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Instruções: 
→ Data de entrega: antes do início da avaliação escrita do dia 07 de outubro de 2019; 
→ O Trabalho pode ser realizado com até cinco integrantes; 
→ Deve ser manuscrito e com detalhamento de todos os procedimentos de cálculos. 

1. Uma cultivar de girassol possui temperatura base de 8 ºC e uma constante térmica de 970 graus-dia da emergência ao florescimento.  

A) Estime a data provável do florescimento para três locais: Bagé (RS), Caxias do Sul (RS) e São Luiz Gonzaga (RS), considerando 
que a emergência ocorreu, simultaneamente, em 05 de novembro nos três locais. 

 B) Estime a duração (em dias) do subperíodo emergência-florescimento e faça um comparativo entre dos três locais. 

 
 
2. A adubação nitrogenada em cobertura no arroz irrigado deve ser feita antes da diferenciação do primórdio floral. Utilize a 

temperatura base de 10 ºC e dados 
meteorológicos de Bagé (questão 1). 

A) considerando um genótipo de ciclo precoce, 
emergência-diferenciação do primórdio floral de 
560 graus-dia e a data de emergência nove de 
dezembro. Estime a data provável da diferenciação 
do primórdio floral. 

B) Calcule quando deveriam ser semeadas uma 
variedade de ciclo médio (650 graus-dia) e uma de 
ciclo longo (770 graus-dia) para que a 
diferenciação floral ocorra na mesma data que o 
genótipo precoce. Utilize um período de nove dias 
entre a semeadura e a emergência, se necessário. 

3. Numa determinada situação um agricultor semeou em 23 de outubro uma variedade de milho precoce, com necessidade térmica 
de 890 graus-dia desde a emergência (VE) até o pendoamento (VT). Quantos dias após ele deverá semear uma variedade super 
precoce (necessidade térmica de 800 graus-dia no subperíodo VE-VT) para que este estádio (VT) ocorra ao mesmo tempo para as 
duas variedades. Considere a Tb=10 ºC e os dados de temperatura do ar de Bagé na questão 1. Utilize sete dias para o subperíodo 
semeadura-emergência, se necessário. 

 

 

 

Temp. média do ar (ºC) 

 Bagé Caxias do Sul São L. Gonzaga 

JAN 24,0 20,6 25,3 

FEV 23,4 20,7 24,7 

MAR 21,5 19,1 22,5 

ABR 17,6 16,3 19,9 

MAI 14,7 13,9 17,1 

JUN 12,3 12,1 14,6 

JUL 12,5 12,4 15,0 

AGO 13,3 12,7 15,9 

SET 15,0 14,2 17,4 

OUT 17,5 15,9 20,1 

NOV 20,1 18,0 22,4 

DEZ 22,7 19,6 24,6 
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