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RESUMO 

Objetivou-se predizer o crescimento de gramíneas forrageiras tropicais cultivadas em Argissolo 

Amarelo Eutrófico Típico em condições de clima tropical chuvoso. O estudo foi conduzido no Núcleo 

de Ensino e Estudos em Forragicultura – NEEF/CCA/DZ/UFC, localizado em Fortaleza-CE. O 

experimento foi realizado no período de janeiro a julho de 2021. O campo experimental era composto 

de piquetes (6 x 100 metros) cultivados com os capins Basilisk (U. decumbens), Massai (M. maximus) 

e Mavuno (híbrido de U. ruziziensis x U. brizantha), em regime de sequeiro e sem manejo de adubação. 

Foram colhidas oito amostras de cada gramínea utilizando moldura de 1m². Para a modelagem da 

produção de biomassa foi utilizado o software PHYGROW. As etapas da modelagem consistiram em 

parametrização e calibração, com posterior submissão a testes estatísticos para averiguação da acurácia 

dos modelos. Verificou-se boa acurácia do modelo PHYGROW em estimar a produção de biomassa das 

culturas. A altura de resíduo e a densidade de plantas foram as variáveis mais sensíveis durante o 

processo de calibração, o que gerou ligeira subestimativa da produtividade de 657,1; 378,0 e 966,0 kg 

de MS ha-1 para os capins Basilisk, Massai e Mavuno, respectivamente. Os resultados da avaliação 

estatística do modelo apontam para boa acurácia, apresentando razoável concordância (índice d de 

Willmott) (Basilisk = 0,9; Massai = 0,5; Mavuno = 0,7) entre os dados estimados e observados. Conclui-

se, portanto, que o modelo PHYGROW foi capaz de simular o crescimento dos capins Basilisk, Massai 

e Mavuno, tendo apresentado calibração satisfatória. 
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INTRODUÇÃO 

 As variações edafoclimáticas trazem forte influência sobre a produção vegetal (Paixão 

et al., 2020), de modo que há tempos se tem desprendido esforços para mitigar tais efeitos, 

como o uso de tecnologias de simulação para melhor entender a dinâmica do contínuo solo-

planta-atmosfera. Quando é pretendido incrementar a produção de forragem, o zoneamento dos 

solos da fazenda pode ser elencado como um dos fundamentos para essa prática (Maranhão, 

2021), contudo esta tende a ser preterida ou não praticada em razão da ausência de ferramentas 

apropriadas.  

O solo traz grande impacto na produção de biomassa, sendo um fator fixo e intrínseco 

à fazenda, inclusive podendo apresentar diferentes classes em seus limites. Por meio da 

modelagem mecanicista, a exemplo da abordagem do software PHYGROW (Phytomass 

Growth Model), é possível estimar a produtividade das culturas em vários locais com elevada 



 

 

 

precisão (Morais et al., 2021), simulando de maneira hábil o crescimento vegetal nos diferentes 

tipos de solo. 

 Nesse sentido, estimar o potencial de produção da planta em dada condição 

edafoclimática traz economia de recursos e otimização do sistema de produção, uma vez que 

as avançadas ferramentas e softwares de modelagem atuais possibilitam gerar inúmeros 

cenários, inclusive futuros, de maneira a ser uma ferramenta de gestão importante da 

propriedade rural com o avanço da agricultura 4.0 (Zhai et al., 2020).  

Contudo, a geração de um modelo mecanicista (modelo baseado em processos) exige a 

colheita de dados de campo (solo, planta, clima etc.) para parametrização e posterior 

calibração/validação dos modelos. Uma vez de posse dos modelos validados, é possível ampliar 

sua aplicação para as demais classes adjacentes de solo do sítio ecológico, tornando-se uma 

poderosa ferramenta de gestão. Por essa razão, objetivou-se por meio deste estudo modelar o 

crescimento de três gramíneas forrageiras tropicais cultivadas em um Argissolo Amarelo 

Eutrófico Típico, utilizando o software PHYGROW. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização do local experimental 

O estudo foi conduzido no Núcleo de Ensino e Estudos em Forragicultura – NEEF, 

pertencente ao Centro de Ciências Agrárias do Departamento de Zootecnia da Universidade 

Federal do Ceará, localizado em Fortaleza-CE (30º43'02'' S e 38º32'35'' O). O campo 

experimental era composto de piquetes retangulares (6 x 100 metros) cultivados com diversas 

culturas forrageiras tropicais. O clima local é caracterizado como do tipo Aw, tropical chuvoso 

(Köppen, 1936), com altitude de aproximadamente 15 metros em relação ao nível do mar. O 

solo foi classificado como Argissolo Amarelo Eutrófico Típico (Santos et al., 2018), 

apresentando características químicas bem definidas para a referida classe (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Atributos químicos da camada de 0-20 cm do solo  

pH M.O. P K Ca Mg H + Al Al S T 
H2O g kg-1 mg kg-1 -------------------------------- cmolc kg-1 ------------------------------ 

7,7 6,7 6,5 0,8 0,3 1,4 1,1 0,0 2,0 3,2 

V m PST C N C/N Fe Cu Zn Mn 

% % - g kg-1 - ------------ mg kg-1 ------------- 

64 0,0 7,0 3,8 0,4 10 0,0 0,1 7,7 9,4 
pH – potencial hidrogeniônico; M.O. – matéria orgânica; P – fósforo; K – potássio; Ca – cálcio; Mg – magnésio; 

H + Al – hidrogênio + alumínio; S – soma de bases; T – capacidade de troca de cátions; V – saturação por bases; 

m – porcentagem de saturação por alumínio; PST – porcentagem de saturação de sódio trocável; C – carbono; N 

– Nitrogênio; Fe – ferro; Cu – cobre; Zn – zinco; Mn – molibdênio. 
 

 

 



 

 

 

Modelagem do crescimento vegetal 

Foram avaliadas três gramíneas forrageiras tropicais: capim-massai (Megathyrsus 

maximus), braquiária-basilisk (Urochloa decumbens, cv. Basilisk) e capim-mavuno (híbrido de 

(Urochloa ruziziensis x Urochloa brizantha). A colheita de informações foi realizada no 

período de chuvoso do ano de 2021 (janeiro a julho). Os piquetes foram mantidos em regime 

de sequeiro e sem aplicação de adubação. Foram colhidas oito amostras de cada gramínea 

utilizando moldura de 1m². As amostras foram colhidas rente ao solo e imediatamente pesadas 

para obtenção do peso fresco. Em seguida foram retiradas subamostras homogêneas para 

composição de um pool amostral para determinação da matéria seca pré-seca em estufa a 

105°C. 

Para a geração do modelo de crescimento vegetal foi utilizado o software PHYGROW 

(Phytomass Growth Model) (Stuth, 2003); modelo de simulação, de base diária, que usa 

informações climáticas, da vegetação e do solo para estimar o crescimento vegetal. Os dados 

climáticos como precipitação, radiação, umidade do ar etc. são disponibilizados no próprio 

software que importam os históricos de variáveis do clima diretamente da National Oceanic 

Atmospheric Administration (NOAA), desenvolvida em cooperação com a National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). Após a parametrização (processo de 

inclusão/preenchimento de variáveis necessárias para uma especificação completa) o modelo é 

executado e recebe os primeiros conjuntos de dados para a calibração. Os modelos em seguida 

foram submetidos a testes estatísticos para averiguação da validação das simulações (Willmott, 

1982; Legates e McCabe Jr, 1999). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Verificou-se boa acurácia do modelo PHYGROW em estimar a produção de biomassa 

das culturas (Figura 1). Embora os modelos representem a fase de calibração, ou seja, etapa 

onde os parâmetros do modelo são possivelmente alterados com a inclusão dos dados de campo, 

não foi demandado maiores ajustes para a aproximação entre as médias estimadas e observadas 

(Tabela 2). 



 

 

 

 

Figura 1. Estimativa da produção de biomassa (modelo PHYGROW) dos capins Mavuno, 

Basilisk e Massai, cultivadas em solo Argissolo Amarelo Eutrófico Típico. 

Tabela 2 – Parâmetros estatísticos para avaliação da capacidade do modelo PHYGROW de 

simular o crescimento vegetal dos capins mavuno, basilisk e massai, cultivadas em solo 

Argissolo Amarelo Eutrófico Típico 

Parâmetros estatísticos Basilisk Massai Mavuno 

Médias observadas (kg MS ha-1) 4.085,1 4.851,0 5.753,1 

Médias estimadas (kg MS ha-1) 3.428,0 4.473,0 4.787,0 

Erro padrão (kg MS ha-1) 739,0 1.899,7 1.796,1 

Erro médio absoluto (kg MS ha-1) 11,6 250,1 103,5 

Erro médio da previsão (%) -16,1 -7,8 -16,8 

d 0,9 0,5 0,7 

Número de observações 8 8 8 
kg MS ha-1 (quilograma de matéria seca por hectare); d (Índice de concordância de Willmott) 

  A altura de resíduo da cultura e a densidade de plantas nas parcelas experimentais foram 

as variáveis mais sensíveis durante o processo de calibração. No caso do capim-massai, a altura 

de resíduo foi a mais baixa (5-8 cm) dentre as culturas, além da menor densidade de plantas na 

parcela, o que levou a verificar valores menores que 100 kg de MS ha-1 no início da simulação. 

Em razão disso, o modelo aponta ligeira subestimativa da produção, sendo observado um erro 

padrão de 1.899,7 kg de MS ha-1 entre as médias observadas e estimadas (Tabela 2). Devido ao 

sistema radicular vigoroso, bom regime de chuvas (1.239,5 mm em 2021; Funceme, 2022) e 

boa profundidade e textura dos Argissolos (Araújo et al., 2020), o capim-massai pôde explorar 

os nutrientes disponíveis e apresentar produção acima do estimado mesmo sem a prática de 

adubação. Estas informações conseguidas após a análise das simulações são reservadas para a 

continuidade da parametrização do modelo com a adição de novos bancos de dados. 



 

 

 

 Com relação aos capins Basilisk e Mavuno, a altura maior do resíduo foi resultado do 

maior espaçamento dos entrenós das plantas e do hábito de crescimento ligeiramente prostrado 

verificado no estudo, o que levou a dois cenários com biomassa inicial superior a 800 kg de MS 

ha-1. Apesar da maior biomassa inicial, os cenários subestimam o potencial de produção, 

sobretudo para o capim-mavuno, com erro padrão de 1.796,1 kg de MS ha-1. À semelhança do 

que foi verificado no capim-massai, a parametrização dos dados de solo no modelo PHYGROW 

precisa ser ajustada para melhorar a capacidade de predição das simulações.  

 No que diz respeito aos parâmetros estatísticos de avaliação das simulações, os melhores 

resultados foram verificados para a Basilisk, com um índice d de 0,9 (Tabela 2). A maior 

correspondência entre os dados estimados e observados denota melhor capacidade de predição 

do modelo (Lopes Júnior et al., 2021), o que exige menor alteração dos parâmetros (em função 

da menor variação das médias observadas e da parametrização inicial), levando a geração de 

uma modelo útil e sensível ao crescimento da planta no sítio ecológico. Para os capins Massai 

e Mavuno, no entanto, será necessário nova parametrização e inserção de novos conjuntos de 

dados a fim de melhorar as estimativas.  

 É importante destacar que durante a modelagem do crescimento de culturas, sobretudo 

de sequeiro, é exigido novos dados a cada estação de crescimento, tanto quantos forem 

necessários para a validação (momento em que dados observados são inseridos sem a alteração 

dos parâmetros do modelo). Nesse sentido, os resultados de calibração apresentados são 

satisfatórios para a primeira modelagem das culturas, possibilitando a continuidade do processo 

de avaliação do pasto.  

CONCLUSÕES 

O modelo PHYGROW foi capaz de estimar o crescimento dos capins Basilisk, Massai 

e Mavuno cultivados em Argissolo Amarelo Eutrófico Típico em regime de sequeiro, tendo 

apresentado calibração satisfatória. 
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