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ELADCJRAÇTaO DE >ODELOS 

Uma tentativa de usar informaçes disponíveis para ressaltar interaçes 

importantes em testes de sistemas*. 

Antonio Raphael Teixeira Filho' 

Antonio Flavio Dias Avila*** 

1. INTRODUÇKO 

Para os fins pretendidos pelo presente t5pico, no conjunto 

dos Seminrios, "Modclo 	a representaço de um Sistema". A meta de 

construço de modelos, 	obter uma representaço fidedigna do mundo 

real. Um modelo que se presuma representar um fenSmeno do mundo real 

deve reproduzir em seus resultados, urna saida que justifique seu em 

* 	Verso preliminar apresentada nos seminrios sobre "a abordagem 

de sistemas na pesquisa agropecuria" com a participaçao dos 

tcnicos do nível central da EMBRAPA, Brasília, maio de 1975. 

** Chefe do Departamento de Diretrizes e Metodos da Planejamento 

DUM? da EMBRAPA. 

*** Tcnico do DDMP da EMBRAPA. 
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prego. Apesar desta caracteristica, sabe--se tambm que certo grau de 

incongruncia sempre haver entre o mode] o e o sistema que ele pre 

tende representar (1) 

Em pesquisa sobre sistemas, os modelos poden ser usados 	de 

vaias formas. WRIGHT (2) prope a distinço dc pelo menos duas apli 

caç.es dos modelos: uma descritiva e outra normativa. 

Quando usados para fins descritivos, os modelos atuam 	como 

se fossem um meio de identificar as componentes do sistema, as rela 

çaes entre estss componentes e as formas funcionais destas re1açes. 

Em certos casos o sistema pode ser de tal fôrma complexo qi 

a compreenso de sua estrutura eoperaçao vai alm das possibilida 

des da equipe envolvida no éstudo. Em tais circunstncias, a contru 

ço de modelos representa um meio de reduzir o sistema dimenses 

mais facilmente interpretaveis. 

No processo de construir ds modelos ha que se decidir sobre 

a importZncia dos componentes do sistema e de suas relaçes. Neste 

processo, consegue-se agregar e avaliar as informaçes existentes so 

bre o sistema. 

Atravs da construçao de modelos consegue-se detectar aque 

les aspectos do sistema sobre as quais se caracteriza falta de conhe 

cimento, ou seja, reunindo-se todo o conhecimento sobre o assunto 

tratado, pode-se focalizar a atençao naqueles aspectos desconhecidos. 

0 uso descritivo dos modelos é uma etapa da analise de siste 
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mas, onde o objetivo & alcançar urna compreenso melhor do sistema 

tratado. 

Os modelos 5a0 usados em processos normativos, buscando-se 

resolver problemas. Nestes casos, o objetivo seria desenvolver uncon 

junto de regras de decico que auxiliariam o responsvel pela 	decÃ 

so na sua escolha de alternativas. 

O modelo normativo prev urna funço objetiva atrav&s da qual 

se avaliam as diversas possibilidades de açc. 

No presente t5pico, ao se procurar identificar as 	componen 

tes do sistema estudado o conceito de modelo estar sendo usado n 

seu, sentido descritivo. No instante em que se iniciar a- caracteriza 

ço de opç6es concretas a ser adotadas na pesquisa, o conjunto esta 

r sendo usado como um procedimento normativo. Especialmente conside 

rado no plano em que se colocam estes Seminirios, pode-se dizer que 

se quer usar do conceito de modelo na sua dimenso normativa. 

No presente trabalho sera,  exercitado um processo de elabora. 

ço de modelos posstvel de ser usado na orientaçio da pesquisa. A a 

plicaçao do processo se cingiu ao produto milho. 

Esta escolha, de início, reduz consideravelmente o escopo da 

elaboraçio de modelos. Com  certeza, as dificuldades de se compor o 

modelo terao sido bem diminuídas tambm, com a escolha do produto. 

A elaboraçao do modelo almejado pressupe o conhecimento das 

relaçies envolvidas no desenvolvimento da cultura. Apesar de se tra 



4 

tar de um produto dos mais estudados e conhecidos pela pesquisa agr 

cola, arrisca-se a afirmtr que ainda no foram compostas ou propos 

tas as teorias que descrevem as cadeias de interaçes identificveis 

no desenvolvimento do milho. Alias, a inexistncia de teorias tratan 

do deste processo, em milho, e em outras culturas, foi apontado 	na 

introduço de um livro a-ser editado por RUTTAN (3), como a 	princi 

pai razo de se usar experimentaçao em pesquisa agrtcola. 

A falta de conhecimento bem orientado em foi-ma de teorias im 

prima a elaboraço de modelos de sistemas agrtcoias um conteido emi 

uentemente heuristico. 

A formaçao e os objetivos do pesquisador podem, em grande mc 

dida, fazer variar a apresentaço do modelo proposto. 

Com esta constataçao, propae-se, no presente trabalho, umcon 

junto de procedimentos que poderio redundar na proposiço de modelos 

para a pesquisa com sistemas. 

Aceita-se, em princ{pio., a idia do prottipo sugerida pelo 

Diretor Eliseu na palestra "Os Sistemas na Pesquisa Agropecuria". 

Para simplifie4r---sua caracterizaç:ao, o protStipo vai ser con 

cebido em termos de milho com alta produtividade. 

As varitiveis que poderiam afetar .a produtividade da cultura 

do milho podem ser apresentadas graficamente de varias formas. Neste 

trabalho, propomos a apresentaço destas variaveis em forma de " sis 

temograma" (Figura 1). 
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No "istemograma" so caracterizados 7 (sete) "subsistemas", 

quais sejam: condiçes e'dafo-climZticas, preparo do solo, plantio, 

tratos culturais, colheita, armazenagem e demanda. 

As condiçes edafo-climticas so dadas, e geralmente alhei 

as a deciso do produtor, como por exemplo, temperatura e precipita 

ço. A Sgua no solo por exemplo, poder ser controlada pelo produtor. 

No preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita 	o 

produtor tem condiçes de controlar o efeito, de cada uma dãs vari 

veis, excetuando-se aquelas referentes as condiçes edafo-climaticas 

e mais especificamente, as climticas, que atuam em todas estas et 

pas da cultura do milho. 

Em cada um destes 'sub-sistemas" enquadrados dentro do ciclo 

da cultura do milho podemos destacar determinadas variaveis que pode 

ro afetar a produtividade. 

Preparo do solo: Lavra, gradagem, calagem, adubaço e contro 

le de pragas no sulco. 

Plantio: Espaçamento, profundidade, densidade, poca de plan 

tio, mtodo de plantio e qualidade da semente. 

Tratos culturais: Desbaste, quebra, amontoa, irrigaçao, adu 

baço em cobertura, e controle de doenças, 

pragas e invasoras. 

Colheita: fpoca e mZtodo de colheita. 
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No que se refere a armazenagem e demanda so 	"subuistemas" 

j fora do ciclo da cultura do milho, mas que envolvem o produto tU. 

lho e, portanto, devero ser alvos da pesquisa agropecuria nas 

nas de tecnologia e economia rurais, principalmente. 

Cabe aqui perguntar o seguinte: Que teoria ou teorias consi 

deram todos estes elementos? No existem. 

Na Figura 2 & apresentada uma comparaço entre as variZveis' 

mostradas no "sisternograrua" da Figura 1 e os suhprojetos de pesquisa 

que estao sendo executados pela EPANIG. 

Constata-se pelo exame da pesquisa proposta segundo o esqu? 

ma tradicional fragmentado que as interaç&es entre os elementos de 

um ou mais "sub-sistemas" no so frequentemente abordados. Simulta 

neamente constata-se tamb&m que certos tpicos espedficos caracteri 

Zvejs no ciclo da cultura e demais "sub-sistemas" no so abordados 

pela pesquisa. Desta ultima constataço iode-se  fazer indagaçes, co 

ino por exemplo: 

- Estes tpicos n&o se constituem em problema para o sistema? 

- A equipe que desenvolve pesquias com milho na EPANIG in 

e otnp 1 eta? 

- Faltam recursos financeiros para a execuço destas outras 

pesquisas? 

A colocaço do problema da pesquisa segundo a abordagem sis 

tmica aponta, de inicio, aqueles aspectos que no estejam sendo ab 
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jeto de analises. A Figura 2, como ja salientamos acima, aponta ai 

guns tEpicos t- o pesquisados no projeto milho da EPAMIG para 1975. 

O procedimento tradicional adotado produz informaç6es esped 

ficas sobre determinados aspectos do processo produtivo abordado pe 

la pesquisa. ! posstvel que pela combinaçao de informaçes produzi 

das pelo esquema tradicional se identifiquem os efeitos de intera 

çes de fatores envolvidos no processo. 

A combinaço de dados experimentais produzidos individualnen 

te pode ser usada para introduzir no esquema analttico outras fontes 

de variaço da variavel a ser explicada. Este procedimento 	serve 

tamh&m para analisar outras interaçes com que o pesquisado 	talvez 

no houvesse se preocupado-. 

Inspirado na possibilidade dc se combinar informaç6es de ex 

perimentos isolados, o presente trabalho apresenta um exerctcio vi 

sando detectar a influZncia de algumas variaveis na produtividade do 

milho, com base em tais informaçes. 

2. MATERIAL E MifIODOS 

A exist2ncia de grande numero de dados experimentais, produ 

zidos, mais ou menos, com a mesma orientaço, possibilitou a realiza 

ço do exercicio que sera relatado a seguir. 

Os dados usados se referem a cultura do milho e foram colhi 

dos no ano de 1969 no Estado de Minas Gerais. Os experimentos que ge 
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raram os dados foram instalados, conduzidos e coletados sob os ausp 

cios do ConvZnio FA0-ÉNDA-AECAR. O responsvel pelo conjunto de expe 

rimentos oferecem os dados para a aulise especulativa que 2 aqui re 

latada. * - 

O delineamento experuaental usado foi o mesmo em todos os ex 

perimentos implantados no Estado. Trata-se de uru fatorial incomple 

to, com uma parcela adicional para calcreo (aplicado somente no 19 

ano) , tendo cada experimento oito parcelas de 100 si 2  (4) 

A comhinaçL das informaçes geradas cm todo o Estado de Mi 

nas Cerais possibilitou a analise conjunta das seguintes variveiss 

- Adubo: N, P, i( e. Ca. 

- Fontes de nutrientes: 3 para N, 2 para P 205  e 2 para K. 

- Variedades; 5 criadas pela AGROCERES, 1 criada pela 	CAR 

GILL e 3 de outras fontes. 

- Unidades de solo: 17 unidades de solo foram registradas. 

- Anlise de solo: Foram registrados os resultados da anli 

se de solos no experimento ou na parcela. Os elementos re 

gistrados foram: F6sforo, Potssio, Calcio, Magnsio, Alu 

mtnio, p11 e Mataia Orgnica. 

- Época de plantio; Virias. 

* Os autores expressam os agradecimentos ao Engenheiro Agrnomo 	Jos 

sé Martins de Oliveira. 
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De posse das informaçoes coletadas passou - se ao problema de 

selecionar aquelas mais' importantes. 

O problema constituirse cm elcger aquelas variveis que mais 

afetavam a produtividade e quais interaçes que precisavam ser sali 

entadas. 

Em contato com espcciali.stas em solo e na cultura do milho 

decidiu - se estabelecer a seguinte funço inicial: 

Y = f (N, P, K, V, St, S, E) 

onde: 

N = nitrognio 

P = fcFnrn 

K = potssio 

V = variedade 

St = unidade àe solo 

8 = varivel a ser composta em iunçao dos componentes quimi 

cos do solo 

E = poca de plantio. 

Definidas estas variaveis tinha-se que acertar a forma de me 

di-las ou diferencia-las, principalmente as quatro últimns - V, St,S 

e E. 

Variedade 

Esta varivel foi tratada qualitativamente, segundo o esque 

tua de variveI muda. 



Se houvesse, por exemplo trs variedades V 1 , V 2  e V3 . 

- seria representada por J. O O 

- seria representada por O 1 O 

- seria representada por O. O 1 

Com esta configuraco podia-se representar as diversas varie 

dades. O processo adotado para tratar as variedades gen&rico e se 

ajusta a qualquer n&nero delas. 

Unidade de solo St 

As unidades de solo tambm poderiam ser separadas por um es 
.4 

quema qualitativo semelhante ao adotado para variedades. Nas explora 

çe.s iniciais que foram feitas, optou-se pela alternativa de tomar 

uma unidade de solo de cada vez. 

Componentes quimicof, do solo - S 

O nGmero de eombinaç6es poss3vei aqui cresceria muito rapi 

damente em funço dos elementos que se determinam nas analises de so 

los. 

Urna opco inicial que poderia ser adotada seria considerar a 

penas o teor de f6sforo no solo.* 

Uma segunda alternativa seria compor um tndice em funçZo dos 

parZruetros de solo e representar 5 por este tndice. 

Para a determinaço do referido Indice supos-se que: 

12 

* Wenceslau G. - DTC/ENBRAPA sugeriu este procedimento. 
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S = f (P ,
5 
 , NO, Ai, Ca, Mg) 

•8  

A equaço que define índice dc solo tomou a seguinte forma 

funcional: 

s = A p a KC2 Aia 3  Caa4 MO5 

onde: 

S Produtividade do solo - quando no lhe eram adicionados 

os fertilizantes 

P = FEsforo (ppm) 

K = Potssio (pprn) 

Ai = Aiumnio 

Ca = CElcio + Nagnsio 

MO = Mataria organida 

Todos os coeficientes eram esperados mostrar estimativas po 

sitivas, com exceço do Alumínio. Portanro a3  < O. 

As estimativas obtidasconfirmaram as expectativas. Outra ca 

ractertstica das estimativas obtidas inici.almcnte foi a falta de si 

nificncia de a2 , 53  e a4 . 

Dada a constncia desses resultados, resolveu—se eliminar da 

equaçao que definia o Edice de solo as variiveis: K, Al e Ca. 

Com este procedimento a funço qud define S passou a ter ape 

nas dois componentes. 

Ao se definir que seriam usados apenas P e kO na determina 

ço de S surgiu a idia de se observar a combinaçaes posstveis 	des 
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tes componentes. Usardose P = 10 ppm e NO = 2,0% corno limites e coa 

siderando P alto e baixo, e 110 alta e baixa criou-se quatro combina 

ç6es distintas, entre as quais destacam-se corno mais importantes as 

seguintes: 

Ntvel baixo: P < 10 ppm.e MO < 2,0% 

Ntvel alto 	1' > 10 ppm e NO > 2,0% 

A deterrninaço de 8 como funço dos ntveis de 1' e NO foi fel 

ta urna se vez, conforme segue. 

S = f (1', NO) 

Com a nova forrnu1aço foi obtida a seguinte estimativa: 

Ano 1969: 

5 = lg 622 + 0,129 lg P + 0,254 lg NO 

(2,344) 	(2,004) 	 R = 0,07 

Observaço: Os nrneros entre parntesis se referem aos valo 

res de t. 

Nestes' ajustamentos a significncia do t alcançada é mais im 

portante do que o R obtido no ajustamento. As variaç6es que se pre 

tendem explicar, se referem a produtividade. Muitos fatores a16 de 

P e NO so causas naturais destas variaç5es. DaT o reduzido poder de 

exp1icaço destas duas variaveis. 

Os valores t nos dizem que apesar de haver outras variveis, 

as duas usadas so importantes. 

A equaço estimada (ano 1969) foi usada para calcular os va 



lares de 3 que entrariam na equaço geral. 

3. RESULTADOS 

Em funçao da inexistneia de teoria que desse uma linha, mais 

ou menos, definida para o procedimento a ser adotado, teve-se que dc 

senvolver uma srie de ajustamentos buscando determinar a forma alga 

brica da funçao e algumas particularidades acerca do relacionamento' 

das vari&leis dentro desta funçao. 

Da comparaço de varias formas de funço decidiu-se escolher 

a funço potencial. Esta funço por ser redutiva a um monSmio envol 

vendo todas as variveis, garante o meio de captar a interaço entre 

todas as variaveis. 

Dos exerctcios realizados 5a0 relatados a seguir os resulta 

dos de dois casos em, que se considera um soloBbre:  P baixo e NO 

baixa e uru solo rico: P alto e - NO alta. 

19 Caso: Solo com P menor que 10 ppm e NO menor que 2,0Z. 

Apresenta-se no Quadro os resultados do ajustamento. 

15 



Quadro 1 - Equaço estimada para solo pobre 	 16 

- Modelo 1 Modelo 2 
Variavul.  

Coeficiente " t i'  Coeficiente 

Intecesso 6,136 - 5,874 - 

Nitrognio 0,096 3,499 0,090 3,487 

Vocforo 0,071 2,599 0,066 2,536 

Potssio 0,237 0,776 - 

Variedade 2 0,571 6,127 0,640 6,746 

Variedade 4 0,128 1,087 0,229 1,847 

Solo -0,070 0,539 - 

£poca 0,320 1,190 0,476 1,651 

Psforo exis,no solo - - 0,069 1,244 

Materia Organica - - 0,265 2,129 

- 0,33 - 0,35 	- 

Tomando-se apenas as variaveis com estimativas 	significan 

tes de seus respectivos coeficientes, no Modelo 1, estimou-se urna nova 

funço (Modelo 2 do Quadro 1), na qual a varive1 solo foi 	desdobrada 

em FEsforo e Matria 0rgnica no solo. 

Nesta funçO, a variedade 2 se mostra com melhores possibi 

lidades do que a variedade4. 

Importante observar que a variivel solo no teve estimativa 

significante de seu coeficiente. 

De posse dos parmetros desta relaço,foram simulados os re 

sultados de uma srie de possibilidades de se combinar as 	variaveis 
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importantes. 

Foram usadas as seguintes combinações: 

N=. 30 	60 	90 

P = 	30 	60 	90 

E1 = 	2Ê quinzena de outubro, dc novembro e de dezembro. 

Todas as combinaçacs foram simuladas para o caso de se usar 

a variedade 172  (AC - 102) e V 4  (CÀRGILL). Pelos coeficientes estima 

dos, verifica-se que a variedade da AGROCERES produz mais quilos por 

hectare. 

A simulaç10 completa gera 27 observaçes para cada caso. D's 

observaçes simuladas pode-se fazer a seguinte comparaço mostradas 

no Quadro 2. 

Quadro 2 - Comoaraço entre algumas cómbinaç6es simuladas 

	

•v (CARGILL) 	 v2  (AGROCERES) 

N 	P 	E1 	Y 	Y 	N 	P 	E1  

90 	80 	8 	2.616 	2.635 	90 	30 	4 

	

2.540 	60 	30 	4 

Estes resultados sugerem que se pode obter o mesmo rendimea 

te, mximo com V4), diminuindo-se as dosagens de fSsforo e plantan 

do-se mais cedo. 

A segunda observaço oferecida para o caso de V 2  (AGROCERES) 
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mostra que riudando a variedade se pode tambrn reduzir a dosagem 	de 

Nitrognio. 

As simulaçcs feitas geraram observaç.6cs numa faixa cm que 

dos os elementos se contplementaram. Isto significa que qualquer ele 

mento que tivesse seu ntvel aumentado geraria aumento na produtivi 

dade. 

Os resultados da simulaço, cujos resultados estio sendo 	a 

presentados, poderiam indicar varias combinaçes a sarem validadas 

em testes de sistemas. 

E posslvel que em dosagens mais altas de fertilizantes eld 

comecem a substituir-se nutuame.nte. 

Esta possibilidade parece se confirmar, pois, o solo 	sendo 

pobre em P e em MO suportaria ou responderia a doses maciças de adu 

baço. Desta forma, as doses propostas pnden ser consideradas peque 

nas. 

Em termos de definiço de opçes para a pesquisa, os resulta 

dos apresentados sugerem que era solos pobres (P < 10 e 110 < 2,0) a 

adubaçao deve ser analisada em suas interaçoes com variedades (tipos 

de plantas) e Êpoca de plantio.. 

29 Caso: Solo com P maior que 10 pp 	e MO maior que 2,0%. 

Com a sepai- aço dos solos em grupos quanto ao teor da fsfo 

ro e mataria orgnica surgiram quatro combinaç6es naturais. Para se 

concentrar apenas nos extremos, oferecem-se alguns carncntrios sobre 



o caso dc solos ricos (1? > 10 e NO> 2,0). 

A eçuaçZo iniciztlmentc estimada exibiu os seguintes 	parme 

tros (Quadro 3). 

Quadro 3 - Equaço estimada por solo rico (1 2  estimativa) 

Var$.avel 
	

Coeficiente 	 i 
Interccsso -12,456 	 - 

Nitrognio 0,091 	 1,742 

Fsforo 0,045 	 0,852 

Potssio - 0,003 	 0,052 

Variedade V 	 0,092 	 1,089 

Solo 	 1,681 	 4,292 

Época de plantio 	 4,926 	 4,060 

R2 '0,35 

Eliminando-se as variaveis cujos coeficientes naa tiveram es 

timativas estatisticarnente significantes, tem-se urna funço com os 

seguint.Qs ciemLntos: 

y = f(N, S, E) 

Chama-se a atenço para a alta significancia das variaveis S 

e E 1 . 

19 

A fim de se avaliar como os elementos definidores de S esta 

vam se colocando na cxp1icaço da produtividade, estimou-se, numa se 



gunda opç3o a seguinte funço. 

y = f(1, r, P C  , 140 
5 , 

E). 

Os resultados alcançados so mostrados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Equaço estimada para solo rico (2 estimativa) 

VariVe1 	 Coeficiente 

Intercesso 	 -3,270 	 - 

NitrpgrLio 	 0,090 	 2,374 

F5sforo 	 0,044 	 1,151 

Época dc Plantio 	 4,709 	 6,864 

F6sforo no solo 	 0,710 	 7,443 

Matria Orgnica no solo 	0,467 	 3,526 

R2  = 0,611 	
1 

O exame dos resultados obtidos na segunda estimativa mostra 

dos no Quadro 4  sugere vrios pontos. O poder de exp1icaço da equa 

ço melhorou consideravelmente, mesmo que ainda seja suostamente 1 

baixo. F5sforo adicionado se manteve com baixo n!vel de significn 

cia. É importante observar o tamanho relativo do coeficiente de po 

ca de plantio tamb&m seu nTvel de significancia. Época de plantio a 

tua com realce neste caso. Fsforo e Matria 0rgnica do solo tive 

ram coeficientes elevados e com alta significncia, 

20 

A comparaçao dos resultados da primeira estimativa com os da 
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segunda, no caso dcste tipo de solo, tamhm serve para fornecer 	al 

guns elementos de anlic. 

Na primeira estimativa a diferenciaço das variedades 	fez 

com que o coeficiente de V no fosse significante. Este resultado au 

gere que as variedades no respondem difcrenciadamente. A melhora 

conseguida ao se passar para a segunda estimativa sugere que a inclu 

saO de variedades na equaçio no tende a melhorar os resultados obti 

dos. Portanto, v-se que as variedades no so diferenciadas na sua 

contrihuiço para a produtividade. Todas elas t&ti produtividade- hei 

xc. 

Para este caso foram feitas tamb&e algumas simulaçes. Os 

cinco coaponentes da funço foram considerados num experimento com 

pleto, com a seguinte conformaço: 

N =0; 	30 	kg/ha 

P = O; 	30 	kg/ha 

E1  = 4; 6; 8 	2Q quinzena de outubro, dc novembro e de 

zerabro). 

P S  =l2;l5; 18 

NO 	2;5 3,0; 3,5 

- 	Das simulaçes obtidas ressalta-se o efeito acentuado da va 

rivel Época de Plantio - E 1 . 

Para se aquilatar a capacidade de resposta aos elementos adi 

cionados, mencionam-se as observaçes mostradas no Quadro S. 	- 
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Quadro 5 - comparaçaes de algums combinaças simuladas. 

N 	1' 	Ei 	P 
5 

O O 8 18 3,5 9.502 

30 30 8 18 3,5 14.938 

30 30 4 12 2,5 365 

Dentro da amplitude coberta pelo exerc3cio de simulaço o au 

mento de O para 30 kg de N e P, nas melhores condiçks de E 1  P 6  e NO 

gera um aumento da ordem de 50% de produtividade. O aumnto dc 

e NO, nas melhores condiç6es de N e P gera um aumento de mais 40 

vezes na produtividade. 

Em termos de indicaçao de pesquisa, esta etapa do exerctcio 

serve para apontar a necessidade de se buscar tecnologias mais apri 

moradas. 

O fato de que as variedades no tiveran respostas significan 

tes deve indicar que a busca de variedades de alta capacidade de res 

posta seja uma Área prioritria para a pesquisa. 

	

A realçada irnportncia da varivel época de plantio 	sugere 

que os elementos que possivelmente estejam confundidos nela devem me 

	

recer atençao especial da pesquisa. Alguns destes elementos 	podem 

ser citados: Precipitaço e distribuiço de chuvas durante o pertodo 

em que a planta permanece no campo, efeito de comprimento de dia 

(talvez menos importante para o caso de milho). 
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Neste tipo de solo, testas de adubaço no parecem ser prio 

ritrios. 

Para as condiçcs que estes solos representam talvez se 	pu 

desse buscar tecnologias realmente refinadas. 

4. COMENTTRIOS FINAIS 

O exorctcio buscou propor esquemas que possam ser usados na 

indicaçao das variaveis e interaçe.s imoortantes para serem avalia 

dos no trabalho da pesquisa. 

Sua inspiraço se inicia na necessidade de orientar a adoço 

do enfoque de sistemas na pesquisa agropecuria. No necessario 

grande dose de mod&stia para se entender que o contefldo sist&nico da 

fitotecuja de milho tenha se mantido ausente do exerctcio. Isto tal 

vez devesse ser atribuido mais E falta dr teorias prprias do que ao 

exerctcio em si. De qualquer forma a tentativa deve ser valida, no 

ponto que ela busca propor urna combinaço de variaveis distinta da 

quelas comumente analisadas pela pesquisa agrTcola tradicional. Nes 

te sentido posstvel que o prEprio enfoque da sistema tenha se 	en 

riquecido. Al&m desta validade, um segundo ponto pode ser 	realççdo 

• favor do exerctcio aqui descrito. 2 que no processo, preconiza—se' 

• utilizaço de inforrnaçes acumuladas de outros estudos. Neste sen 

tido as possibilidades do processo so as mais amplas posstveis,elas 

deveriam ser mais exploradas. Com  relaço aos dados aqui analisados, 



24 

chama-se atenço para a possibilidade de se explorar outras combina 

çes. Por exemplo, nada foi feito com relaço a calagem, e aos dados 

meteorolgicos. 

Comparcçes intertemporais podem ser feitas. Elas tamb&n no 

foram exploradas. As fontes de nutrichtes utilizados podem ser compa 

rados era seus efeitos. Enfim, preciso reconhecer que o que se fez 

foi apenas um exercício. Para evitar o prolongamento excessivo - do 

que aqui se relatou, o exercTcio foi descrito apenas em parte. Todos 

estes fatos que poderiam ter sido examinados, e no foram, se consti 

tuem naturalmente em limitaç6es do presente estudo. P. outras tem 

e dentre estas podemos citar, por exemplo, o fato dos dados ex 

perimentais utilizados terem sido gerados cm exparimentos de aduba 

ço. Esta característica deve limitar as etapas do processo sobre as 

quais havia informaçes. Os rrprios dados analisados podem estar ei 

vedos de falhas. 

A despeito de se poder apontar inumeras possibilidades de me 

lhorar o trabalho, espera--se haver contribuido para a etapa de propo 

Siço de testes de sistemas. 
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