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INTRODUÇÃO 

A demanda crescente pela produção de alimentos coloca a agricultura em um cenário 

importante com o aumento da eficiência produtiva, já que novas áreas para expansão estão cada 

vez mais limitantes. O aumento da eficiência produtiva passa pelo entendimento dos fatores 

limitantes, seja climático ou de manejo. Para quantificar a produtividade potencial e atingível e 

as perdas produtivas se faz o uso de modelos de simulação, particionando as perdas produtivas 

e direcionando recursos para suprir os principais pontos limitantes de produtividade. Nesse 

sentido, a plataforma de simulação de crescimento de plantas Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer (DSSAT) tem sido usada amplamente a nível mundial para inúmeras 

culturas e propostas de uso. 

 

EMENTA 

- Introdução à plataforma DSSAT (4h); 

- Simulações de crescimento e variáveis agronômicas (4h); 

- Construção de arquivos de entrada (Solo e Clima) (8h); 

- Cadastro de experimentos (8h); 

- Cadastro dados observados (8h) 

- Parâmetros genéticos e calibração (8h); 

- Simulações de manejo e mudanças climáticas de longo período (8h); 

- Simulação: estudo cientifico aplicado ao manejo agrícola (16h). 

 

OBJETIVO GERAL 

- Conhecer os princípios de simulação utilizados na plataforma de simulação; 
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- Identificar dados de entradas necessários para realização de simulação de crescimento; 

- Realizar simulações de crescimento de plantas a partir do cadastro de dados de entrada para 

diferentes propostas de uso. 

 

CRONOGRAMA 

Data de 

disponibilização da aula 

Assunto Atividade e data de 

entrega 

05/03/2020 Introdução à plataforma DSSAT - 

12/03/2020 Simulações de crescimento e variáveis 

agronômicas 

- 

22/06/2020 Construção de arquivos de entrada (Solo e 

Clima) 
29/06/2020 – AT#1 

29/06/2020 Cadastro de experimentos 06/07/2020 – AT#2 

06/07/2020 Cadastro dados observados 13/07/2020 – AT#3 

13/07/2020 Parâmetros genéticos e calibração 20/07/2020 – AT#4 

20/07/2020 Simulações de manejo e mudanças 

climáticas de longo período 
10/08/2020 – AT#5 

12/08/2020 Simulação: estudo cientifico aplicado ao 

manejo agrícola 
26/08/2020 – AT#6 

 

METODOLOGIA 

As aulas 1 e 2 do cronograma já foram realizadas de forma presencial. Para as demais, as 

mesmas serão gravadas e carregadas na plataforma do site www.youtube.com (gratuita e de 

fácil acesso). Posterior a disponibilização da aula dúvidas serão supridas via email 

(battisti@ufg.br), grupo de WhatsApp, e agendamento de grupo de discussão via google 

meeting, preferencialmente durante a quinta-feira, em que todos os discentes estarão incluídos 

nas diferentes formas de esclarecimento de dúvidas. O item “Simulação: estudo cientifico” será 

realizado de forma individual quanto a execução e esclarecimento de dúvidas 

 

RECURSOS 

Computador com acesso à internet, e software DSSAT, obtido em www.dssat.net, de forma 

gratuita. 

 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas 6 atividades: 

AT#1 a AT#5: entrega dos arquivos gerados no programa a partir da aula. 

http://www.youtube.com/
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AT#6: realização de um estudo cientifico aplicado ao manejo agrícola utilizando a plataforma 

DSSAT, incluindo a entrega dos arquivos utilizados na simulação. O mesmo deve diferir dos 

arquivos gerados na aula. O relatório deve conter hipóteses do trabalho, objetivo, descrição dos 

dados utilizados e tratamentos, resultados obtidos do programa com a interpretação dos 

mesmos. 

 

O conceito final será obtido da seguinte forma:  

 

MF = 0,10*AT#1 + 0,10*AT#2 + 0,10*AT#3 + 0,10*AT#4 + 0,10*AT#5 + 0,50*AT#6  

A partir da nota média final os conceitos serão aplicados: A (9,0 – 10,0); B (7,5 – 8.9); C (6,0 

– 7,4); D (0,0 - 5,9). 
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