municípios, o ciclo fenológico foi prolongado nas 

localidades com temperaturas mais baixas e encurtado nas localidades com temperaturas mais 

elevadas. 

 



 

 26

Tabela 10. Melhor data de plantio da janela de semeadura para a cultura do milho em solo do 

tipo 3, variáveis meteorológicas do ciclo fenológico (precipitação pluvial, radiação solar 

global e temperatura do ar) e produtividade média simulada com semeadura na melhor data, 

associadas a cada um dos 11 municípios de Minas Gerais. 

Município 
Altitude 

(m) 

Janela de 
semeadura 

(dia/mês) 

Melhor 
data de 
plantio 

(dia/mês) 

Chuva 

(mm) 

Rg 

(MJ m-2) 

Tar 

(°C) 

Produtividade 

média 

(kg ha-1) 

Caldas 1150 17/10 02/01 12/12 1013 3085 20,0 9684 

Barbacena 1126 03/10 05/12 24/10 1076 2991 21,1 8528 

Oliveira 967 03/10 21/11 17/10 1057 3179 22,7 8362 

Uberaba 737 10/10 26/12 07/11 981 2543 24,4 7557 

Sete 
Lagoas 

732 03/10 21/11 24/10 979 2843 23,7 6786 

Viçosa 690 03/10 28/11 10/10 858 2844 22,8 6622 

Curvelo 672 17/10 21/11 31/10 784 2794 25,0 5386 

Janaúba 516 24/10 28/11 21/11 564 2989 26,1 3762 

Unaí 460 17/10 14/11 31/10 921 2936 25,8 6764 

Araçuaí 289 17/10 07/11 31/10 504 2339 26,7 3193 

Aimorés 83 17/10 07/11 24/10 615 2354 27,2 4231 

Precipitação pluvial acumulada (Chuva), radiação solar global acumulada (Rg) e temperatura 
média do ar (Tar). 
 

As menores produtividades médias foram obtidas nas simulações que utilizaram os 

atributos do solo do tipo 1, devido principalmente à baixa capacidade de retenção de água 

deste tipo de solo em relação aos do tipo 2 e 3 (Tabelas 8, 9 e 10). Por outro lado, as maiores 

produtividades médias estão associadas a solos com maior capacidade de retenção de água 

(solo do tipo 3). Dentre os tipos de solo considerados neste estudo, os solos do tipo 1 e 3 são 

os menos típicos no Estado de Minas Gerais. 

A produtividade média da cultura do milho, considerando o plantio na melhor data 

simulada, variou de 932 kg ha-1 em Araçuaí para o solo do tipo 1, a 9.684 kg ha-1 em Caldas 
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para o solo do tipo 3. Independentemente da capacidade de retenção de água do solo, os 

municípios de Janaúba (Norte), Araçuaí (Jequitinhonha) e Aimorés (Vale do Rio Doce), que 

são mais secos e com maiores temperaturas do ar, apresentaram as menores produtividades 

médias. Contrariamente, os municípios de Caldas (Sul/Sudoeste) e Barbacena (Campos das 

Vertentes), que são mais úmidos e têm temperaturas mais amenas, evidenciaram as maiores 

produtividades (Tabelas 8, 9 e 10). 

A variabilidade observada nas produtividades de milho de sequeiro em Minas Gerais 

pode ser justificada como decorrente da interação entre a cultura, o solo, as condições 

climáticas e do manejo. Segundo Beutler et al. (2001), a produtividade das culturas é 

resultante da interação de diversas variáveis, destacando-se os atributos do solo. Entretanto, 

Bergamaschi et al. (2004) indicam que a disponibilidade hídrica é o principal fator 

condicionante das safras de milho nas regiões produtoras. 

As mesorregiões Norte, Jequitinhonha e Vale do Rio Doce apresentaram as menores 

precipitações pluviais e também as maiores temperaturas médias na melhor data de plantio 

determinada para cada município e tipo de solo. Pode-se notar também uma estreita relação 

entre as produtividades médias simuladas para a melhor data com a altitude do município 

(Tabelas 8, 9 e 10). Analisando isoladamente esta variável, quanto maior for a altitude, 

maiores serão as produtividades simuladas para o milho de sequeiro, uma vez que, a chuva e a 

temperatura do ar estão relacionadas com esta coordenada geográfica (GUIMARÃES et al., 

2010; SANTANA, 2004). Neste sentido, as maiores produtividades médias simuladas para os 

três tipos de solos foram verificadas para os municípios de Caldas, Barbacena e Oliveira, que 

estão situados nas maiores altitudes em relação aos demais municípios considerados neste 

estudo. 

A diferença de altitude média entre os municípios de Sete Lagoas e Uberaba é de 

apenas 5 m, entretanto as diferenças nas produtividades médias podem ser consideradas 

expressivas (911 kg ha-1 para solo do tipo 1, 1051 kg ha-1 para solo do tipo 2 e 771 kg ha-1 

para solo do tipo 3). Estas diferenças, favoráveis ao município de Uberaba, podem ser 

explicadas, principalmente, pela melhor distribuição da precipitação pluvial ao longo do 

período de cultivo do milho, apesar dos valores acumulados de precipitação serem 

semelhantes. 

As diferenças nas produtividades médias da cultura do milho entre os municípios de 

Curvelo e Janaúba, resultam em 632 kg ha-1 para solo do tipo 1, 2106 kg ha-1 para solo do tipo 

2 e 1624kg ha-1 para solo do tipo 3 (Tabelas 8, 9 e 10). Apesar da maior disponibilidade de 

radiação solar para o crescimento e desenvolvimento da cultura do milho no município de 
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Janaúba, as diferenças no rendimento médio, favoráveis ao município de Curvelo, podem 

serem justificadas pelos maiores valores acumulados de precipitação pluvial ao longo do ciclo 

fenológico, com diferenças de 206 mm para solo do tipo 1, 216 mm para solo do tipo 2 e 

220 mm para solo do tipo 3. Particularmente, na comparação entre Curvelo e Janaúba, a 

temperatura média do ar não auxilia na justificativa da produtividade, pois a diferença foi de 

apenas 1°C, aproximadamente, independente do tipo de solo. 

Segundo Ferreira et al. (2011), a radiação solar, a precipitação pluvial e a temperatura 

do ar são as variáveis que mais podem influenciar a produção de grãos e de matéria seca na 

cultura do milho. A radiação solar, necessária na fotossíntese para a produção de biomassa, 

alterna-se com as chuvas, que abastecem o solo de água e reduzem as taxas de radiação por 

meio das nuvens, sendo a temperatura do ar importante na fisiologia da planta e na sinergia 

com o ambiente, regulada por essas alternâncias e pelas estações do ano. 

Dentre os 11 municípios do Estado de Minas Gerais considerados neste estudo, a 

cidade de Aimorés é a que possui a menor altitude, e a cidade de Caldas, a maior altitude, 

sendo a diferença de 1067 m. Em relação à precipitação pluvial acumulada, Caldas apresentou 

valores percentuais de 40%, 41% e 39% superiores às do município de Aimorés para os solos 

do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Por outro lado, as temperaturas médias do ar foram, 

aproximadamente, 7,3°C menores em Caldas comparativamente a Aimorés, independente do 

tipo de solo. Já para a radiação solar global acumulada, os decréscimos percentuais foram de 

24%, 19% e 24% no município de Aimorés em relação a Caldas, considerando os solos do 

tipo 1, 2 e 3, respectivamente. As diferenças em termos de produtividade média simulada 

foram de 4453 kg ha-1 para solo do tipo 1, 5979 kg ha-1 para solo do tipo 2 e 5453 kg ha-1 para 

solo do tipo 3 (Tabelas 8, 9 e 10), favoráveis ao município de Caldas. Estas expressivas 

diferenças de produtividade podem ser explicadas, preponderantemente, pela maior 

disponibilidade hídrica e de energia radiante interceptada pela cultura, além das temperaturas 

médias do ar mais baixas no município de Caldas em relação a Aimorés. 

O município de Caldas apresenta temperatura média do ar considerada ideal (20°C) 

para o crescimento e desenvolvimento da cultura de milho (Tabelas 8, 9 e 10). Ao contrário, 

no município de Aimorés, a temperatura média do ar é elevada (27,3°C em média), 

acarretando em prováveis reduções na produtividade da cultura. Segundo Ferreira & Resende 

(2000), temperaturas médias do ar entre 21 e 22°C são consideradas adequadas para a cultura 

do milho, enquanto que temperaturas abaixo de 19°C são restritivas ao cultivo. Já 

temperaturas maiores ou iguais a 27°C causam maior transpiração e decréscimo no 

rendimento da cultura. 
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Conforme mencionado anteriormente, a temperatura média do ar está diretamente 

associada à posição geográfica do município, principalmente no que se refere à altitude, o que 

provoca impacto indireto na produtividade da cultura do milho. Na Tabela 11 são 

apresentadas as diferenças de temperatura do ar devido às variações na altitude entre os 11 

municípios de Minas Gerais, considerando que o gradiente médio é da ordem de 

6,5°C/1000 m. 

 

Tabela 11. Diferenças de temperatura (°C) ocasionadas pelas diferenças de altitude entre os 

11 municípios das mesorregiões de Minas Gerais. 
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Caldas 0 +0,2 +1,2 +2,7 +2,7 +3,0 +3,1 +4,1 +4,5 +5,6 +6,9 

Barbacena -0,2 0 +1,0 +2,5 +2,5 +2,8 +3,0 +4,0 +4,3 +5,4 +6,8 

Oliveira -1,2 -1,0 0 +1,5 +1,5 +1,8 +1,9 +2,9 +3,3 +4,4 +5,7 

Uberaba -2,7 -2,5 -1,5 0 +0,1 +0,3 +0,4 +1,4 +1,8 +2,9 +4,3 

Sete Lagoas -2,7 -2,5 -1,5 -0,1 0 +0,3 +0,4 +1,4 +1,8 +2,9 +4,2 

Viçosa -3,0 -2,8 -1,8 -0,3 -0,3 0 +0,1 +1,1 +1,5 +2,6 +3,9 

Curvelo -3,1 -3,0 -1,9 -0,4 -0,4 -0,1 0 +1,0 +1,4 +2,5 +3,8 

Janaúba -4,1 -4,0 -2,9 -1,4 -1,4 -1,1 -1,0 0 +0,4 +1,5 +2,8 

Unaí -4,5 -4,3 -3,3 -1,8 -1,8 -1,5 -1,5 -0,4 0 +1,1 +2,5 

Araçuaí -5,6 -5,4 -4,4 -2,9 -2,9 -2,6 -2,5 -1,5 -1,1 0 +1,3 

Aimorés -6,9 -6,8 -5,7 -4,3 -4,2 -3,9 -3,8 -2,8 -2,5 -1,3 0 

Sinais negativos indicam decréscimo na temperatura do ar e sinais positivos indicam 
acréscimo na temperatura do ar. 
 

É possível constatar que as diferenças nas temperaturas médias do ar entre os 

municípios de Caldas e Aimorés, para os três tipos de solos, mostradas nas Tabelas 8, 9 e 10, 

podem ser, preponderantemente, explicadas pela diferença de altitude entre estes municípios, 

o que de acordo com a Tabela 11 é de 6,9°C. Da mesma maneira, na maioria dos demais 

municípios, altitude também pode justificar a temperatura média do ar da localidade. 

As condições climáticas pouco favoráveis ao cultivo de milho no município de 

Janaúba estão associadas à baixa altitude dentre outros fatores. De acordo com Durães (2007), 

regiões tropicais baixas predominam em amplas áreas do território brasileiro e genericamente, 
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são descritas como de baixa altitude, com elevação de 0 até 700 m acima do nível do mar. 

Nestas regiões, a radiação solar, a temperatura do ar e umidade relativa do ar estão entre os 

fatores de maior limitação ao crescimento e desenvolvimento da cultura do milho. 

Segundo Cruz et al. (2011), para as condições brasileiras, o milho plantado em regiões 

de maior altitude necessita de um maior número de dias para atingir o pendoamento, devido à 

temperatura média do ar ser mais baixa, resultando em um aumento no ciclo fenológico e um 

maior rendimento de grãos. O prolongamento do período de enchimento de grãos acarreta em 

aumento na produtividade da cultura. Também, menores temperaturas noturnas promovem 

diminuição na taxa de respiração, resultando na redução do ponto de compensação (ponto em 

que a fotossíntese e a respiração são idênticas), que implica no aumento de produtividade. 

Alguns trabalhos científicos anteriores demonstraram a relação entre a produtividade 

do milho com a altitude do local de cultivo. Durães et al. (2002), por exemplo, analisando 

dados de ensaios nacionais de cultivares de milho (33 normal, 71 precoce e 32 super precoce) 

na safra 2000/2001 em diversas localidades das regiões Centro e Sul do Brasil, concluíram 

que as menores produtividades da cultura foram obtidas nas baixas altitudes (< 700 m) em 

relação às altas altitudes, apresentando maiores diferenças na região Sul para todas as 

cultivares de milho. 
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5. CONCLUSÕES 

A utilização do modelo de simulação CSM-CERES-Maize do DSSAT para análise do 

risco climático no cultivo de milho de sequeiro permitiu não só a definição de janelas de 

semeaduras mais prováveis para cada município de Minas Gerais, como também a estimativa 

da produtividade média esperada para três diferentes tipos de solo. O período de semeadura 

poderá variar em função do nível de risco que o tomador de decisão estaria disposto a 

assumir. Constataram-se discrepâncias entre as janelas de semeadura estimadas com o modelo 

de simulação do DSSAT e as preconizadas pelo zoneamento de risco climático do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), devido às diferenças metodológicas. 

Os resultados indicam que existe um potencial para aumentar a produtividade de milho 

em condições de sequeiro no Estado de Minas Gerais. Isso se torna possível, quando o 

produtor leva em consideração a melhor época de semeadura para a cultura do milho 

associada a cada região, favorecendo seu melhor desenvolvimento e possibilitando assim, 

aumentar seu potencial produtivo. 

A metodologia proposta neste estudo, baseada no modelo CSM-CERES-Maize, é mais 

rigorosa que a do zoneamento de risco climático do MAPA, em termos de determinar a 

duração do período de semeadura de milho nos municípios de Minas Gerais. 
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