
 

 

 

 
Resumo

O presente trabalho foi realizado no Centro Técnico de Irrigação da Universidade Estadual de Maringá, localizada em Maringá,

Estado do Paraná (lat. 23º 25' S, long. de 51º 57' O, alt. de 542 m). Foram realizados dois experimentos no campo, com a cultura

do feijão, conduzidos nos anos agrícolas de 2005 e 2006. Objetivou-se neste trabalho em avaliar os componentes de crescimento,

a evapotranspiração e a produção da cultura do feijão para as condições edafoclimáticas da região, simuladas pelo modelo

CROPGRO-Drybean. O modelo de foi desenvolvido para a cultura do feijão, está inserido no Sistema de Suporte à Decisão para

Transferência de Agrotecnologia (DSSAT). O modelo simula os componentes do crescimento, desenvolvimento e produtividade

do feijoeiro em função de elementos climatológicos diários, para as condições específicas de cada solo. Pode-se afirmar que o

déficit hídrico, na fase de florescimento, faz com que o modelo penalize severamente a produtividade, apresentou valores

discrepantes na simulação do índice de área foliar, mostrou que há discrepância acentuada nos valores medidos e simulados de

umidade do solo, no dia posterior à ocorrência de uma precipitação, apresentando correlações entre os valores medidos e

simulados de umidade do solo foram superiores a 70% nos dois experimentos. A produtividade foi subestimada pelo modelo nos

dois experimentos.
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