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Apresentação

Nesta publicação, são apresentados os resumos expandidos dos trabalhos técnico-científicos 
submetidos ao VIII Congresso Brasileiro de Soja, realizado de 11 a 14 de junho de 2018, no 
Centro de Convenções de Goiânia, com promoção e realização da Embrapa Soja.

O Congresso Brasileiro de Soja é o principal evento envolvendo o complexo soja brasileiro e 
tem, entre seus objetivos, discutir com todos participantes da cadeia produtiva os problemas, as 
possíveis soluções e as tendências do agronegócio da Soja no Brasil e no mundo. Com o tema 
“Inovação, tecnologias digitais e sustentabilidade da soja”, a 8ª edição do CBSoja coloca em 
foco os principais avanços e questões atuais dos sistemas de produção e apresenta as novidades 
tecnológicas que estão sendo desenvolvidas e devem transformar a realidade de produção nos 
próximos anos. 

Ao todo, foram aprovados 340 trabalhos científicos, assim distribuídos nas sessões: Ciência e 
Tecnologia de Alimentos (12), Economia Rural, Comercialização e Transferência de Tecnologia (10), 
Entomologia (39), Fisiologia Vegetal, Agrometeorologia e Práticas Culturais (71), Fitopatologia 
(56), Genética e Melhoramento (42), Microbiologia, Fertilidade e Nutrição de Plantas (46), Plantas 
Daninhas (14) e Tecnologia de Sementes (50).

O número significativo, assim como a qualidade dos trabalhos apresentados, permite discutir 
amplamente o tema central escolhido para nortear o evento, debatendo os desafios da agricultura 
atual e as novas ferramentas digitais com busca em maior produtividade, agilidade e eficiência na 
gestão e sustentabilidade dos sistemas produtivos.

Novamente, a Embrapa Soja tem o privilégio de se unir a importantes parceiros na viabilização 
do VIII Congresso Brasileiro de Soja e aproveita para compartilhar com os patrocinadores e 
apoiadores mais este sucesso, agradecendo a cada congressista o interesse e o empenho na sua 
realização. 

Alexandre José Cattelan
Presidente da Comissão Organizadora 
VIII Congresso Brasileiro de Soja

José Renato Bouças Farias
Chefe-Geral da Embrapa Soja
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A soja (Glycine max (L.) Merrill) é a oleaginosa mais cultivada e o quarto grão 
mais produzido no mundo, após do milho, trigo e arroz. Apresenta importância 
comercial extremamente relevante, pelo fato de ser uma excelente fonte proteica e 
pode ser cultivada em quase todas as regiões do mundo, sendo hoje, o complexo soja 
considerado como a principal cadeia produtiva do agronegócio mundial. 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, sendo 
cultivados no ano agrícola 2016/2017 aproximadamente, 33,91 milhões de hectares, 
resultando na produção de mais de 114,5 milhões de toneladas. Nesta mesma safra, o 
Estado do Rio Grande do Sul cultivou mais de 5,5 milhões de hectares e colheu mais 
de 16,5 milhões de toneladas. Esses indicadores demonstram a importância desse 
cultivo tanto em escala mundial como no agronegócio brasileiro e gaúcho (Conab, 
2018). 

Apesar do aumento anual significativo na produção de soja, o Brasil enfrenta 
ainda sérios problemas com o déficit de armazenagem e qualidade dos grãos na pós-
colheita, sujeitando-se a perdas quantitativas e qualitativas significativas. Para 
controlar a qualidade da massa de grãos colhida das lavouras, tornam-se necessários 
monitorar, entre outros parâmetros, o teor de água. A secagem é a operação mais 
recomendada para reduzir o teor de água dos produtos agrícolas para condições 
favoráveis de armazenamento.

Embora os grãos que chegam das lavouras nos períodos de safra passem 
pelas operações de pré-processamento, limpeza, secagem e posterior armazenagem, 
o manejo de pós-colheita dos lotes de grãos não têm sido adequados. A 
heterogeneidade da massa de grãos, com diferentes variedades, variação na 
porcentagem de matérias estranhas e impurezas, teores de água e avariados, exigem 
que os equipamentos utilizados nas etapas de pré-processamento sejam ajustados, 
para que o manejo dos lotes de grãos seja adequado, a fim de obter melhor 
uniformidade na qualidade dos lotes de grãos armazenados. 

O manejo e controle dos lotes de grãos desde a colheita até o final da 
armazenagem pode ser uma alternativa viável, para minimizar os problemas de 
migração de umidade e aquecimento da massa de grãos, favorecendo contaminações 
microbiológicas, presença de insetos e produção de micotoxinas, consumo de matéria 
seca e alterações na qualidade físico-química dos grãos ao longo do tempo de 
armazenamento.

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de grãos de 
soja para diferentes manejos de teores de água e variedades de soja RR1 e RR2 PRO 
que chegam à unidade armazenadora de grãos e são submetidos ao processo de 
secagem.

O estudo foi realizado na safra 2016/2017 em parceria com a Cooperativa 
Tritícola de Espumoso Ltda. (Cotriel), na unidade de Capão do Valo, Rio Pardo, Rio 
Grande do Sul.  
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Os tratamentos constituíram-se de: T1 (Lote Úmido 17%), T2 (Lote Seco em 
Campo soja RR 13,8%), T3 (Lote Seco em Campo RR2–Intacta, com 13,5%), T4 (Lote 
Seco 1 que passou por um período de secagem de 3h, reduzindo o teor de água em 
5,5%, chegando a 11,5%), T5 (Lote Seco 2 que passou por um período de secagem 
de 1h, reduzindo o teor de água 3,2%, chegando a 13,8%) e T6 (Lote Seco 3 que 
passou por um período de secagem de 1h, reduzindo o teor de água 2,9%, chegando 
a 14,1%). Todos os percentuais apresentados neste tratamento foram em base úmida 
(b.U.).

O sistema de secagem utilizado foi um secador de fluxo contínuo, Condor®,
modelo SCMS 40, com capacidade estática de 40 ton h-1. A temperatura do ar de 
secagem foi controlada a 105 °C. Foram coletadas amostras e realizadas avaliações 
físicas e químicas, sendo elas: teor de água, impurezas, grãos quebrados, 
fermentados e ardidos, massa seca, proteína bruta e extrato etéreo.  

As avaliações de classificação física de soja foram realizadas segundo a 
Instrução Normativa nº 11, de 15/05/2007 e Instrução Normativa nº 37, de 27/07/2007 
que estabelecem o Regulamento Técnico da Soja, definindo seu padrão oficial de 
classificação, com os Requisitos de Identidade e Qualidade Intrínseca e Extrínseca, a 
Amostragem e a Marcação ou Rotulagem (Brasil, 2007). 

Para as avaliações químicas, as amostras foram moídas e submetidas à 
separação em peneiras com abertura de 1 mm. A determinação da massa seca foi 
feita pelo conteúdo de água da amostra após o processo de secagem em estufa a 
105 °C durante 8 horas (AOAC, 1984). 

A determinação do teor de lipídios (extrato etéreo) foi determinada pelo Método 
Am5-04 da AOCS (2005), com uso de equipamento ANKOM XT15 e sacos de filtro 
ANKOM XT4. Foi utilizado éter de petróleo como solvente, adotando-se temperatura 
de 90 ºC e 60 minutos de extração. O teor de proteína bruta (nitrogênio total) foi 
determinado pelo método Kjeldahl (Método 984.13; AOAC, 1997). Para conversão dos 
valores de nitrogênio em proteína bruta (PB) foi utilizado o fator de correção de 6,25.  

A análise estatística foi realizada no software Sisvar, com a aplicação do teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. 

Quanto as avaliações físicas, o tratamento T6 apresentou maior teor de 
impureza com 2,1%, já o T3 apresentou 0,35%. O tratamento T6 apresentou maior 
incidência de grãs fermentados, com 0,4%, o tratamento T5 não houve incidência de 
grãos fermentados. Os tratamentos T3 e T4 não apresentaram grãos ardidos, 
entretanto o tratamento T2 apresentou 1,8%. Quanto aos grãos quebrados, o 
tratamento T3 apresentou 5,94% e o tratamento T5 com 2,14%, conforme a Tabela 1    

Pode-se observar na Tabela 1 que não houve diferença significativa entre os 
tratamentos na avaliação da massa seca. Na avaliação do teor de lipídios, apenas o 
tratamento T3 com 20,47% diferiu dos demais, que apresentaram teores de lipídios 
superior a este. Quanto ao teor de proteína, o tratamento T2 apresentou o menor 
índice, de 38,50%, sendo que os tratamentos T4, T1 e T5 apresentaram os teores 
mais elevados de proteína com 41,64%, 42,02% e 42,87% respectivamente, 
aproximando-se aos resultados obtidos por Faroni et al. (2009) e Coradi et al. (2015). 

Concluiu-se, que a qualidade dos grãos de soja são melhor conservada quando 
colhidos com teores de água mais elevados e submetidos aos processos de 
secagem.A variedade de soja RR2 PRO conservou maiores teores de proteína bruta 
em relação à variedade RR. 
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Tabela 1. Avaliações de qualidade de grãos de soja em função das variações 
dos teores de água de água inicial e final, tempo de secagem e variedades de grãos  
Avaliações (%) T1 T2 T3 T4 T5 T6 DP CV (%)

Massa seca 80,13 a 88,31 a 88,97 a 86,69 a 84,15 a 83,80 a 1,91 3,18 
Proteína bruta 42,02 bc 38,50 a 40,91 bc 41,64 cd 42,87 a 39,61 ab 0,35 0,77 

Lipídios 23,37 b 22,75 b 20,47 a 23,01 b 23,52 b 23,34b 0,22 2,18 
Teor de água 17 13,8 13,5 11,5 13,8 14,1 - - 

Impurezas 0,51 0,44 0,35 1,6 0,71 2,11 - - 
Fermentados 0,33 0,03 0,3 0,23 0 0,44 - - 

Ardidos 1,33 1,8 0 0 0 0,06 - - 
Quebrados 3,55 5,79 5,94 4,08 2,14 5,86 - - 

As letras seguidas da numeração apresentam-se conforme a avaliação estatística na mesma linha. 
T1, T2, T3, T4, T5 – tratamentos, DP – Desvio padrão, CV – Coeficiente de variação. 
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A importância do complexo soja para o Brasil pode ser dimensionada tanto pelo 

crescimento da produção da leguminosa, quanto pela arrecadação com as exportações 
de soja em grão e derivados (óleo e farelo de soja). 

O cenário é otimista para o Brasil, projeta-se um aumento produtivo da cultura de 
mais de 40%do período de 2010 a 2020, enquanto que nos Estados Unidos, atualmente 
o maior produtor mundial, o crescimento no mesmo período deverá ser no máximo de 
15%.  Embora as expectativas de produção sejam favoráveis, o país tem pela frente 
grandes desafios a serem superados, sendo um deles no setor de pós-colheita, quanto 
ao déficit de armazenagem da produção, que gera entre outros pontos perdas de 
aspecto físico, como o peso e de qualidade dos  de grãos. 

Para garantir a qualidade dos grãos na armazenagem é fundamental que se faça 
uma adequada secagem, reduzindo os teores de água dos grãos para as condições  
ideais de armazenamento, sendo que para os grão de soja, o teor de água ideal para 
armazenamento é de 13% . Existem diversas tecnologias e formas para a secagem de 
grãos, entre elas destaca-se a secagem natural e artificial, com baixas e altas 
temperaturas. 

A secagem artificial a altas temperaturas apresenta-se como uma excelente 
alternativa apresentando-se, entre outras vantagens, a secagem de grandes volumes 
de grãos, podendo operar em diversas condições ambientais, permitindo uma 
programação do processo de colheita (Weber, 2005). De acordo com Coradi et al. 
(2017) a secagem de grãos de soja, com teor de água acima de 19%a temperatura do 
ar de secagem em 120 °C, tem aumentado significativamente o índice de acidez do óleo 
e reduz a qualidade da proteína bruta, quando comparado às secagens com 
temperaturas inferiores, tais sendo de 75, 90 e 105 °C. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de grãos de soja 
transgênica RR e soja transgênica Intacta RR 2 PRO após secagem com diferentes 
temperaturas.  
 O experimento foi realizado em escala laboratorial, na Universidade Federal de 
Santa Maria. Foram utilizadas duas variedades de soja, soja transgênica RR e soja 
transgênica Intacta RR 2 PRO, estas foram submetidas ao processo de secagem nas 
temperaturas de 35, 45 e 55º Cem secador experimental de bandejas com aquecimento 
por lâmpadas e ventilação forçada, até atingir umidade de 12% (b.u.) determinada no 
medidor de umidade Gehaka G1000. 

O teor de umidade das amostras foi determinado por secagem em estufa a 105º 
C durante pelo menos 8 horas (AOAC, 1984). O teor de proteína (N) foi determinado 
pelo método Kjeldahl (Método 984.13; AOAC, 1997), no qual foi determinado o teor de 
nitrogênio da amostra, para conversão dos valores de N em proteína bruta (PB) foi 
utilizado o fator de correção de 6,25. A determinação do teor de lipídios (extrato etéreo 
- EE) foi determinada pelo Método Am5-04 da AOCS (2005), com uso de equipamento 
ANKOM XT15 e sacos de filtro ANKOM XT4. Foi utilizado éter de petróleo como 
solvente, adotando-se temperatura de 90º C e 60 minutos de extração. 
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Os testes de condutividade elétrica foram realizados, conforme metodologia 
recomendada por Krzyzanowski et al. (1991) e Vieira (1994). Para a realização dos 
testes foi utilizado um medidor de condutividade elétrica AK51 com calibração 
automática e compensação automática da temperatura. Os resultados foram expressos 
em µS cm-1 g-1. As avaliações estatísticas foram realizadas pelo software Sisvar 5.6, 
utilizando o teste de tukey a 5%. 

Os teores de massa seca e proteína bruta não diferiram estatisticamente quando 
comparadas as temperaturas de secagem e o lote úmido, procedendo-se para ambas 
as variedades de soja. Os teores de lipídios para as variedades de soja apresentaram 
diferença significativa nos resultados. Para a variedade de soja transgênica (RR), a 
secagem a 55 °C foram encontrados os menores teores de lipídios de 18,64%, 
consecutivamente, a secagem com temperatura de 35 °C com 20,41%, e depois a 
secagem a 45 °C com 21,85%. A secagem a 35 °C teve teores de lipídeos de 20,41%, 
enquanto que no lote úmido, os valores foram de 22,3%, não diferindo estatisticamente 
da secagem a 45 °C. 

Na variedade de soja transgênica intacta (RR2), os menores teores de lipídios 
foram encontrados nos grãos secos com temperaturas de 55 °C e 35 °C, com teores de 
lipídios de 18,29% e 19,91%, respectivamente. Na secagem a 45 °C os grãos 
apresentaram teores de 20,91%, não apresentando diferença significativa ente a 
secagem a 35 °C e o lote úmido (Tabela 1). 

Pode-se observar que os valores de condutividade elétrica para ambas as 
variedades de soja aumentaram, de acordo com o aumento da temperatura do ar de 
secagem. Na variedade de soja RR, o lote de grãos úmido teve menores valores de 
condutividade elétrica com 50,45 (µS cm-1 g-1), enquanto que o lote de grãos submetidos 
à secagem a 35 °C teve valores de 86,41 (µS cm-1 g-1), o lote seco a 45 °C teve valores 
de 99,12 (µS cm-1 g-1), não apresentando diferença significativa entre as temperaturas 
de secagem de 35 °C e a 55 °C, que teve valores de 112,03 (µS cm-1 g-1) de 
condutividade elétrica.  

Na variedade de soja intacta (RR2), o lote úmido apresentou os menores valores 
de condutividade elétrica, com 60,93 (µS cm-1 g-1), em seguida do lote seco a 35 °C 
(76,20 µS cm-1 g-1), não apresentando diferença significativa do lote úmido, nem do lote 
seco a 45 °C, com valores de 88,43 (µS cm-1 g-1), sendo que este também não teve 
diferença significativa do lote seco a 55 °C (107,13 µS cm-1 g-1).
Comparando as variedades de soja (RR e RR2) submetidas às diferentes temperaturas 
de ar de secagem, observou-se que não houve diferença estatística quanto a avaliação 
da mesma temperatura de ar de secagem para cada variedade de soja . 

Concluiu-se que, a temperatura de secagem do ar a 55 °C reduziu o teor de 
proteína bruta dos grãos de soja, enquanto que a 35 °C obteve-se os melhores 
resultados quanto ao teor de proteína bruta, para ambas as variedades de soja.  
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Tabela 1. Avaliações de qualidade de grãos de soja em função de diferentes 
temperaturas do ar de secagem e variedades de soja transgênica (RR) e 
intacta (RR2) 

Fator de 
variação 

Massa seca  
(%) 

 Proteína bruta  
(%) 

Teores de lipídios  
(%) 

Condutividade 
elétrica

(µS cm-1 g-1)
Comparação entre as temperaturas do ar de secagem 

Transgênica (RR)
Úmida  85,24 a  39,79 a 22,30 c 50,45 a 
35 °C  86,35 a  40,18 a 20,41 b 86,41 b 
45 °C  96,60 a  37,02 a 21,85 bc 99,12 bc 
55 °C  85,23 a  41,07 a 18,64 a 112,03 c 

        Transgênica Intacta (RR2)
Úmida  87,63 a  39,47 a 22,40 c 60,93 a 
35 °C  86,67 a  36,48 a 19,91 ab 76,20 ab 
45 °C  89,53 a  36,46 a 20,91 bc 88,43 bc 
55 °C  88,62 a  38,29 a  18,29 a  107,13 c 

Comparação entre as variedades de soja 
RR Úmida  85,24 a  39,78 a 22,73 a 50,45 a 
RR2 Úmida  87,64 a  39,47 a 22,40 a 60,93 a 
RR 35 °C  86,35 a  40,18 a 20,42 a 76,20 a 
RR2 35 °C  86,67 a  36,48 a 19,91 a 86,61 a 
RR 45 °C  93,60 a  37,03 a 21,85 a 88,44 a 
RR2 45 °C  89,54 a  36,44 a 20,90 a 99,13 a 
RR 55 °C  85,24 a  41,80 a 18,64 a 107,13 a
RR2 55 °C  88,62 a  38,29 a 18,29 a 112,03 a

As letras apresentam-se conforme a avaliação estatística na mesma coluna. 
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FORMULAÇÃO DE MAIONESE 

SEIBEL, N.F.S.1; JOSÉ, A.C.S.1; PAULO, A.F.S.1; SILVA, N.L.V.1

1Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR, Câmpus Londrina, Londrina, 
PR, neusaseibel@utfpr.edu.br

O extrato de soja (ES) possui uma grande aplicação na indústria de alimentos, 
pode ser consumido na forma de bebida ou ser constituinte de vários produtos. É um 
ingrediente de baixo custo, fácil obtenção e possui elevado valor nutritivo. Apresenta  
características semelhantes ao leite de vaca, em relação a proteínas, ferro e niacina, 
com a vantagem de ter baixa concentração de gordura saturada e ser livre de lactose 
e colesterol. Representando uma alternativa viável para a alimentação de populações 
que sofrem de desnutrição, pois possui macronutrientes (proteínas, carboidratos e 
gorduras) que possibilitam o fornecimento de energia acionando o trabalho biológico 
do organismo (Seibel, 2018). 

A crioconcentração é considerada um processo promissor e eficaz na obtenção 
de alimentos líquidos concentrados, que pode ser usada para evitar perda de 
qualidade de alimentos líquidos, como produtos lácteos e extratos vegetais. O 
princípio deste processo é baseado no congelamento total de uma solução, seguido 
por um procedimento de descongelamento parcial, empregando a separação 
gravitacional simples (Aider et al., 2007; Petzold et al., 2015). 

A maionese é caracterizada como uma emulsão semissólida de óleo em água 
e tem na sua composição comercial típica, além do óleo, gema de ovo, vinagre, sal e 
especiarias, especialmente a mostarda. A gema do ovo é o ingrediente mais crítico 
para a estabilidade da maionese, pois tem comportamento anfótero, pelo fato desta 
ser rica em lecitina, a qual é uma substância cujas moléculas têm uma extremidade 
polar, que é atraída pela água, e outra extremidade apolar, que é atraída pelo óleo, 
formando uma dispersão do tipo água-óleo. Mas a formação de uma rede com outros 
polímeros em solução aquosa através de interações hidrofóbicas provoca um aumento 
na viscosidade do sistema, podendo estabilizar as partículas (Krstonosic et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho foi usar extrato de soja crioconcentrado para elaborar 
maionese com menor teor lipídico e isenta de ovo. 

O extrato de soja foi obtido dos grãos da variedade BRS 232 safra 2015/2016, 
através das etapas de branqueamento, maceração, drenagem, trituração e separação. 
A crioconcentração do extrato de soja foi realizada em recipientes retangulares de 32 x 
45 cm, com espessura de um centímetro durante 24 horas, a -18ºC em congelador 
vertical (Consul, 280). O extrato congelado foi quebrado manualmente e centrifugado, 
o ES parcialmente concentrado foi novamente congelado e as etapas foram repetidas 
uma vez, segundo a descrição de Paulo et al. (2016).  

Para a elaboração da maionese foram realizados vários testes, nos quais 
variou-se os ingredientes e as proporções, no entanto em todos foi usada menor 
quantidade de óleo em relação aos produtos tradicionais. O processo para a obtenção 
da maionese iniciou-se com o extrato de soja crioconcentrado sendo batido em 
liquidificador (PHILIPS Walita) por três minutos e peneirado em peneira de mesh 40. 
Em seguida, para uma completa homogeneização, todos ingredientes, incluindo o 
extrato foram batidos por mais três minutos em liquidificador, para posterior adição 
lenta do óleo até formar a emulsão, segundo Paulo et al. (2017). 
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Os ingredientes utilizados para a elaboração das maioneses são 
tradicionalmente encontrados nas maioneses comerciais (Tabela 1). No entanto, com 
a retirada do ovo e a redução da quantidade de lipídios das formulações, houve vários 
problemas na formação e na estabilidade das emulsões, assim como nas 
características sensoriais de textura e de sabor. 

Para a acidificação das maioneses inicialmente foram utilizados o ácido cítrico, 
por ser o ácido mais comum em alimentos e ter boa aceitação de sabor, o ácido 
sórbico que têm a característica de manter o pH ácido durante a estocagem e o ácido 
fosfórico que possui a característica de diminuir o pH e é um meio termo entre a 
acidez pronunciada da fruta (ácido cítrico) e a suavidade de outros ácidos. 

A goma xantana foi escolhida para ser utilizada porque tolera muito bem faixas 
ácidas e básicas de pH. Com valores de pH reduzido, as soluções apresentam uma 
excelente estabilidade durante longos períodos de tempo. Além disso, mesmo em 
concentrações baixas, a goma xantana tem um elevado poder espessante, para 
molhos espessos é recomendável somente 0,7-1,5% (p/v) (Lersch, 2008). 

As formulações A, B, C, D, E e F foram elaboradas com extrato 
crioconcentrado em dois estágios, com teores de sólidos solúveis em 19,5°Brix, 
partindo de 3,2ºBrix. A formulação A apresentou quebra da emulsão durante o 
preparo, podendo ser justificada pelo excesso de ácido e/ou tempo de batedura, e 
também resultou em uma emulsão com gosto residual de ácido e óleo. Então foi 
preparada outra emulsão (B) reduzindo a quantidade do ácido fosfórico, no entanto, 
esta formulação não apresentou sabor agradável. 

No teste C foram alteradas as concentrações dos ácidos fosfórico e sórbico, 
mas ainda apresentou um sabor residual ácido, deste modo o teste D foi realizado 
com diminuição do ácido cítrico, aumento do sal e açúcar para melhorar o sabor, que 
se apresentou melhor que na formulação anterior, contudo ainda ácido. Como o ácido 
sórbico estava sendo utilizado apenas por questões microbiológicas, este foi 
substituído por sorbato de potássio, que também apresenta uma alta eficiência 
microbiológica, atuando na inibição de fungos e leveduras (FIB, 2011). 

O teste E foi realizado com a substituição de ácido sórbico pelo sorbato de 
potássio e com a utilização de sal e açúcar reduzida novamente, esta emulsão não 
apresentou gosto ácido, porém, devido à utilização do sorbato foi perceptível um sabor 
metálico/azedo. No teste F foi diminuída a porcentagem de sorbato de potássio, 
aumentada a quantidade de goma xantana e de sal, obtendo uma emulsão mais 
agradável ao palato e com textura semelhante à comercial, com pH de 3,74. Ambos os 
testes apresentaram melhor textura e coloração mais clara. 

Novas formulações foram realizadas para analisar as características da 
emulsão e ajuste do pH e sabor, para isso foi necessário produzir novo extrato de soja. 
O qual apresentou inicialmente 3,2ºBrix, então foi concentrado por congelamento em 
dois estágios, resultando em 22ºBrix de sólidos solúveis. Este ES crioconcentrado foi 
usado nas formulações G, H e I, as quais se diferenciaram nas porcentagens de 
ácidos utilizados. A formulação G, devido ao valor de pH encontrado na formulação 
anterior, bem como para encontrar um sabor melhor, foi produzida com maior 
quantidade de ácido fosfórico e diminuição do sorbato de potássio, resultando num pH 
de 3,90 e uma textura consistente, porém também estava ácida. Deste modo o teste H 
foi elaborado com um aumento da concentração de goma xantana e diminuição do 
ácido fosfórico, para controlar o pH (4,05). Esta emulsão apresentou gosto ácido, mas 
com uma textura semelhante a um molho mais líquido do que cremoso. Já no teste I 
aumentou-se a quantidade de açúcar, a quantidade de goma xantana foi diminuída e 
aumentada a de ácido fosfórico, visando mascarar o gosto ácido e diminuir o pH, no 
entanto, esta emulsão apresentou pH 4,09 e gosto ácido, porém ligeiramente mais 
suave.
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Assim, após sete dias de armazenamento sob refrigeração de todos os 
produtos, a formulação H foi escolhida como a melhor, pois todos os testes 
apresentaram gosto ácido, mas esta formulação apresentou pH dentro dos parâmetros 
aceitáveis. Assim como, manteve uma consistência cremosa, também estava com a 
melhor aparência e o sabor mais agradável ao palato. 

Concluiu-se que a elaboração de maionese com reduzido teor lipídico, isenta 
de ovo como emulsificante e contendo proteínas de soja para formação da emulsão é 
possível. No entanto, é um trabalho árduo, necessitando de mais testes com outros 
ingredientes, para melhorar as características de formação e estabilização da 
emulsão, assim como o sabor da maionese. 
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Tabela 1: Formulações de maionese com diferentes ingredientes (%). 
Testes Extrato 

de soja 
Óleo de 

soja 
Sal Açúcar Ácido 

cítrico 
Goma 

xantana 
Àcido

sórbico 
Ácido

fosfórico 
Sorbato

de
potássio 

A 59 38,3 0,3 0,1 0,15 1 0,15 1 - 
B 59 38,3 0,3 0,1 0,5 1 0,3 0,5 - 
C 59 38,3 0,3 0,1 0,5 1 0,5 0,3 - 
D 59 38,3 0,4 0,2 0,3 1 0,5 0,3 - 
E 59 38,3 0,3 0,1 0,5 1 - 0,3 0,5 
F 59 38,3 0,4 0,1 0,5 1,1 - 0,3 0,4 
G 59 38,3 0,4 0,1 0,5 1,1 - 0,4 0,3 
H 59 38,3 0,4 0,1 0,5 1,2 - 0,3 0,3 
I 59 38,3 0,4 0,2 0,5 1,1 - 0,4 0,3 
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Os estudos na triagem de compostos bioativos tem passado por um gradativo 

crescimento, especificamente os polifenóis, compostos antioxidantes encontrados em 
fontes naturais.Os antioxidantes fenólicos mais comuns nos vegetais são os 
flavonóides, os ácidos fenólicos, os taninos e os tocoferóis. Compostos fenólicos são 
característicos por possuírem anel aromático juntamente com um ou mais grupamento 
carboxílico, tendo como principal função de proteger as plantas, garantindo alta 
resistência contra micro-organismos e outras pragas (Everette et al., 2010). Estes 
antioxidantes naturais promovem benefícios à saúde por meio da inibição de radicais 
livres, resultando em uma menor incidência de possíveis doenças graves. 

Estudos mostraram que uma carga hiperfisiológica de substâncias reativas do 
oxigênio causa desequilíbrio no fenômeno homeostático entre oxidantes e antioxidantes 
no organismo, levando ao estresse oxidativo que está sendo sugerido como causa de 
várias doenças, como: aterosclerose, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, 
artrite reumatóide e envelhecimento precoce. Além da sua atividade antioxidante direta, 
pesquisas recentes têm destacado múltiplas funções e mecanismos importantes 
relacionados à habilidade dos compostos fenólicos de se ligarem a receptores celulares 
e transportadores de membrana e influenciarem a expressão gênica, a sinalização e a 
adesão celular (Giada e Mancini-Filho, 2006). 

A extração com solventes é a técnica mais frequentemente usada para isolar os 
compostos antioxidantes para a extração dos antioxidantes assim como sua 
quantificação. É possível notar a forte relação entre a natureza destes compostos com 
o solvente utilizado nas análises. Os antioxidantes podem conter variadas estruturas 
químicas e características distintas, o que irá influenciar em sua solubilidade ou não em 
um determinado solvente (Sultana et al., 2009). 

O objetivo do trabalho foi extrair e quantificar os compostos fenólicos totais na 
soja amarela usando diferentes solventes e equipamentos. 

A soja da cultivar BRS 232, safra 2015/2016 da região de Ponta Grossa/PR foi 
triturada e peneirada em tamis de 40 mesh. Os compostos fenólicos totais das amostras 
foram extraídos utilizando: água ultra purificada, etanol aquoso 50%, etanol aquoso 80% 
e etanol absoluto, em Banho ultrassônico (Schuster L-200); Agitador magnético 
(Marconi modelo: MA085) e Agitação orbital (Banho-Maria tipo Dubnoff, Marconi 
modelo: ma 095).  

A extração no banho ultrassônico foi realizada com um grama de amostra e 
10mL do extrator, ao abrigo da luz, por 30 minutos, após centrifugação, o sobrenadante 
foi coletado e filtrado em papel filtro. No agitador magnético um grama de amostra e 
30mL do extrator, ao abrigo da luz, foram homogeneizados com auxílio de uma barra 
magnética por 60 minutos, após centrifugação, o sobrenadante foi coletado, filtrado em 
papel filtro e rotaevaporado a 80ºC até a obtenção de 10 mL de extrato. Para a extração 
em agitação orbital foram usados um grama de amostra e 10mL do extrator, ao abrigo 
da luz, por 20 minutos, após centrifugação o processo foi repetido por mais duas vezes, 
e todos os sobrenadantes foram coletados, filtrados em papel filtro e concentrados em 
rotaevaporador a 80ºC até obter-se 10 mL de extrato. As extrações foram realizadas em 
duplicada e todas as amostras foram armazenadas a -18ºC até o momento da análise.  



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 36

A quantificação, em triplicata, dos compostos fenólicos totais foi realizada por 
método espectrofotométrico de Folin Ciocalteau, tendo como padrão de referência o 
ácido gálico, conforme descrito por Swain e Hillis (1959) com ligeiras modificações. Para 
a reação colorimétrica foi adicionado a uma alíquota de 500L dos extratos devidamente 
diluídos, 2500L de Folin Ciocalteau 10% e 2000L de Carbonato de Sódio 30%, sendo 
homogeneizado em agitador de soluções (Phoenix modelo AP 59). As soluções foram 
incubadas em banho-maria a 50ºC por 5 minutos e a absorbância foi medida a 760 nm. 
Para a quantificação da concentração de fenóis foi preparada uma curva padrão com 
ácido gálico(R2= 0,992) e expresso em mg de equivalente de ácido gálico/100g de 
amostra (mg EAG/100g de amostra).Os resultados obtidos foram analisados utilizando 
análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 
significância de 5%. 

Analisando os resultados obtidos (Tabela 1) observou-se que a água purificada 
foi o solvente que extraiu maior quantidade de compostos fenólicos totais da soja 
amarela, independentemente do tipo de equipamento utilizado. No entanto, deve-se 
ressaltar que estes compostos são frequentemente ligados a açúcares (glicosídeos), 
tendendo a serem solúveis em água. Mas a extração com solventes orgânicos é 
frequentemente realizada de diversas maneiras, para isolar compostos bioativos, 
podendo variar em rendimento e atividade antioxidante a depender do solvente utilizado, 
em razão de sua capacidade antioxidante e a polaridade dos compostos extraídos 
(Andreo eJorge, 2006). 

Diversos solventes extratores e suas combinações são encontrados na literatura, 
variando do produto a ser estudado e das características dos compostos presentes 
nestes. Alguns autores verificaram que a água tem poder de extração mais efetivo para 
os seus produtos, outros avaliaram o poder de extração do etanol aquoso 50% e outros 
determinaram que o etanol aquoso 80% foi o solvente extrator mais eficiente para suas 
amostras, pois obtiveram as maiores extrações de compostos fenólicos e 
fitoquímicos.(Lee e Row, 2006;Jokić et al., 2010; Rostagno, 2003;Melo Filho et al., 2017) 

Assim, diferentes resultados são obtidos na literatura, levando-se em 
consideração o solvente, os equipamentos, as condições de extração e principalmente 
as características dos grãos de soja, variedade, local e época de plantio. Handa et al. 
(2016) extraíram menos compostos em água do que neste trabalho (2,23mg/g). Já 
Chung et al. (2010) extraíram maiores quantidades usando ultrassom e etanol 70% (5,4 
a 6,4mg/g). 

Ao analisar a ação do equipamento sobre a quantidade extraída de compostos 
fenólicos totais, com os diferentes solventes, notou-se que o uso do etanol, 
independentemente da concentração, não diferiu significativamente quando usada a 
agitação orbital. Com o uso do agitador magnético as amostras extraídas com etanol 
50% e 80% não diferiram, assim como as extraídas com etanol 80% e absoluto. Já 
quando a extração ocorreu em banho ultrassônico foi observada diferença significativa 
entre todas as amostras e os solventes água, etanol 50% e etanol 80% apresentaram 
os maiores valores entre todos os resultados.  

Tal eficácia, segundo Rostagno (2003), se deve ao atributo ou fenômeno de 
cavitação, provocado pelo próprio sonicador. A alta frequência transmitida pelo 
equipamento em formas de ondas ultrassônicas promove a formação de bolhas de 
vácuo, que ao colapsarem beneficiam a interação entre amostra e solvente-extrator. 
Enquanto que a agitação orbital é lenta, variando de 20 a 240 rpm, tendo ação suave e 
de movimento horizontal contínuo.  

O etanol absoluto foi o solvente que apresentou os menores valores, nos três 
equipamentos avaliados. Jokić, et al. (2010), afirmaram que o aumento da concentração 
etanólica, significativamente diminui a extratabilidade dos compostos fenólicos nas 
amostras.  



Sessão de Ciência e Tecnologia de Alimentos 37

Ao comparar diferentes equipamentos e solventes extratores na quantificação 
dos compostos fenólicos totais da soja amarela concluiu-se que o banho ultrassônico 
apresentou os maiores valores, assim como a água ultra purificada, entre os quatro 
solventes utilizados (água ultra purificada, etanol aquoso 50%, etanol aquoso 80% e 
etanol absoluto). 
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Tabela 1: Compostos fenólicos totais da soja amarela, extraídos com diferentes 
solventes e equipamentos (mg/100g). 

 Agitação orbital Agitador magnético Banho ultrassônico 
Água 350,48  30,68a 338,48  13,11a 371,50  7,43a 

Etanol 50% 65,30  3,98b 76,85  4,63b 138,30  1,70b 

Etanol 80% 53,53  1,15b 53,05  3,83bc 94,00  1,41c 

Etanol 51,95  2,70b 23,30  8,19c 27,57  15,82d 

Os resultados estão expressos em média  desvio padrão (n = 3). Médias com letras diferentes na 
mesma coluna são significativamente diferentes (p0,05). 
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As isoflavonas consistem em compostos fenólicos presentes no grão de soja, 

em 12 diferentes formas: três formas agliconas (daidzeína, genisteína e gliciteína), três 
formas glicosídicas (daidzina, genistina e glicitina) e seis formas conjugadas acetil ou 
malonil-glicosídicas (Liu, 1999). Esses compostos são considerados antioxidantes e 
possuem ação benéfica à saúde humana, no entanto, a quantidade e o perfil das 
isoflavonas são influenciados pelas características genéticas, fatores ambientais e 
tipos de processamentos, afetando assim, as matérias-primas e os alimentos 
elaborados. 

O tofu tradicional consiste em um gel obtido a partir do extrato de soja, cuja 
formação envolve a desnaturação das proteínas pelo calor. A qualidade do produto 
pode ser influenciada pela cultivar de soja, qualidade do grão (que depende das 
condições de cultivo da planta e do armazenamento) e pelas condições de 
processamento do tofu (Li et al. 2013). Produtos derivados da soja são pouco 
consumidos na dieta do brasileiro, devido ao sabor e odor desagradáveis (off-flavor),
mas estes podem ser alterados com a aplicação da defumação. 

O objetivo do trabalho foi verificar o perfil das isoflavonas em grãos de soja e 
nos tofus, com e sem defumação, elaborados com estes grãos.  

Os grãos de soja da cultivar BRS 232, safra 2013/2014, cultivados na cidade 
de Mauá da Serra–PR foram analisados e utilizados para a elaboração dos tofus, com 
o coagulante sulfato de cálcio P.A.. Foram produzidos dois tipos de tofus, o padrão e o 
defumado, conforme descrito por Daniels (2015). Os grãos foram submetidos ao 
processo de branqueamento seguido pela maceração overnight. A trituração com água 
a 90°C foi em liquidificador industrial Metvisa LQ 15, por 10 minutos na proporção 
1:10, subtraindo a quantidade de água absorvida pelos grãos na etapa de maceração. 
O extrato obtido foi separado do okara por centrifugação e o coagulante foi utilizado na 
proporção 1:13 por 10 minutos a 75-76°C. Os coágulos obtidos foram enformados e 
mantidos sob pressão de 64g/cm2 por uma hora para dessoragem. Após a 
dessoragem metade dos tofus foi defumada em câmara aquecida até 42°C (Monibrás 
modelo Meg50), utilizando-se cavaco de eucalipto para geração de fumaça, durante 3 
horas. 

O procedimento de extração e quantificação das isoflavonas foi realizado de 
acordo com a metodologia proposta por Berhow (2002) e adaptada por Carrão-
Panizzi, et al. (2002). Para a quantificação das isoflavonas foi adotada a padronização 
externa com curvas de calibração utilizando padrões Sigma, com concentrações 
conhecidas. Os resultados obtidos foram analisados utilizando análise de variância 
(ANOVA) e comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de significância de 
5%. 

O perfil de isoflavonas dos grãos de soja BRS 232, usados para a elaboração 
dos tofus, apresentou somente 6 formas de isoflavonas, entre as 12 existentes, sendo 
que as formas glicitinas e acetil-β-glicosídeos não foram detectadas nesses grãos 
(Tabela 1). Do total presente nas amostras, 80% correspondia à fração malonil, o que 
é coerente para grãos in natura. No entanto, estas formas são instáveis, podendo ser 
degradadas a acetil-β-glicosídeos por calor seco, ou diretamente a β-glicosídeos pela 
ação do calor e agliconas pela ação das enzimas β-glicosidases. 

As isoflavonas agliconas representaram teor muito reduzido nos grãos da 
cultivar BRS 232, somente 3,01mg.100g-1, isso pode ser explicado devido a cultivar 
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ser proveniente de colheita recente. Em grãos novos, as isoflavonas agliconas estão 
em quantidades mínimas, mas podem ser aumentadas se houver algum dano ao grão 
de soja associado à umidade, pois haverá condições favoráveis para a formação de 
agliconas pela ação das enzimas β-glicosidases. 

O valor de isoflavonas totais quantificados nos grãos de soja BRS 232, safra 
2013/2014 foi superior ao valor relatado por Seibel et al. (2013) para os grãos da 
mesma variedade cultivados na safra 2009/2010, oriundos da mesma localidade, 
123,01mg.100g-1. Fato este muito comum, pois a composição química, incluindo as 
isoflavonas, é drasticamente influenciada por questões ambientais, como clima e 
temperatura, além do local e época de plantio.  

O perfil de isoflavonas dos tofus não foi influenciado pelo processo de 
defumação, pois nas amostras com e sem defumação as quantidades das frações de 
isoflavonas foram muito similares, não havendo diferença estatística na quantidade 
total (Tabela 2). As formas acetil-β-glicosídeos não foram quantificadas nas duas 
amostras de tofu, sendo que mais de 90% do total encontravam-se nas formas glicosil 
e malonil-β-glicosídeos. 

Normalmente as frações acetil são originadas pelo processamento empregado, 
que provoca a conversão das isoflavonas, portanto suas concentrações variam 
conforme o tipo de produto. Para a elaboração do tofu há o emprego de calor e a 
ausência dessas isoflavonas nos produtos pode ser explicada pela sua conversão em 
outras formas glicosídicas ou pelo pouco tempo de aquecimento, necessário para a 
coagulação (10 minutos). A presença da forma acetil é devido ao tratamento térmico 
do grão, havendo a conversão das formas malonil em acetil, e estas, nas formas 
glicosídicas.  

Comparando o valor total de isoflavonas dos tofus com o dos grãos, notou-se 
um decréscimo, devido às perdas ocorridas durante o processo de elaboração desses 
alimentos. No entanto, ocorreu uma alteração benéfica no perfil das isoflavonas, pois 
houve um acréscimo de aproximadamente três vezes, no teor das agliconas.  

As formas agliconas são absorvidas mais rapidamente pelo organismo humano 
porque estão prontamente disponíveis, enquanto as formas glicosídicas necessitam 
sofrer hidrólise do açúcar pelas enzimas intestinais β-glicosidase para serem 
absorvidas. Portanto, esses grãos podem ser usados para a alimentação humana com 
benefícios à saúde, devido à alta concentração de isoflavonas totais, ou então, serem 
usados em processamentos que utilizam tratamento térmico, onde haverá a conversão 
dos glicosídeos para as agliconas. As isoflavonas possuem propriedades antioxidantes 
e podem atuar beneficamente sobre os efeitos da menopausa, osteoporose e alguns 
tipos de câncer devido ao seu papel agonista ou antagonista ao estrogênio humano. 

Com os resultados obtidos, pode-se concluir que no perfil de isoflavonas dos 
grãos de soja foram quantificadas seis formas de isoflavonas, mas as formas glicitinas 
e acetil-β-glicosídeos não foram detectadas e as agliconas estavam presentes em teor 
muito reduzido. O valor total de isoflavonas dos tofus diminuiu em relação aos grãos, 
devido às perdas ocorridas durante o processamento, mas houve um acréscimo de 
aproximadamente três vezes no teor das agliconas. 
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Tabela 1: Perfil de Isoflavonas (mg.100g-1) dos grãos de soja BRS 232.

  Soja BRS 232 

Glicosil DAIDZINA 8,10±0,32 
GENISTINA 19,46±0,40 

TOTAL 27,56*

Malonil DAIDZINA 35,83±0,76 

GENISTINA 85,83±0,70 

TOTAL 121,66*

Agliconas DAIDZEÍNA 1,01±0,06 

GENISTEÍNA 2,00±0,02 

TOTAL 3,01* 
Total  152,23±1,91

Média de seis amostras ± Desvio padrão. * Soma de cada fração. 
 

Tabela 2 – Perfil de Isoflavonas (mg.100g-1) dos tofus padrão e defumado.
  Tofu Padrão Tofu Defumado 

Glicosil
DAIDZINA 13,78a±0,64 14,07a±0,25 

GLICITINA 2,68a±0,15 2,79a±0,11 

GENISTINA 36,33a±2,14 38,19a±0,40 

TOTAL 52,79* 55,05* 

Malonil
DAIDZINA 16,04a±0,62 15,59a±0,12 

GLICITINA 1,54a±0,09 1,40b±0,09 

GENISTINA 38,04a±1,69 36,70a±0,26 

TOTAL 55,62* 53,69* 

Agliconas
DAIDZEÍNA 3,51a±0,18 3,67a±0,15 

GLICITEÍNA 0,83a±0,03 0,81a±0,10 
GENISTEÍNA 6,20a±0,27 6,04a±0,07 

TOTAL 10,54* 10,52* 
Total  118,95a±5,25 119,25a±0,90

Média de seis amostras ± Desvio padrão. Médias seguidas pela mesma letra na mesma linha, não apresentaram 
diferença significativa pelo Teste de Tukey (p≤0,05). * Soma de cada fração. 
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O tofu tradicional consiste em um gel obtido a partir do extrato de soja, cuja 

formação envolve primeiramente a desnaturação das proteínas pelo calor e 
dependendo do método utilizado, tipo de coagulante e o teor de umidade, o tofu pode 
ser classificado em tofu firme, tofu macio e tofu tipo silken (Li et al. 2013). Sabe-se que 
alguns atributos como sabor e textura são muito relevantes para a aceitação global 
dos produtos. Sendo assim, a aplicação da defumação em tofus poderia aumentar o 
consumo deste alimento pela população brasileira. Já que além das mudanças no 
sabor, aroma e cor, a defumação também provoca uma desidratação superficial, 
tornando o produto mais firme. 

Para avaliar as possíveis alterações ocasionadas pela defumação é essencial 
a aplicação de métodos instrumentais, para medidas de cor e de textura. A cor tem 
grande importância em produtos defumados, já que o consumidor avalia os produtos 
primeiramente de forma visual. No entanto, o olho humano tem deficiências para uma 
medição precisa, por isso, é essencial o uso de instrumentos adequados, como os 
colorímetros do sistema CIELAB, que avaliam a luminosidade e as tonalidades 
(Fairchild, 2005). Para a análise do perfil de textura Szczesniak (2002) cita os 
principais parâmetros que podem ser avaliados: dureza, elasticidade, coesividade e 
mastigabilidade. 

O objetivo do trabalho foi elaborar tofu de forma tradicional e aplicar defumação 
para avaliação instrumental da cor e textura. 

Os grãos de soja da cultivar BRS 232, safra 2013/2014, cultivados na cidade 
de Mauá da Serra–PR foram utilizados para a elaboração dos tofus, com o coagulante 
sulfato de cálcio P.A.. Foram produzidos dois tipos de tofus, o padrão e o defumado, 
conforme descrito por Daniels (2015). Os grãos foram submetidos ao processo de 
branqueamento seguido pela maceração overnight. A trituração com água a 90°C foi 
em liquidificador industrial Metvisa LQ 15, por 10 minutos na proporção 1:10, 
subtraindo a quantidade de água absorvida pelos grãos na etapa de maceração. O 
extrato obtido foi separado do okara por centrifugação e o coagulante foi utilizado na 
proporção 1:13 por 10 minutos a 75-76°C. Os coágulos obtidos foram enformados e 
mantidos sob pressão de 64g/cm2 por uma hora para dessoragem. Após a 
dessoragem metade dos tofus foi defumada em câmara aquecida até 42°C (Monibrás 
modelo Meg50), utilizando-se cavaco de eucalipto para geração de fumaça, durante 3 
horas. 

A cor das amostras foi avaliada em colorímetro Konica Minolta CR-400 e os 
resultados obtidos foram expressos em valores de L* que indica luminosidade 
variando de 0 (preto) a 100 (branco), a* que variam do verde (-) ao vermelho (+) e em 
b* que variam do azul (-) ao amarelo (+). O perfil de textura instrumental (TPA) das 
amostras de tofu foi determinado em texturômetro (TA.XT2i, Stable Micro Systems, 
Inglaterra), utilizando sensor cilíndrico de alumínio de 35 mm de diâmetro (P35), para 
comprimir as amostras cilíndricas de tofu (3 cm diâmetro x 2,2 cm altura) até 6mm de 
deformação. As velocidades de pré-teste, teste e pós-teste foram, respectivamente, de 
2,0, 2,0 e 4,0 mm/s. Foram realizadas 12 repetições para cada tofu e os resultados 
foram expressos em Newton (N). Os resultados obtidos foram analisados utilizando 
análise de variância (ANOVA) e comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível 
de significância de 5%. 
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Ao avaliar a cor dos tofus padrão e defumado, foi observado que houve 
diferença estatística nos parâmetros avaliados (L*, a*, b*). O parâmetro a* indicou que 
todas as amostras tendem ao vermelho (valores positivos) e o parâmetro b* indicou a 
cor amarela (valores positivos) (Tabela 1). A luminosidade L* indicou maior claridade 
para a amostra padrão e escurecimento da amostra defumada. No tofu defumado 
também houve intensificação da cor tendendo ao vermelho (maiores valores de a*) e 
de amarelo (maiores valores de b*). Essas diferenças observadas na avaliação da cor 
são consequências do efeito da defumação, já que durante esse processo, as 
partículas da fumaça são assentadas na superfície do alimento, ocasionando alteração 
de cor e escurecimento. 

Os tofus padrão e defumado, avaliados neste trabalho, apresentaram 
parâmetros de cor diferentes ao tofu padrão elaborado por Li et al. (2014), onde a 
luminosidade foi 84,05 e os parâmetros a* e b* foram 2,73 e 17,21, respectivamente, 
mas nos tofus elaborados com diferentes coagulantes, os parâmetros L* e b* (86,96 e 
13,51, respectivamente) foram similares ao tofu padrão deste trabalho e o parâmetro 
a* foi muito similar ao tofu defumado (2,35). No tofu produzido com a mesma 
variedade de soja por Benassi, et al. (2012) os valores de L* e b* (86,5 e 12,6, 
respectivamente) foram similares ao tofu padrão e o parâmetro a* foi menor (0,3). 

A análise do perfil de textura dos tofus padrão e defumado não apresentou 
diferença estatística, ao nível de 5%, nas propriedades avaliadas, provavelmente 
porque o tempo da defumação não foi suficiente para alterar a textura dos tofus, o que 
poderia resultar em uma superfície mais rígida (Tabela 2). A textura dos alimentos é 
derivada da estrutura macroscópica, microscópica e molecular, sendo assim todos os 
parâmetros avaliados instrumentalmente são dependentes da matéria-prima utilizada e 
do processamento. 

Os valores obtidos neste trabalho para a dureza dos tofus elaborados 
encontram-se dentro da faixa de dureza dos tofus dos mercados brasileiros, entre 3N 
e 7N. Li et al. (2014) encontraram menores durezas para seis tofus produzidos com 
diferentes coagulantes, valores entre 2,46N e 4,73N. A dureza dos tofus também é 
influenciada pela composição do extrato de soja e pela temperatura do 
processamento, que afeta a desnaturação e coagulação das proteínas, sendo assim, 
ligações moleculares mais fortes aumentarão a dureza do tofu. 

A gomosidade dos tofus, elaborados neste trabalho, foi maior que os tofus 
produzidos por Benassi, et al. (2012) com oito variedades de soja, variando de 1,48N a 
2,43N, incluindo a soja BRS 232, a mesma desse trabalho, com valor de 2,38N. Yuan 
e Chang (2007) chamaram a atenção para o fato de que o parâmetro gomosidade 
descreve melhor os produtos semi-sólidos como o tofu e não a mastigabilidade, que é 
própria de alimentos sólidos, no entanto, valores de gomosidade são praticamente 
inexistentes na literatura. 

A mastigabilidade não é um parâmetro instrumental e sim a combinação de 
três deles: dureza, coesividade e elasticidade, e é definida como a energia necessária 
para mastigar um alimento sólido até a deglutição (SZCZESNIAK, 2002). Li et al. 
(2014) encontraram valores variando de 1,01N a 3,21N nos tofus elaborados com 
diferentes coagulantes, sendo que o tofu padrão também obteve mastigabilidade de 
3,21N, valor muito próximo ao tofu defumado deste trabalho. 

A elasticidade dos tofus padrão e defumado foi muito similar aos tofus 
produzidos por Benassi, et al. (2012) com oito variedades de soja, que variaram de 
0,89 a 0,90, mesmo sem a aplicação da prensagem, representando que esta etapa do 
processamento não influenciou neste parâmetro. Li et al. (2014) encontraram valores 
menores para a elasticidade em tofus, variando de 0,67 a 0,78, incluindo o tofu 
padrão. A elasticidade é a percepção do gel borrachudo na boca, pois altos valores 
aparecem quando o gel é quebrado em poucos pedaços grandes, durante a 
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compressão na análise do perfil de textura (TPA) e baixos resultados são oriundos da 
quebra em muitos pequenos pedaços. 

A coesividade está diretamente ligada com o trabalho necessário para quebrar 
as ligações internas do alimento. Sendo assim, os tofus elaborados neste experimento 
necessitaram do mesmo esforço para a ruptura que os tofus elaborados por Benassi, 
et al. (2012) com oito variedades de soja, cujos valores variaram de 0,63 a 0,66. 

Com os resultados obtidos, concluiu-se que a defumação modificou a cor dos 
tofus nos parâmetros a* e b* e também na luminosidade, representando 
escurecimento do produto defumado. A análise do perfil de textura dos tofus padrão e 
defumado não apresentou diferença estatística e pelos valores obtidos esses 
alimentos são coesos, elásticos e com dureza aceitável para o mercado brasileiro. 
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Tabela 1: Cor dos tofus padrão e defumado

Amostras L* a* b* 
Tofu padrão 87,71±0,27a 1,07±0,09b 12,36±0,36b 

Tofu defumado 79,22±1,26b 2,31±0,38a 21,07±0,81a 
Médias de seis amostras ± Desvio padrão; Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna, não apresentam 
diferença significativa pelo Teste de Tukey (p≤0,05). 
 
Tabela 2: Análise do perfil de textura dos tofus padrão e defumado
Amostras Dureza (N) Gomosidade 

(N) 
Elasticidade Coesividade Mastigabilidade 

(N)* 
Padrão 5,01±1,13a 3,21±0,75a 0,89±0,04a 0,64±0,02a 2,85 

Defumado 5,71±1,14a 3,70±0,64a 0,88±0,03a 0,65±0,03a 3,27 
Médias de doze amostras ± Desvio padrão; Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna, não apresentam diferença 
significativa pelo Teste de Tukey (p≤0,05). *Mastigabilidade = dureza x coesividade x elasticidade. 
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Processos tecnológicos de industrialização da soja possuem como ponto inicial 

a hidratação e posterior cozimento. A hidratação é essencial para amaciar a estrutura 
celular dos grãos, o que torna desejável adquirir uma leguminosa com menor tempo de 
cozimento, alta capacidade de hidratação, e com alta expansão volumétrica após o 
cozimento. Tratando-se de soja com tegumento colorido, torna-se importante a 
determinação de substâncias lixiviadas na água de hidratação, principalmente 
pigmentos que caracterizam a cor, que pode ser alterada no processo de hidratação 
como também no cozimento. Pode-se determinar os compostos orgânicos e inorgânicos 
que foram lixiviados na água de hidratação e cozimento da soja, através da analises de 
sólidos solúveis, bem como a determinação instrumental da cor em grãos de soja, 
tornando-se interessante principalmente pelo cozimento, uma vez que os pigmentos 
solúveis, vitaminas e compostos de coloração, podem migrar para a água. Objetivou-se 
neste estudo avaliar os aspectos tecnológicos de hidratação, tempo de cozimento e cor 
das cultivares com diferentes cores de tegumento. 

Os tratamentos foram constituídos de três cultivares, BRSMG 790A (Tegumento 
amarelo), BRSMG 800A (Tegumento marrom) e BRS 715A (Tegumento preto), safra 
2016/2017, provenientes do programa de Melhoramento Genético da soja com a 
parceria Embrapa/Epamig/Fundação Triangulo. Foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado, com cinco repetições.   

Para o teste de embebição foram pesadas 30 gramas de soja que foram 
hidratadas por 12 horas, em 150 mL de água destilada à temperatura em torno de 25 
ºC. Após, as sementes foram retiradas da água e secas em papel absorvente. 
Posteriormente, os grãos foram pesados para quantificar o ganho de massa úmida 
ocorrida no tempo de embebição, e após o cozimento. Com o peso inicial e final de cada 
amostra, determinou-se a porcentagem de embebição em relação ao peso inicial da 
amostra, com o uso da fórmula: peso final menos peso inicial multiplicado por 100 e o 
resultado dividido pelo peso inicial da amostra. Os grãos foram acondicionados em 
sacos de tecido e levados ao cozimento por 15 minutos sob pressão, posteriormente 
foram pesados e a água reservada para análises sólidos solúveis e os grãos para 
análise da cor.  

No teste de tempo médio de cozimento, selecionou-se 30 grãos de cada 
genótipo, que foram preliminarmente hidratados em 100 mL de água destilada por 12 
horas, e posteriormente 25 grãos foram alocados no equipamento tipo Mattson. Este 
equipamento é composto de 25 hastes verticais com peso de 90 gramas sobre cada 
grão de soja. Quando o grão está suficientemente cozido a haste penetra no mesmo. 
Quando 13 das 25 hastes sofreram deslocamento, considerou-se que a amostra estava 
cozida. Os sólidos solúveis foram determinados usando um refractômetro digital 
(ATAGO PR-1000). Os resultados foram expressos em °B. A cor foi determinada pelo 
colorímetro marca Minolta, modelo Chroma Meter CR-3000, sistema L*a*b CIELAB. Os 
parâmetros de cor, medidos em relação à placa de cor branca, foram: L = luminosidade 
(0= cor preta a 100= cor branca); a = variando da cor verde ao vermelho (–60,0 a +60,0, 
respectivamente); e b = variando da cor azul ao amarelo (–60,0 a +60,0, 
respectivamente). 
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A Tabela 1 apresenta os valores médios da porcentagem (%) de embebição ou 
hidratação dos grãos de soja durante a maceração com água e após o cozimento, e o 
tempo de cozimento das três cultivares avaliadas. Houve diferenças significativas na 
cultivar BRSMG 800A, que apresentou maior porcentagem de embebição de água tanto 
na maceração dos grãos como também no cozimento. Encontra-se estabelecido que a 
hidratação é essencial para amaciar a estrutura celular, e diminuir o tempo de 
cozimento, o que não ocorreu com a cultivar BRSMG 800A, que obteve maior expansão 
volumétrica, porém, apresentou maior tempo de cozimento. 

É conveniente ressaltar a constituição genética do grão e condições ambientais 
de sua produção, bem como a interação entre ambos e condições de armazenamento 
podem interferir no intumescimento do tegumento e dos cotilédones e 
consequentemente aumentando o tempo de cozimento. Outro aspecto são as frações 
proteícas predominantes conforme a variedade. SEIBEL e BELÉIA (2008), citam que as 
proteínas majoritárias da soja são β-conglicinina e glicinina, respectivamente, globulinas 
7 e 11S. A β-conglicinina é constituída de subunidades α, α’ e β, com pesos moleculares 
de 84, 72 e 51 kDa, respectivamente, e a glicinina tem subunidades ácidas (36-40 kDa) 
e básicas (18-20 kDa). Devido a diferenças na composição e estrutura, as globulinas 7 
e 11S exibem diferenças nas características nutricionais e funcionais. Ciabotti et al. 
(2016), determinou as frações proteícas de variedades de soja com diferentes 
colorações de tegumento e a cultivar BRSMG 800A, obteve menor fração proteíca de 
globulinas. A constituição das frações proteícas, pode ter influenciado no aumento do 
tempo de cozimento desta cultivar.  

Com relação a perda de sólidos solúveis a BRSMG 800A (tegumento marrom 
obteve maior perda na hidratação do grão em água fria e menor na água do cozimento, 
enquanto que a soja de tegumento preto BRSMG 715A, obteve maior perda no 
cozimento. A BRSMG 790A, obteve menor perda de sólidos solúveis na água de 
embebição e mais na água de cozimento. Sabe-se que as antocianinas compõem o 
maior grupo de pigmentos solúveis em água do reino vegetal, fato que explica a 
diferença nos sólidos solúveis. Lopes et al. (2007) descreve que durante a preparação 
e processamento dos alimentos, o conteúdo de antocianinas pode decrescer em até 
50%, seja durante a lavagem com água devido à sua solubilidade.   

Os valores médios dos parâmetros L*, a* e b* das cultivares de soja seca, 
hidratada e cozida, com diferentes colorações de tegumento estão apresentados na 
Tabela 2 e ilustrados na Figura 1. Ocorreu diferença significativa entre todas as 
variáveis, em função das mesmas serem de colorações bem distintas. A Figura mostra 
a posição aproximada das cultivares no espaço de cor CIELab (MINOLTA, 2018). 
 Dentre as variáveis avaliadas deve-se relevar as providências no sentido de 
diminuir o tempo de cozimento da cultivar BRSMG 800A. Nas outras variáveis avaliadas 
estas cultivares encontram-se dentro de parâmetros considerados normais de perdas 
dos pigmentos, antocianinas. 
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Tabela 1 Valores médios obtidos no teste de embebição (%), tempo de cozimento e 
sólidos solúveis (oB) da água de hidratação e cozimento de cultivares de soja especiais 
para alimentação humana, com diferentes colorações de tegumento. 

Cultivar % 
embebição 
em água 

% 
embebição 
soja cozida 

Tempo de 
cozimento 
(minutos) 

Água 
embebição    

oB 

Água de 
cozimento 

oB 
BRSMG 790A 
BRSMG 800A 
BRSMG 715A 

128,5b 
141,4a 
128,2b 

139,3c 
145,9a 
143,9b 

45,40b 
206,6a 
51,06b 

0,67c 
1,54a 
0,83b

1,75b 
1,45c 
1,88a

Médias seguidas pelas mesmas letras minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 
 
Tabela 2 Valores médios dos parâmetros L*, a* e b* de cultivares de soja seca, hidratada 
e cozida, especiais para alimentação humana com diferentes colorações de tegumento. 

Cultivar Soja seca Soja hidratada Soja Cozida 
L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

BRSMG 790A 
BRSMG 800A 
BRSMG 715A 

56,4ª 
33,5b 
18,9c 

5,5b 
10,8ª 
-0,31c 

27,8ª 
16,9b 

3,2c 

55,2ª 
33,2b 
12,9c 

1,5b 
13,3c 
1,9a 

34,5ª 
25,8b 
3,7c 

55,6ª 
29,1b 
25,2c 

1,5b 
13,3c 
1,9a 

34,5ª 
25,8b 
3,7c 

2Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
 

Figura 1. Posicionamento aproximado das cultivares de soja BRSMG 790A (Tegumento 
amarelo), BRSMG 800A (Tegumento marrom) e BRS 715A (Tegumento preto) no 
espaço de cor CIELab (MINOLTA, 2018). 
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O Brasil exporta uma grande diversidade de grãos, destacando-se, a soja (Glycine
Max (L.) Merril). Para a safra 2016/2017 a área plantada foi de 60,9 milhões de hectares, 
com total de 238,78 milhões de toneladas produzidas, sendo que, 114 milhões de toneladas 
foi para a soja (CONAB, 2017). A soja contém propriedades importantes para diversas 
finalidades, dentre elas a nutrição de animais, bem como na alimentação humana, atuando 
nas atividades metabólicas e funcionais, além de ser matéria-prima para diversos produtos.

O tipo de beneficiamento interfere diretamente nas características físicas e químicas 
dos grãos de soja, podendo influenciar na qualidade dos produtos finais, tanto para o 
consumo em grãos, quanto para os produtos derivados como o óleo (REIS et al., 2013; 
SMANIOTTO et al., 2014).

Devido ao clima tropical do Brasil, principalmente pela elevada temperatura na maior 
parte do país, os grãos na pós-colheita estão mais propensos a deterioração. Para tanto, se 
faz necessário o uso de métodos de secagem para equilibrar o teor de água do grão durante 
o armazenamento, para minimizar a deterioração por microrganismo e ação enzimática 
(SMANIOTTO et al., 2014).

A secagem de soja no Brasil, em sua grande maioria, é feita utilizando a queima de 
lenha como combustível. Os gases gerados, durante a combustão, por não haver a queima 
completa do material orgânico durante o processo, são conduzidos juntamente com o calor 
até o contato com os grãos, o que resultam em possíveis contaminações por HPAs, tanto 
para o consumo do grão, como em materiais processados: óleo e a farinha desengordurada 
(SILVA, 2005; PADOVANI et al., 2012).

A legislação brasileira não estabelece limites para os Hidrocarbonetos Policíclicos – 
Aromáticos (HPAs) para produtos que possam carrear estes contaminantes, o que de certo 
modo contraria as leis vigentes, que visam a garantia de um alimento seguro (BRASIL, 
2012).

Em 2002, o Comitê Científico da Alimentação Humana, que novos estudos deveriam 
ser feitos para manter o benzo(a)pireno (BaP) como marcador principal de contaminação. A 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos - AESA, em nova avaliação, 
estabeleceu um grupo de marcadores, com quatro tipos de HPAs: benzo(a)pireno (BaP), 
benzo(a)antraceno (BaA), benzo(b)fluoranteno (BbF) e criseno (Cry), onde a somatória não 
ultrapassaria 10,0 µg kg-1 e com limite máximo 2,0 µg kg-1 para o BaP dentro deste grupo 
HPA4 (CEC, 2011).

São diversos tipos de HPAs, mas nem todos prejudicam a saúde humana. Dentre 
estes, 13 se destacam como sendo causadores de doenças, considerados carcinógenos 
(FAO/WHO, 2006). Diante do exposto, torna-se essencial um estudo minucioso para 
determinar uma possível contaminação por HPAs em grãos de soja. Assim, objetivou-se 
identificar a presença de HPAs em grãos de soja de diferentes regiões do Centro-oeste que 
foram submetidos à secagem em fornalhas de fogo direto tendo como combustível a lenha.

A pesquisa foi desenvolvida pelo Laboratório de Pós-Colheita de Produtos Vegetais 
do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde - GO, com grãos de soja recolhidos em 
diferentes unidades armazenadoras de grãos da região Centro-Oeste sendo sete do Estado 
de Goiás e uma do Mato Grosso. Os grãos com elevado teor de água (± 18% base úmida), 
foram submetidos a secagem em fornalha de fogo direto tendo como combustível, a lenha. 
Após a secagem, amostras de grãos foram encaminhadas para laboratório do IF Goiano, 
que permaneceram em sala refrigerada (± 18 ºC) até o momento das avaliações. A 
identificação de HPAs nos grãos de soja foi realizada no Instituto de Tecnologia de 
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Alimentos (ITAL) seguindo a metodologia de SPEER et al. (1990). As amostras foram 
analisadas em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) com detector de 
fluorescência, marca Shimadzu, forno CTO-20 A, com coluna cromatográfica Vydac-201 TP 
54 C18 250 x 4,6 mm com limite de detecção de 0,12 µg, com os padrões mix de HPAs 
Sigma-Aldrich.

O experimento foi montado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) e os 
dados serão submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparados pelo teste de 
médias Tukey a 5% de significância.

As amostras de grãos de soja foram coletadas em oito unidades armazenadoras em 
diferentes regiões do Centro-oeste (Goiás: Catalão, Edeia, Jataí, Mineiros, Morrinhos, 
Portelândia, Orizona; Mato Grosso: Água Bonita), obtendo-se 22 amostras e foram 
analisadas em três repetições.

Nota-se na Tabela 1 que os valores obtidos para o BaP para todas as amostras se 
mantiveram abaixo de 2,0 µg kg-1 onde a maior média entre as repetições analisadas, ficou 
para a amostra 1 de Edeia sendo 0,64 µg kg-1 e a somatória para HPA4 ficaram inferiores a 
1,15 µg kg-1. A maior concentração deste grupo, ocorreu para a amostra 16 também de 
Edeia, com um total de 1,70 µg kg-1, porém o somatório do BaP foi praticamente a metade 
do total para amostra 1.

As amostras de Morrinhos (12, 6, 7, 13, 14 e 15) e de Catalão (18,19,20,21 e
22) apresentaram para o grupo HPA4 valores máximos de 1,34 e 0,94 µg kg-1

destes contaminantes, respectivamente, valor inferior ao de Edeia (1 e 16). A região que 
apontou menor índice destes compostos foi Água Bonita-MT, justificável talvez, por conta da 
obtenção de uma única amostra para identificação. 

O coeficiente de variação de concentração de compostos quantificados nas amostras 
ficou entre 39,19 a 119,76% em decorrência das amostras pertencerem a regiões distintas. 
Além disso, o teor de água e o tempo de secagem também podem ter influenciado. Quanto 
maior a exposição dos grãos à secagem, maior será o contato dos gases que causam a 
contaminação.

O método de secagem de grãos está diretamente relacionado aos níveis de HPAs, e 
podem ser carreados em subprodutos, muitas vezes em valores elevados. Segundo 
PADOVANI et al. (2012) ao analisarem amostras de óleos de soja em Campinas – SP 
identificaram níveis elevados de HPAs nos produtos adquiridos em comércios da região 
sendo que a somatória de todos os compostos ficou entre 3,80 a 48,91 µg kg-1 não sendo 
estabelecido um grupo de HPA4. Em pesquisa realizada por SILVA (2016) em grãos de 
milho secos em fornalha de fogo direto utilizando lenha como combustível foram detectados 
valores baixos para o HPA4, sendo que para BaA, Cry, BbF e BaP a somatória 0,86 µg kg-1;
o BaP teve valor abaixo de 25% dos 2,0 µg kg-1 estabelecido como limite pela União 
Europeia. Os grãos de milho foram avaliados quanto a contaminação por HPA antes da 
secagem, e os resultados apontaram a isenção dos compostos, reforçando que a secagem 
utilizando lenha, contamina os grãos. 

CAMARGO et al. (2011), também identificaram em amostras de óleos 
comercializados em Campinas - SP, níveis superiores ao que determina a FAO/WHO 
(FAO/WHO, 2006) sendo de 35,89 µg kg-1. Os autores reforçaram que o processamento do 
grão, sendo a secagem em especial, está diretamente ligado às fontes de contaminação, 
pelo contato de gases gerados durante queima de material orgânico chegar aos grãos e 
ainda ressaltaram que a identificação de HPAs, deveria fazer parte do controle de qualidade 
dos óleos vegetais. 

O controle dos níveis de HPAs na matéria-prima pode ser determinante no nível de 
contaminação destes compostos em alimentos, podendo ou não ser precursores de 
doenças carcinogênicas, cada vez mais agressivas.

Foram identificados diversos HPAs nos grãos de soja coletados nas regiões do 
Centro-oeste. Os níveis de HPAs ficaram abaixo do preconizado pela União Europeia para o 
grupo de HPA4.
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Tabela 1. Representação dos valores médios obtidos de HPAs para cada amostra, o
somatório para HPA4 Benzo(a)Pireno (BaP); Benzo(a)Antraceno (BaA); 
Benzo(b)Fluoranteno (BbF); Criseno (Cry) e referência padrão (RfP) (CEC, 2011)

Amostra Região
BaP BaA BbF Cry Somatório

---------------------------------------- µg kg-1 -----------------------------------

1 Edeia 0,64 d < 0,04 a 0,43 f < 0,04 a < 1,15

16 Edeia 0,30 c 0,36 d 0,25 f 0,79 a 1,70

2 Mineiros 0,19 c < 0,04 a 0,16 e < 0,04 a < 0,43

3 Mineiros 0,34 c < 0,04 a 0,32 f < 0,04 a < 0,74

4 Portelândia 0,28 c < 0,04 a 0,28 f < 0,04 a < 0,64

5 Orizona 0,09 b < 0,04 a 0,16 e 0,32 a < 0,61

8 Jataí 0,09 b 0,27 c 0,16 e 0,40 a 0,92

9 Jataí 0,10 b 0,10 b 0,15 e 0,22 a 0,57

10 Jataí 0,25 c 0,58 d 0,10 b < 0,04 a < 0,97

11 Jataí 0,08 b 0,06 a 0,15 e 0,21 a 0,50

12 Morrinhos 0,29 c 0,24 d 0,31 f 0,50 a 1,34

6 Morrinhos 0,17 c 0,20 d 0,32 f 0,61 a 1,30

7 Morrinhos 0,05 a < 0,04 a 0,12 e 0,22 a < 0,43

13 Morrinhos 0,29 c 0,20 d 0,29 f 0,46 a 1,24

14 Morrinhos 0,13 c 0,09 b 0,15 e 0,26 a 0,63

15 Morrinhos 0,10 b 0,06 a 0,10 b 0,41 a 0,67

17 Á. Bonita MT 0,10 b 0,11 c 0,11 e < 0,04 a < 0,36

18 Catalão 0,30 c 0,50 d 0,10 c < 0,04 a < 0,94

19 Catalão 0,20 c 0,51 d 0,14 e < 0,04 a < 0,89

20 Catalão 0,21 c 0,45 d 0,11 d < 0,04 a < 0,81

21 Catalão < 0,04 a 0,25 d < 0,04 a < 0,04 a < 0,37

22 Catalão 0,14 c 0,54 d 0,12 e < 0,04 a < 0,84
CV (%) 39,19 68,29 37,21 119,76

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância.
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CARACTERIZAÇÃO DA COR EM GRÃOS DE SOJA DE DIFERENTES 
REGIÕES DO CENTRO-OESTE 

SILVA, R.M.P.¹; RESENDE, O.2; FERNANDES, L.O.1; BESSA, J.F.V.1

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Rio Verde - 
GO.

Os grãos de soja (Glycine Max (L.) Merril) se destacam por suas diversas 
finalidades e o Brasil, é o maior exportador e o segundo produtor no ranking mundial1.
O emprego de tecnologias, em função da qualidade final, após o beneficiamento vem 
sendo cada vez mais considerado, seja pelo emprego de melhores sementes na 
lavoura, ou por processos pós-colheita adequados, no intuito de garantir grãos mais 
homogêneos.

Dentre os diversos atributos, físicos ou químicos, a cor é um dos parâmetros 
importantes para determinar a qualidade do produto, tanto em grãos como em 
alimentos processados. A variação da cor pode ser determinante para comercialização 
do produto in natura ou mesmo processado.  

A redução do teor de água dos grãos é necessária para garantir a melhor 
conservação do produto. Neste sentido, a secagem pode interferir diretamente nas 
características físicas e químicas, podendo ainda, influenciar na qualidade tanto para o 
consumo em grãos, quanto para os produtos derivados como o óleo (REIS et al., 
2013; SMANIOTTO et al., 2014). Diante da importância da análise de cor, objetivou-se 
caracterizar a coloração dos grãos de soja de diferentes regiões do Centro-oeste, 
sendo sete unidades armazenadoras em Goiás e uma no Mato Grosso. 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Pós-Colheita de Produtos 
Vegetais do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde - GO, em grãos de soja 
recolhidos em diferentes unidades armazenadoras da região Centro-Oeste, sendo sete 
em Goiás e uma no Mato Grosso. Os grãos com elevado teor de água (± 18% base 
úmida), foram secos em secador com fornalha de fogo direto tendo como combustível, 
a lenha. Após a secagem, amostras de grãos foram encaminhadas para laboratório do 
IF Goiano, e permaneceram em sala refrigerada (± 18 ºC) até o momento das 
avaliações.

O experimento foi montado em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) e 
os dados serão submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas 
pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

As amostras de grãos de soja foram coletadas em oito unidades 
armazenadoras em diferentes regiões do Centro-oeste (Goiás: Catalão, Edeia, Jataí, 
Mineiros, Morrinhos, Portelândia, Orizona; Mato Grosso: Água Bonita), obtendo-se 22 
amostras que foram analisadas em três repetições.  

Os grãos de soja foram coletados das unidades armazenadoras logo após a 
secagem e mantidos em temperatura de ± 18 ºC até o momento da determinação da 
coloração da massa. Vale ressaltar que os grãos não foram avaliados quanto a cor, 
antes da secagem, e a interpretação dos dados obtidos seguiu de forma individual 
para cada amostra coletada, já que a secagem ocorreu com grãos soja de diferentes 
produtores e tipos sementes.  

1 http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/safra-mundial-de-soja/ (file-20180215142630-boletimsojafevereiro2018) 
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A coloração da massa de grãos de soja foi determinada em colorímetro (Color 
Flex EZ, Hunter Lab Reston, Canadá), com três repetições em duplicata por amostra. 
Os resultados foram expressos em L, a* e b*, onde os valores de L* (luminosidade ou 
brilho) podem variar do preto (0) ao branco (100), a coordenada a* do verde (-60) ao 
vermelho (+60) e a coordenada b* do azul (-60) ao amarelo (+60), conforme relatado 
por PAUCAR-MENACHO et al. (2008). Utilizando os valores das coordenadas L, a* e 
b*, foram calculados o croma (C*) (Equação 1) e o ângulo hue (h*) (Equação 2). 

Em que, 

C� � √a∗� � �∗�                                                                        (1) 

h∗ � �a��� �∗�∗                                                                             (2)

O centro da variação de cores e tonalidades é expresso por tons cinzas. A 
luminosidade varia do branco (mais claro) ao preto (mais escuro) seguindo de uma 
extremidade a outra do gráfico. Para as coordenadas a* do vermelho (+) ao verde (-) e 
b* do amarelo (+) ao azul (-) às mudanças de cores ocorrem do centro para fora, 
variando entre positivo ou negativo. O croma é representado pelo L*, a* e b* de modo 
a identificação das cores e tonalidades e o ângulo hue determina o ponto exato em 
graus (º) expresso no gráfico.

Nota-se na Tabela 1 que o coeficiente de variação para luminosidade e 
coordenadas a* e b* ficou entre 1,17 a 2,38%, indicando que a coloração da massa 
dos grãos de todas as regiões apresentou-se com poucas diferenças de cor e os 
valores para os parâmetros indicam semelhanças entre as regiões estudadas. 

A luminosidade em todas as amostras se mostrou em tons mais claro, 
prevalecendo o branco. Já para a coordenada a* prevaleceu o vermelho (a+) e para b* 
o amarelo. O croma teve um percentual de variação de 1,51% indicando proximidade 
nas tonalidades de cor sendo reforçado com o ângulo do hue cujo coeficiente de 
variação dentre as amostras foi de 0,52% não se distanciando do eixo. O croma teve 
como indicativo a coloração L*, a* e b* para representações positivas (+) do gráfico, e 
o hue para regiões de tonalidades mais claras. 

A coloração dos grãos de soja destinados à indústria de processamento para 
alimentação humana possui coloração amarelada (LIU et al., 1995), cujo padrão de 
coloração amarelo, verde ou pérola para o tegumento é definida conforme BRASIL 
(2007). A coloração mais escura, poderá interferir no produto que utilizará soja, como 
matéria-prima. Este parâmetro é de fundamental importância para estabelecer limites 
de grãos de outras cores, para tanto o percentual de grãos amarelos deve ser de no 
mínimo 90% conforme regras de classificação de grãos (SAMPAIO, 2016). 

A coloração dos grãos da região centro-oeste de acordo com os resultados, 
determinam que as amostras obtidas estão dentro dos padrões de qualidade para a 
cor.
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Tabela 1. Representação dos valores médios para os parâmetros luminosidade (L*), 
coordenada a* (vermelho ao verde), coordenada b* (amarelo ao azul), croma (Cr) e 
ângulo hue (h*) 
Amostras Região L* a* b* Cr h* 

1 Edeia 54,70 f 9,04 a 30,64 c 31,95 d 73,55 i 
16 Edeia 54,23 e 11,75 i 31,35 e 33,48 f 69,43 a 
4 Portelândia 54,70 f 11,02 i 32,70 f 34,50 g 71,37 f 
5 Orizona 58,14 j 10,39 g 31,64 e 33,31 f 71,82 h 
2 Mineiros 55,82 h 11,26 i 31,93 e 33,86 f 70,58 c 
3 Mineiros 53,68 c 11,05 i 32,09 e 33,94 g 71,00 d 
12 Morrinhos 52,71 a 9,27 b 29,05 a 30,49 a 72,29 h 
13 Morrinhos 56,95 j 11,14 i 33,65 f 35,45 g 71,68 g 
14 Morrinhos 55,39 g 9,78 d 30,18 b 31,72 b 72,03 h 
15 Morrinhos 58,79 j 9,32 c 30,36 c 31,76 c 72,93 i 
6 Morrinhos 56,64 i 10,31 f 31,32 e 32,98 f 71,77 g 
7 Morrinhos 56,73 i 11,04 i 32,71 f 34,52 g 71,35 e 
8 Jataí 56,17 i 10,59 h 32,42 f 34,11 g 71,89 h 
9 Jataí 56,77 j 10,31 f 32,52 f 34,12 g 72,41 i 
10 Jataí 57,54 i 10,06 e 31,94 e 33,49 f 72,52 i 
11 Jataí 55,65 h 10,09 e 31,21 e 32,81 e 72,08 h 
17 Água Bonita MT 53,40 b 9,77 d 29,04 a 30,64 a 71,40 f 
18 Catalão 55,13 g 10,31 f 32,41 f 34,02 g 72,35 h 
19 Catalão 57,91 j 9,85 e 31,71 e 33,21 f 72,74 i 
20 Catalão 54,71 f 11,33 i 31,28 e 33,27 f 70,09 b 
21 Catalão 56,54 i 9,79 d 30,77 d 32,28 d 72,35 h 
22 Catalão 53,89 d 11,50 i 31,25 e 33,30 f 69,80 a 

CV (%) 1,17 2,38 1,54 1,51 0,52 
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
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DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE AFLATOXINAS EM GRÃOS DE SOJA 
POR MEIO DE MÉTODO FLUORIMÉTRICO 

OSTAPECHEN, C. F.1; OLIVEIRA, M. A.2; LEITE, R.S.2; LORINI, I.2; HENNING, A. A.2 

1 Universidade Estadual de Londrina (UEL). Rodovia Celso Garcia Cid Pr 445 Km 380 
CEP 86057-970, Londrina, PR, carolostapechen@hotmail.com; 2 Embrapa Soja. 

No processo realizado do cultivo até a comercialização/processamento da soja, 
os grãos estão expostos à contaminação por fungos, pois esses grãos são fontes 
alimentares destes microrganismos. Os gêneros mais frequentemente encontrados 
são Aspergillus e Penicilium, os chamados fungos de armazenamento (Sweeney; 
Dobson, 1998). O A. flavus pode produzir aflatoxinas, substâncias químicas tóxicas 
produzidas por fungos oriundas de seu metabolismo secundário (Yu et al., 2005; Bok 
et al., 2004). Existem vários tipos de aflatoxinas, dentre elas, destacam-se quatro, B1, 
B2, G1, G2. A biotransformação, dessas aflatoxinas, em diversas espécies animais 
resulta na produção de micotoxinas M1 e M2 (Oliveira; Germano, 1997), que causam 
efeitos adversos nos seres humanos, nos animais e na agricultura, resultando em 
doenças e perdas econômicas. 

Em muitos casos, não há um método efetivo para prevenir a contaminação de 
grãos com micotoxinas e não existe possibilidade de descontaminação. A melhor 
maneira usada para regular a concentração de micotoxinas consiste na identificação e 
rejeição de lotes de grãos contaminadas. Sendo assim, será vantajosa a possibilidade 
de obtenção de resultados com a identificação de aflatoxinas usando o fluorímetro, 
método rápido e simples para identificação e quantificação. 

De acordo com a RDC n° 7, da ANVISA (Brasil, 2011), o limite máximo tolerado 
(LMT) para aflatoxinas varia de 5 a 20 g.kg-1 (ppb) para diversos produtos agrícolas e 
alimentos. 

O objetivo desse trabalho foi identificar a presença ou ausência das aflatoxinas 
(B1, B2, G1, G2) em 31 amostras de grãos de soja utilizando o método fluorimétrico e, 
posteriormente, relacionar o índice de presença do fungo com os valores de 
aflatoxinas e com a porcentagem de grãos avariados.  

As amostras foram selecionadas dentro de um banco de 815 amostras 
coletadas na safra 2014/2015, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Bahia, sendo 
provenientes de municípios pertencentes a várias microrregiões de cada Estado. O 
critério de seleção foi índice de presença de A. flavus (%), sendo selecionadas as 31 
amostras que apresentaram os maiores valores. As amostras foram classificadas pelo 
total de grãos avariados conforme a Instrução Normativa nº 11(2007). As amostras 
foram realizadas em triplicata e foram calculados os desvios-padrões. 

As análises de aflatoxinas foram realizadas pelo método fluorimétrico, 
utilizando um kit para detecção de Aflatoxina em cereais, composto por: coluna de 
imunoafinidade com anticorpos de toxina B1, B2, G1, G2 – 300 ng, marca VICAM 
G1010; filtro de microfibra (1,5 micra 11 cm diâmetro); cubeta de borosilicato para 
leitura em fluorímetro; colunas de imunoafinidade – Aflatest (Vicam, 2009). Foram 
pesadas 5g de amostra de soja previamente moída em erlenmeyer de 125 ml, 
adicionados 20 ml de solução de solução metanol:água destilada (80:20) e 1 g de 
NaCl, previamente pesado em balança analítica. Os frascos foram submetidos à 
agitação durante dois minutos em agitador magnético sob baixa velocidade. Após 
agitação o material foi submetido à filtração com papel qualitativo, coletando-se o 
filtrado em um béquer, do qual retirou-se uma alíquota de 3 mL que foi diluída com 12 
mL de água purificada. Em seguida, procedeu-se uma segunda filtração em papel de 
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microfibra de vidro de 1,5 micrometro para posterior aplicação na coluna de 
imunoafinidade. Após a passagem da amostra, a coluna foi lavada com 10 mL de água 
destilada para limpeza completa e, em seguida foi eluida com 1 mL de metanol 100% 
de forma lenta (uma gota por segundo) para arraste das aflatoxinas ligadas aos 
anticorpos monoclonais da coluna de imunoafinidade. Essa amostra eluída (1,0 mL) foi 
coletada em um microtubo de vidro, onde foi posteriormente adicionado 1 mL do 
revelador Aflatest® ao eluato e realizada a leitura em fluorímetro calibrado em até 60 
segundos. 

Todos os valores de aflatoxinas nas amostras de grãos de soja das diferentes 
microrregiões dos Estados do Brasil foram baixos. As médias ficaram entre 0,00 e 2,80 
ppb. O desvio padrão das amostras, com exceção das amostras 235, 833, 979, ficou 
baixo, o que é bom, pois quanto menor o desvio padrão menor a variância e a 
dispersão dos dados obtidos (Tabela 1). 

Oliveira et al. (2010) avaliaram os valores de aflatoxinas em grãos de soja na 
recepção e na expedição de uma unidade armazenadora na safra 2008/2009 e 
encontraram valores variando de 0,00 a 1,00ppb, sendo que das 8 amostras 
analisadas apenas 2 apresentaram valores de 1,00 ppb. As demais ficaram abaixo do 
nível de detecção que foi de 1 pbb.  Cabe destacar que a metodologia utilizada no 
trabalho publicado por esses autores foi a cromatografia líquida de alta eficiência e 
detecção por espectrometria de massas (CLAE MS/MS), apresentando valores 
semelhantes de aflatoxinas nos grãos de soja quando comparado com a metodologia 
do fluorímetro. 

Em seguida, as amostras foram classificadas do maior para o menor índice de 
presença de A. flavus (%), com intuito de verificar se existe relação entre a presença 
do fungo e o valor de aflatoxinas nos grãos de soja. Não foi possível verificar uma 
relação entre índice de presença de A. flavus (%) e os valores de aflatoxina. Também 
foi possível verificar uma flutuação aleatória da porcentagem de grãos avariados, em 
função do índice de presença de A. flavus (%) (Figura 1). 

O tegumento ou casca da soja consiste em uma barreira natural, dificultando a 
colonização de fungos e consequentemente a produção de micotoxinas. Assim, em 
derivados de soja como, por exemplo, o farelo, onde não existe essa barreira natural, 
os níveis de contaminação com micotoxinas podem ser superiores. Dessa forma, os 
valores de aflatoxinas encontrados nos grãos desse trabalho foram baixos como os 
relatados por Oliveira et al. (2010) e Calori-Domingues et al. (2014). Nenhuma das 
amostras desse experimento apresentou limite superior ao da legislação vigente. 
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Figura 1. Índice de presença de Aspergillus flavus (%), valores de aflatoxinas e a 
porcentagem de grãos avariados nas 31 amostras coletadas na safra 2014/2015. 
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Tabela 1. Valores de aflatoxinas nas 31 amostras da safra 2014/2015 realizadas no 
fluorímetro em triplicata (ppb), com as respectivas médias e seus desvios padrões de 
cada amostra. 

AMOSTRAS 
 

A 

Repetições 

B C Média (ppb) Desvio padrão 

57 0,00 0,00 0,66 0,22 0,381051178 

59 0,00 1,10 1,10 0,73 0,635085296 

107 0,00 0,20 0,42 0,21 0,21007935 

113 0,00 1,00 0,00 0,33 0,577350269 
121 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

143 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

167 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

235 0,00 0,00 4,20 1,40 2,424871131 

257 2,60 4,00 1,80 2,80 1,113552873 
261 2,10 2,90 2,00 2,33 0,493288286 

263 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

275 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

371 1,20 0,00 0,00 0,40 0,692820323 

377 0,22 1,10 0,00 0,44 0,582065288 
389 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

411 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001443376 

419 0,79 0,00 0,00 0,26 0,456106713 

421 0,44 0,41 0,23 0,36 0,113578167 
439 0,05 0,28 0,00 0,11 0,150360677 

483 0,82 0,00 0,26 0,36 0,419046537 

557 0,24 0,00 0,00 0,08 0,138564065 

701 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

721 0,00 0,74 0,82 0,52 0,452106182 
723 0,55 0,60 1,30 0,82 0,419324854 

747 0,00 0,00 0,02 0,01 0,009814955 

795 0,00 0,16 0,00 0,05 0,092376043 

833 0,00 5,00 0,56 1,85 2,739440332 
885 0,73 2,40 2,30 1,81 0,936642942 

979 0,92 1,10 4,80 2,27 2,19000761 

1013 0,81 1,50 1,70 1,34 0,466940396 
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ÍNDICE DE ACIDEZ TITULÁVEL DOS GRÃOS DE SOJA COLHIDOS NAS SAFRAS 
2015/2016 E 2016/17 NO BRASIL 

OLIVEIRA, M. A.1; LORINI, I.1; MANDARINO, J. M. G.1; BENASSI, V. T.1; FRANÇA-NETO, J. 
B.1; HENNING, A. A.1; KRZYZANOWSKI, F. C.1; HENNING, F. A.1; HIRAKURI, M. H.1; LEITE, 
R. S.1; OSTAPECHEN, C. F.2; SANTOS, L. E. G.2; SHIMABUKURO, S.K.2; SOUZA, R. Y. Y.2;
LION, A. V. S.2; AVANZI, B. B.2

1Centro Nacional de Pesquisa de Soja (Embrapa Soja). Rodovia Carlos João Strass Sn - 
Distrito de Warta, Caixa Postal 231, CEP86001 970 Londrina, PR. e-mail: 
marceloalvares.oliveira@embrapa.br. 2Estagiário Embrapa Soja. 

O índice de acidez do óleo de soja varia, naturalmente, entre 0,3 e 0,5%, desde quando 
os grãos estão em formação até a fase de maturação fisiológica. O processo degradativo do 
óleo inicia-se quando os grãos estão em condições de colheita (umidade máxima 22% base 
úmida) e estende-se, até a fase industrial, quando são toleráveis níveis de até 0,7% de ácidos 
graxos livres (O'brien, 2004; Lacerda Filho et al., 2008). A neutralização dessa acidez, 
realizada com produtos alcalinos, implica em custos adicionais ao processo de produção. 
Estudos mostram que as perdas de óleo devido à acidez atingem o dobro do índice de acidez, 
ou seja, para cada 0,1% de acidez, ocorre uma perda de óleo de 0,2% na extração do óleo 
(FREITAS et al., 2001). 

O índice de acidez pode ser influenciado por fatores como ataque de insetos, 
maturidade fisiológica dos grãos na colheita, danos mecânicos, condições de armazenagem, 
ação enzimática, qualidade dos grãos e processo de extração do óleo (CARDOSO et al., 
2010). Assim sendo, o índice de acidez também está intimamente relacionado com a 
qualidade da matéria-prima. Um processo de decomposição do óleo, seja por hidrólise, 
oxidação ou fermentação, altera quase sempre a concentração dos íons de hidrogênio, 
refletindo no aumento do índice de acidez do grão de soja (Oliveira et al., 2013). 

Avaliações do teor de acidez e da qualidade do óleo são fundamentais para o 
estabelecimento de boas práticas de colheita, pré-processamento, armazenagem e transporte 
dos grãos. Fazem-se também necessárias pesquisas mais detalhadas para quantificar e 
qualificar os problemas encontrados no processo de industrialização do óleo de soja (Greggio 
& Bonini, 2014).

O objetivo deste trabalho foi determinar os índices de acidez em amostras de soja 
coletadas em dez Estados brasileiros produtores nas safras 2015/2016 e 2016/2017, 
caracterizando a matéria-prima soja em relação a este atributo. 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Melhoramento da Embrapa Soja em 
Londrina, PR. As amostras de soja utilizadas para determinar os índices de acidez foram 
provenientes das safras 2015/2016 e 2016/2017, coletadas em vários municípios brasileiros. 
Estas amostras analisadas fazem parte do projeto da Embrapa: QUALIGRÃOS - 
Caracterização da qualidade tecnológica dos grãos de arroz, milho, soja e trigo colhidos e 
armazenados no Brasil, o qual prevê o mapeamento da qualidade dos grãos nas diferentes 
regiões produtoras do país. 

As amostras de grãos de soja foram coletadas durante o recebimento dos grãos nas 
unidades armazenadoras, de forma representativa, conforme preconiza o Regulamento 
Técnico da Soja da Instrução Normativa Nº 11, de 15 de maio de 2007, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2007a; 2007b), logo após serem 
padronizados os níveis de umidade e destinadas ao armazenamento. Na unidade 
armazenadora de grãos, selecionada dentro do município de amostragem, foi retirada uma 
amostra composta de acordo com o período de recebimento da produção. Depois de 
encerrada esta recepção, a amostra foi reduzida por quarteamento para aproximadamente 

11
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3,0 kg, identificada e enviada à Embrapa Soja para as análises. Na safra 2015/2016 foram 
analisadas 431 amostras de grãos de soja e, na safra 2016/2017, 456 amostras. 

No laboratório cada amostra foi dividida em duas subamostras por meio de 
equipamento homogeineizador/quarteador, destinando uma das subamostras de 
aproximadamente 0,5 kg para determinação do índice de acidez, utilizando o Método Oficial 
AOCS Ac5-41. Uma alíquota de 25 g de cada amostra de grãos de soja foi finamente moída 
e, em seguida, foram adicionados 50 mL de n-hexano. A extração do óleo ocorreu durante 1 
hora sob agitação constante e moderada em agitador magnético de bancada. Após a 
extração, o sobrenadante foi filtrado (papel filtro quantitativo), sendo o líquido coletado para 
redução e evaporação do solvente. O béquer contendo o óleo foi seco em estufa a 100 ºC 
durante 30 minutos para completa secagem do solvente. O óleo extraído foi colocado em 
tubos para posterior quantificação da acidez. Para a quantificação, 1,5 g do óleo extraído de 
cada amostra foram adicionados a 15 mL de álcool etílico 95%, pH neutro, e 6 gotas de 
fenolftaleína 1%. A titulação foi realizada com hidróxido de sódio 0,1 M, até atingir coloração 
rósea persistente (ponto de viragem) por aproximadamente 1 minuto. Como prova em branco 
da titulação, foi titulado um volume de 15 mL do álcool etílico 95%, sem adição de amostra 
(AMERICAN OIL CHEMISTS’ SOCIETY, 2009). Os resultados foram expressos em 
porcentagem.  

Para o cálculo dos teores de acidez utilizou-se a seguinte fórmula: 
Acidez (%) = (G x 2,82) / MA      
onde: G = volume gasto de NaOH 0,1M na titulação, já descontado o volume 

da prova em branco,  
           MA = massa do óleo utilizada na titulação 

Na safra 2015/2016 os teores médios das amostras dos Estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins apresentaram teores superiores aos índices 
toleráveis pela indústria que é de 0,7% (Figura 1a). Nos demais Estados esses índices foram 
inferiores a 0,7%, com destaque para os teores médios das amostras dos Estados de Minas 
Gerais e Bahia onde esses índices foram inferiores a 0,5%. 

Ainda em relação à safra de 2015/2016, não foram observados teores médios acima 
de 1,5%, como relatado por Oliveira et al. (2017) para os Estados da Bahia, Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais e São Paulo na safra 2014/2015. Certamente a safra 2014/2015 foi 
financeiramente pior para a indústria processadora de óleo de soja, com maiores gastos na 
neutralização do óleo e também com um menor rendimento na extração de óleo. 

Já a safra 2016/2017 as condições climáticas favoreceram a qualidade do óleo nos 
grãos, pois praticamente os teores médios de acidez das amostras de todos os Estados 
brasileiros ficaram abaixo ou próximos do índice de acidez de 0,7%, tolerado pela indústria 
(Figura 1b). Apenas para os Estados de Goiás e Tocantins foram encontrados teores médios 
de acidez dos grãos próximos a 0,7%, sendo que nos demais estados esses teores foram 
inferiores. 

Os grãos de soja colhidos na safra 2015/2016 apresentaram uma média de índice de 
acidez menor do que os colhidos na safra 2014/2015 para todos os estados com exceção do 
Estado do Mato Grosso do Sul (Oliveira, et al., 2017) e nesse trabalho verificou-se que os 
grãos de soja da safra 2016/2017 apresentaram uma média de índice de acidez menor ainda 
dos que os de 2015/2016. 

Os grãos de soja colhidos na safra 2016/17 em todos os Estados amostrados nesse 
estudo, apresentaram uma média de índice de acidez menor do que os colhidos na safra 
2015/2016, com exceção dos Estados de Minas Gerais e Bahia onde a média desses índices 
foi semelhante nessas duas safras. 
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Figura 1. Médias de índice de acidez em porcentagem em amostras de soja coletadas em 
dez Estados produtores de soja nas safras 2015/2016 (a) e 2016/2017 (b). 
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Nas últimas safras, a ocorrência de plantas de soja com maturação desuniforme 
está ocasionando um aumento de grãos verde mesmo depois da lavoura alcançar 
maturidade. Condições de estresse por altas temperaturas e seca, insetos (percevejos, 
principalmente) e doenças têm ocasionado a formação de grãos de soja pequenos, 
enrugados, descoloridos e imaturos, de coloração esverdeada.Nas situações de déficit 
hídrico e altas temperaturas, as plantas de soja reduzem a absorção de nutrientes 
necessários ao seu desenvolvimento, podendo morrer antes do amadurecimento 
completo da semente (Mandarino, 2012). Outro ponto que pode estar contribuindo é que 
atualmente a maioria das cultivares tem hábito de crescimento indeterminado, onde há 
maior desuniformidade na maturação das vagens na planta.  

Resumindo, estresses bióticos e abióticos em plantas imaturas resultam em 
morte prematura ou maturação forçada de plantas, podendo produzir sementes e grãos 
esverdeados. Isto resultará numa acentuada redução da qualidade dos grãos e 
sementes e em severa redução na produtividade da lavoura (França-Neto et al., 2012). 

A coloração verde na soja é devido a presença de clorofila em grãos colhidos 
ainda imaturos. Essa coloração é um problema porque estará visível no óleo e nos 
produtos proteicos, acarretando considerável aumento de custos nos processos de 
refino do óleo e produção de produtos proteicos (Mandarino, 2012). 

As perdas em valor comercial que ocorrem devido à presença de grãos verdes, 
são pouco conhecidas. Sabe-se que o óleo extraído de um volume de grãos com alta 
porcentagem de grãos verdes apresenta um alto índice de clorofila, e tal excesso 
promove oxidações indesejáveis. Quanto maior o teor de clorofila no óleo, maior a 
quantidade de terras clarificantes necessária para a redução desse pigmento no óleo, 
elevando, consequentemente, seu custo de produção (Freitas et al., 2001). 

O objetivo deste trabalho foi determinar os teores de clorofila em amostras de 
soja coletadas em dez Estados produtores na safra 2015/2016 e 2016/2017, 
caracterizando a matéria-prima grãos de soja em relação a este atributo. 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Melhoramento da Embrapa Soja em 
Londrina, PR. As amostras de soja utilizadas para determinar os índices de acidez foram 
provenientes das safras 2015/2016 e 2016/2017, coletadas em vários municípios 
brasileiros. Estas amostras analisadas fazem parte do projeto da Embrapa: 
QUALIGRÃOS - Caracterização da qualidade tecnológica dos grãos de arroz, milho, 
soja e trigo colhidos e armazenados no Brasil, o qual prevê o mapeamento da qualidade 
dos grãos nas diferentes regiões produtoras do país. 

As amostras de grãos de soja foram coletadas durante o recebimento dos grãos 
nas unidades armazenadoras, de forma representativa, conforme preconiza o 
Regulamento Técnico da Soja da Instrução Normativa Nº 11, de 15 de maio de 2007, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2007a; 2007b), logo 
após serem padronizados os níveis de umidade e destinadas ao armazenamento. Na 
unidade armazenadora de grãos, selecionada dentro do município de amostragem, foi 
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retirada uma amostra composta de acordo com o período de recebimento da produção. 
Depois de encerrada esta recepção, a amostra foi reduzida por quarteamento para 
aproximadamente 3,0 kg, identificada e enviada à Embrapa Soja para as análises. Na 
safra 2015/2016 foram analisadas 431 amostras de grãos de soja e, na safra 2016/2017, 
456 amostras. 

No laboratório, cada amostra foi dividida em duas subamostras por meio de 
equipamento homogeineizador/quarteador. Os teores de clorofila total foram 
determinados através do método descrito por Arnon (1994) com adaptações de Pádua 
(2007). Uma alíquota de 3g de soja moída finamente foi adicionada à 15 mL de uma 
solução de acetona 80% em água, em tubos plásticos recobertos com filme de alumínio, 
para evitar a incidência de luz. A amostra foi submetida à homogeneização em agitador 
vórtex por 1 hora, com agitação a cada 15 minutos. Após esse tempo, o material nos 
tubos foi filtrado (papel filtro quantitativo), sendo o filtrado colocado em recipiente escuro 
até leitura em espectrofotômetro de absorção UV-VIS, nos comprimentos de onda 
645 nm e 663 nm. Os resultados foram expressos em mg de clorofila.kg-1 de amostra. 

Para o cálculo do teor de clorofila total foi utilizada a seguinte fórmula: 
CLOROFILA TOTAL (mg.kg-1) = [(20,2 x Abs645) + (8,02 x Abs663)] x FC 
onde: Abs = absorbância no comprimento de onda especificado 

                         FC = fator de correção = 15mL / 3g = 5 

O teor médio de clorofila total nos grãos de soja foi baixo nas duas safras nos 
Estados do Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins (menor do que 1 mg.kg-1)
(Figura 1a e 1b). Na safra 2015/2016, os estados do Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul apresentaram teores médios de clorofila superior a 4 mg.kg-1, e na safra 2016/2017 
esses teores foram menores do que 1 mg.kg-1. No estado do Rio Grande do Sul foram 
relatados teores médios superiores a 4 mg.kg-1 também na safra 2014/2015 (Oliveira et 
al., 2017). Assim sendo, no Rio Grande do Sul ocorreram 2 safras com maiores teores 
médios de clorofila e na última safra isso não se concretizou.  

Diversos fatores podem estar associados aos resultados, entretanto as 
condições ambientais adequadas durante o cultivo e o possível menor índice de ataque 
de percevejos na safra 2016/2017 são as causas mais prováveis para os menores 
teores de clorofila nessa safra. Certamente a indústria utilizou menor quantidade de 
terras clarificantes para a redução desse pigmento no óleo, acarretando em menor custo 
de produção. 

Na safra 2014/2015, Oliveira et al. (2017) relataram que os teores médios de 
clorofila total nas amostras do Mato Grosso foram baixos e esses dados corroboram 
com esse trabalho, onde o teor médio de clorofila total nos grãos de soja foi baixo nas 
duas safras nesse estado. Como no Estado do Mato Grosso ainda são cultivadas uma 
grande porcentagem de cultivares com hábito de crescimento determinado (70 -80%), 
isso pode ter contribuído para esses menores teores médios de clorofila. Assim sendo 
uma hipótese a ser testada, é que em condição de estresse, seja biótico ou abiótico, as 
cultivares com tipo de crescimento determinado podem ser menos sensíveis a retenção 
de clorofila nos grãos. 

Na safra 2016/2017 o teor médio de clorofila total nos grãos de soja foi baixo em 
todos os estados brasileiros, sendo que as maiores médias ocorreram no Estados do 
Mato Grosso do Sul e Paraná com teores médios próximos a 1,5 mg.kg-1.
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Figura 1.  Médias de teor de clorofila em mg.kg-1 em amostras de soja coletadas em 
dez Estados produtores de soja nas safras 2015/2016 (a) e 2016/2017 (b). 
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MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO DE SOJA NO ESTADO DE GOIÁS, SAFRA 
2016/2017

FARIA, E.P.1; FARIAS, T.R.R.2; RODRIGUES, L.R.1; REZENDE, C.F.A.2

1Acadêmico(a) Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, 
emanuel.pinheiro91@gmail.com; 2Professor de Agronomia, Centro Universitário de 
Anápolis – UniEVANGÉLICA.  

O grande incremento na produção mundial de soja pode ser atribuído a um 
gradiente de aspectos que alcançam desde pontos inerentes à produção até aspectos 
comerciais. Dentre esses, a composição química do grão é destaque: o elevado teor 
de óleo (ao redor de 20%) e proteínas (em torno de 40%). Sendo uma commodity
padronizada, produzida e negociada por produtores de diversos países, com alta 
liquidez e demanda. Sobretudo, houve expressivo aumento da oferta de tecnologias 
de produção, que permitiram ampliar significativamente a área cultivada e a 
produtividade desta oleaginosa (LAZZAROTTO & HIRAKURI, 2010) 

A safra 2016/17 de soja em Goiás iniciou com bastante cautela devido à 
irregularidade de chuvas nas principais áreas de produção. A distribuição 
pluviométrica anormal foi consequência do fenômeno “la niña”. Mediante este 
panorama, a perspectiva apontada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de 
Goiás (Aprosoja-Go), era de 10,38 milhões de toneladas de soja em área de 3,35 
milhões de hectares no estado de Goiás (Aprosoja-GO, 2016). 

A racionalização e a modernização da agricultura são fatores importantes para 
o aumento da eficiência dos sistemas de produção. Informações obtidas por 
georreferenciamento e cruzadas com dados da produção agrícola permitem a 
elaboração de mapas de concentração da produção, rendimento e aspectos 
edafoclimáticos, por exemplo. Esses mapas constituem uma ferramenta de 
diagnóstico muito importante para a agricultura de precisão, pois promovem o uso 
mais eficiente das informações, visto que possibilitam a tomada de decisão baseada 
em informações mais precisas diante da quantidade de variáveis presentes no campo 
(CARVALHO et al., 2001). 

Nesse sentido, objetivou-se primeiramente, mapear as principais regiões 
produtoras de soja em Goiás para identificar o “cinturão” a soja, com base na 
mesorregião e microregião. Na sequência, as informações de concentração de 
produção e rendimento da cultura foram interseccionadas com as características 
edafoclimáticas. 

Considerando as cinco mesorregiões, dezoito microrregiões e seus duzentos e 
quarenta e seis municípios de acordo com a divisão do estado adotada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), o Estado de Goiás possui uma área 
de 340.110,385 km², representa 21,1% da região Centro-Oeste (1.612.077,2 km²) e 
4% do território nacional, sendo Goiânia a capital do Estado. Os dados foram 
coletados na Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN) e 
Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (IMB) e serviram 
para identificar os principais municípios produtores de soja na safra 2016/2017.  

O período considerado para obtenção dos dados abrange de outubro de 2016 
até abril de 2017, safra 2016/17. O mapeamento, bem como a interpolação dos dados, 
foi realizado através do processamento das informações no software QGIS versão 
2.14 Essen, que é um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

A cultura da soja, obteve um crescimento de produção de 19% com um 
crescimento do rendimento de produção de 17,2%, e os fatores responsáveis por esse 
ganho de produtividade estão relacionados à concentração do cultivo no verão, que 
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por sua vez foi favorecida pelos fatores climáticos em todo o estado, apesar da 
pluviometria irregular no início da safra. Desse modo, Goiás não acompanhou a 
tendência nacional, pois no Brasil a redução na produção de soja foi de 1,2%. O 
Estado de Goiás produziu, na safra de 2016/2017, 10.239,4 mil toneladas de soja, o 
que corresponde a 21,7% da produção da região Centro-Oeste e a 9,8% da produção 
nacional, respectivamente. Entretanto, essa produção obtida ficou aquém das 
perspectivas publicadas pela Aprosoja-GO no início do plantio das lavouras. 

Considerando os dados obtidos por mesorregião, a mesorregião Sul é a 
principal produtora da oleaginosa no estado com aproximadamente 75,63%, seguido 
pela Leste com 16,22%, Noroeste com 3,33%, Centro 2,84% e Norte com 1,98%. Os 
dados quantitativos de produção das 18 microrregiões existentes no estado, a região 
Sudoeste se destaca com aproximadamente 38% da produção, seguido pelo Entorno 
do Distrito Federal com 14,9% e Meia Ponte com 13,6%. 

Para a interpolação dos dados, foram selecionadas as 5 microrregiões com 
maior produção dentre as 18 existentes no estado. Sendo assim para a produção 
foram consideradas as microrregiões: Sudoeste, Entorno do Distrito Federal, Meia 
Ponte, Catalão e Vale do Rio dos Bois, que juntas somam 7.743.340 toneladas e 
representam 91,82% da produção de soja no estado. 

A primeira interpolação foi realizada com a classificação dos solos, onde são 
apontadas as principais classificações existentes. Dentre os tipos de solos presentes 
nas principais regiões produtoras de soja, vê-se que a maior ocorrência é de Latossolo 
com 47,7%, seguido por Cambissolo (16,1%), Argissolo (15,3%), Neossolo (15,2%) e 
Gleissolo (4,9%). 

A segunda classificação foi realizada considerando os índices médios 
pluviométricos, neste caso foi utilizado o período de janeiro a dezembro. Foram 
utilizados os dados de 42 estações pluviométricas que se encontram dentro do 
perímetro da área em estudo (Figura 1). Como último índice de análise, foi confrontada 
a média de temperatura das regiões, onde foram observados os dados de 11 estações 
que englobam o perímetro da área. No caso da área delimitada inicialmente como 
sendo a maior produtora de soja, foi identificada uma diferença de temperatura entre a 
região mais quente e mais fria de 5,9ºC (Figura 2). 

Concluindo que o estado de Goiás, concentra a produção de soja em 5 
microrregiões que foram o cinturão da soja, com 92% nas microrregiões: Sudoeste, 
Entorno do Distrito Federal, Meia Ponte, Catalão e Vale do Rio dos Bois, alcançando a 
marca de 7.743.340 toneladas. Considerando os fatores físico-climáticos das regiões 
com maiores índices produtivos, constatamos que o principal tipo de solo é 
classificado como Latossolo, obtendo uma média pluviométrica mensal de 140 mm, e 
temperatura média de 22ºC, nas regiões destacadas como principais produtoras no 
estado de Goiás. 
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Figura 1. Índices pluviométricos nas principais áreas de soja no estado de Goiás, na 
safra 2016/17. 

Figura 2. Temperatura média nas principais áreas de soja no estado de Goiás, na 
safra 2016/17. 
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O PROCESSO RECENTE DE EXPANSÃO DA SOJA NO ESTADO DO AMAPÁ – 
QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
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A expansão da produção de soja para a Amazônia corresponde a uma 
transformação de expressiva magnitude para a economia regional. O valor das terras 
comparativamente menor ao que é praticado em outras regiões produtoras do país, a 
existências de uma extensa área de cerrado e a proximidade do porto do Amapá, aliado 
a um exitoso conjunto de tecnologias para produção de soja em regiões tropicais, foram 
os vetores que promoveram o movimento de ocupação dessas áreas, antes pouco 
atraentes para a agricultura empresarial. Tais transformações vem desencadeando 
consequências provenientes do processo de desbravamento da fronteira. Além das 
terras baratas e do pacote tecnológico, o ambiente institucional é igualmente importante 
para o desenvolvimento da atividade. A escola neoinstitucional incorporou à economia 
neoclássica as ideias sobre a importância das instituições nas relações econômicas. As 
regras sociais são fundamentais para o desempenho da produção (FEIJÓ, 2011). 

Verifica-se que, no caso do Amapá, as condições institucionais pré-existentes 
não estão suficientemente amadurecidas e adequadas ao novo contexto. Este trabalho 
aborda questões relevantes que representam entraves ao desenvolvimento da 
produção de soja no Amapá, e refletem o caráter embrionário da estrutura institucional 
estadual. O objetivo é destacar os problemas advindos do pioneirismo inerente ao 
desenvolvimento da agricultura empresarial em uma área de fronteira da Amazônia. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas com interlocutores-chave no 
processo e um minucioso levantamento bibliográfico e documental. Observa-se que os 
principais entraves correspondem às questões fundiária e ambiental, embora não sejam 
somente esses. 

O Estado do Amapá é uma das menores unidades da federação brasileira. Está 
situado na porção setentrional leste da Amazônia. A extensão territorial é de 142,8 mil 
km2, apresenta um relevo predominantemente plano, com 300m de altitude em média e 
clima quente e úmido. Possui uma localização privilegiada em razão da maior 
proximidade com os mercados consumidores da Europa e os EUA, quando comparado 
ao restante do território nacional. 

Até o ano de 2012 a agricultura empresarial era inexpressiva no Estado, que 
possui a menor quantidade de áreas plantadas do país, com apenas 41.480 hectares 
(IBGE, 2018). 

Os primeiros produtores de soja do Amapá organizaram-se por meio da 
Associação dos Produtores de Soja e Milho – APROSOJA, entidade nacional com 
representações nos Estados produtores. A formação da Associação tem possibilitado o 
encaminhamento das questões de forma coletiva, e pode ser considerada como um 
importante fator positivo na conformação do arcabouço institucional, objeto deste 
trabalho 

Com a chegada desses produtores rurais provenientes de outras regiões do país, 
as áreas de cerrado passaram a ser ocupadas, e o Estado começou a enfrentar 
questões inerentes ao fato de ser uma região sem tradição de produção agrícola e 
empresarial e com um precário arcabouço institucional que desse suporte ao 
desenvolvimento das atividades produtivas. 

14
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Dentre todos os entraves institucionais e burocráticos existentes para a 
implantação do agronegócio de escala no Estado do Amapá, o de maior impacto é a 
questão fundiária. Atualmente é praticamente impossível conseguir um título fundiário 
definitivo, uma vez que ainda não se concretizou efetivamente o processo de 
transferência de terras da União para o Estado, que se arrasta desde que o Território 
Federal do Amapá foi elevado à condição de Estado, com a promulgação da 
Constituição de 1988. 

Este gargalo impacta fortemente na viabilidade do agronegócio no Amapá. 
Primeiramente por reduzir o valor do principal ativo: a propriedade rural. Além disso, a 
ausência do documento de propriedade impede os agricultores de acessar programas 
oficiais de financiamentos, que apresentam as melhores condições do mercado, como 
os oriundos do Fundo Constitucional do Norte (FNO).  

Com a falta de garantias reais aos empréstimos, atualmente, grande parte da 
produção de grãos amapaense é financiada pelos próprios compradores da safra, como 
a FIAGRIL, que estipulam o ressarcimento em sacas dos produtos, tornando mais caro 
o financiamento da produção e reduzindo a viabilidade do negócio como um todo. 

Ressalte-se que o Governo Federal repassou as terras da União para o Estado 
por vários dispositivos legais, como o Decreto 6.291/2007, a Lei 11.949/2009 e, 
finalmente o Decreto de Regulamentação desta, assinado em abril de 2016 (Dec. 
8.713), com o repasse de 23 glebas que perfazem aproximadamente 3,5 milhões de 
hectares (cerca de 25% do território do Estado). O excesso de exigências, como prévia 
identificação dos polígonos, georreferenciamento homologado pelo INCRA e registro 
em cartório, além de negociação com a União sobre as áreas excluídas, dois anos após 
a efetiva transferência, foi essencial para que nenhum hectare dessas áreas fosse 
regularizado no Amapá. 

O outro gargalo de considerável expressão é a questão ambiental. Em 2012, o 
Estado do Amapá promoveu uma alteração em sua legislação, por meio da Lei 
Complementar no 70 de 01.01.2012, instituindo a Licença Ambiental Única - LAU, 
exclusivamente para as atividades e empreendimentos do agronegócio tais como: 
agricultura, pecuária, avicultura, suinocultura, aquicultura, extrativismo e atividades 
agroindustriais. Não há, na legislação estadual, menção à obrigatoriedade em 
autorização para supressão vegetal. Entretanto, a legislação federal é clara no sentido 
de impor a referida autorização, para o primeiro plantio, nos casos em que há a 
necessidade de retirada da vegetação natural. 

 O Instituto do Meio Ambiente e do Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP é 
o órgão responsável pelo licenciamento no âmbito estadual. No período de três anos 
(2012-2015), as licenças ambientais para a produção de soja foram expedidas em 
conformidade com o disposto na referida Lei. Foi uma etapa em que se registrou um 
importante movimento de entrada de produtores no Amapá. 

No ano de 2017, entretanto, os funcionários do IBAMA detectaram uma região 
onde havia sido realizada uma considerável supressão vegetal. Esta observação levou 
os agentes a checarem no SISNAMA dados sobre a regularização do procedimento, ou 
seja, as autorizações para supressão vegetal, bem como a efetuarem uma fiscalização 
in loco. A partir do que foi constatada a inexistência de tais autorizações. O IBAMA, com 
isso, autuou os proprietários das áreas, e em seguida, as embargou. As áreas 
embargadas somam 8.633,71 hectares de um total de 18.900 plantadas. Os produtores 
se viram impedidos de exportar a sua soja, o que só foi conseguido por meio de uma 
liminar da justiça federal. O IBAMA recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, e a batalha 
judicial entre o órgão ambiental federal e os produtores rurais aparenta estar longe do 
fim.

À guisa de conclusão, destaca-se que os tópicos abordados nesta pesquisa, não 
são os únicos entraves que se apresentam neste processo de ingresso da soja no 
Amapá. Contudo, as questões que foram classificadas como as mais importantes 
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certamente são as que, momentaneamente, obstaculizam decisivamente a expansão 
dos empreendimentos agrícolas. Assim, explicita-se a importância da institucionalidade.  

A economia neoclássica, há algum tempo, incorporou aos custos tradicionais, os 
custos de transação (NORTH, 2018). Sob esta lógica, o arcabouço institucional possui 
um importante papel no sentido de estruturar o ambiente favorável ao desenvolvimento 
das atividades empresariais. No caso do Amapá, o processo de expansão da produção 
de soja só será retomado após o equacionamento das questões abordadas. 
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Da área total de 33,9 milhões de hectares (Mha) estabelecidos com a cultura 
da soja no Brasil na safra 2016/17, o Paraná participou com mais de 5,2 Mha. Embora 
com área cultivada 3,7% menor em relação a safra 2015/16, a produção foi recorde: 
19,5 milhões de toneladas (Mt). Isto foi possível devido ao bom clima e à utilização de 
tecnologias por parte do setor produtivo da soja, resultando, não apenas na produção 
recorde, mas, também, na maior produtividade já obtida: 3.721 kg.ha-1.

Os controles fitossanitários têm representado um montante cada vez maior do 
custo de produção, dada a elevação do preço dos insumos e da maior frequência do 
seu uso. Estratégias de controle de pragas embasadas prioritariamente no controle 
químico com uso de inseticidas de baixa seletividade e a não adoção do manejo 
integrado de pragas (MIP), tem propiciado aumento na resistência de pragas aos 
inseticidas e a consequente elevação na frequência de uso destes. Como alternativa 
no controle de pragas, passou a ser utilizada a tecnologia Bt,   desde a safra 2013/14, 
e a sua adoção se amplia ano após ano. Esta tem como alvo as principais lagartas 
que ocorrem na cultura da soja, a exceção do complexo Spodoptera.

Frente a este cenário, a Embrapa Soja, em parceria com a Emater-PR, têm 
somado esforços para conduzir de forma continuada um programa de manejo 
integrado de pragas (MIP) no Paraná. Este trabalho reúne uma série de informações, 
demonstrando que a adoção do MIP pode reduzir o custo de controle de pragas na 
soja, aumentando a rentabilidade do agricultor e amenizando os impactos ambientais 
do processo produtivo do grão. O MIP, segundo Quintela et al. (2007) é  definido como 
um sistema de manejo de pragas que associa o ambiente e a dinâmica populacional 
da espécie, utiliza todas as técnicas apropriadas e métodos de controle de forma tão 
compatível quanto possível mantendo a população da praga em níveis abaixo 
daqueles capazes de causar dano econômico. O conjunto dessas práticas 
tecnológicas e seus efeitos são potencializados nas lavouras e busca, sobretudo o 
equilíbrio com a natureza ao otimizar a atuação dos inimigos naturais com o uso 
racional de inseticidas. 

Desde a implantação do MIP-Soja em lavouras brasileiras, que aconteceu no 
final da década de 1970 (KOGAN, 1998), muitos foram os resultados obtidos com 
sucesso no uso desse programa reduzindo drasticamente o número de aplicações de 
inseticidas na soja (CONTE et al., 2017). Entretanto, apesar dos benefícios 
proporcionados pelo MIP-Soja, nos últimos anos tem havido um grande retrocesso ou 
até, em muitas situações, um abandono do MIP, resultando em um aumento do uso de 
inseticidas. 

No atual cenário agrícola, programas de MIP-Soja foram implantados em 
lavouras comerciais num trabalho integrado da pesquisa (Embrapa Soja) e o Instituto 
Emater Paraná, num total de 592 unidades de referência em MIP conduzidas em 
diferentes regiões produtoras de soja do Estado do Paraná, nas safras 2013/14, 
2014/15, 2015/16 e 2016/17, e destas 338 seguiram integralmente o protocolo, sendo 
assim consideradas na sumarização dos dados. 

O trabalho de MIP desenvolvido nas Unidades de Referência (UR) seguiu uma 
metodologia definida em protocolo específico, previamente discutido e ajustado entre 
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os profissionais da Emater e pesquisadores da Embrapa Soja, sendo as URs, 
identificadas com placas do trabalho de MIP e acompanhadas pelos técnicos da 
Emater durante todo o ciclo da cultura. Os dados coletados em campo foram 
tabulados e registrados em planilhas eletrônicas para análise posterior. 

Cada UR foi semanalmente monitorada, sendo os níveis populacionais das 
principais pragas da soja avaliados através de amostragens realizadas, ao acaso, em 
um metro de fileira, em no mínimo 10 pontos da lavoura, pelo exame visual quando as 
plantas ainda estavam pequenas, ou seja, até o estádio V3 ou com o pano-de-batida a 
partir do estádio V4 da cultura. A decisão de controle foi tomada conforme os níveis de 
ação previamente estabelecidos e indicados pelo programa de MIP-Soja para as 
principais pragas (TECNOLOGIAS ..., 2013). Sempre que necessário, o controle 
químico foi realizado, utilizando-se, preferencialmente, inseticidas seletivos, sendo os 
dados de cada aplicação (data, produtos e doses dos inseticidas) registrados em 
planilha. As aplicações de herbicidas, fungicidas e demais tratos culturais foram 
realizadas segundo o critério adotado pelo agricultor. Com o objetivo de se conhecer o 
que foi utilizado de inseticidas no Paraná, especialmente quanto ao número e época 
das aplicações, produtos e doses mais utilizados para o controle das principais pragas 
da soja nessa última safra, e servir de parâmetro referência em relação ao MIP, foram 
realizados levantamentos, em lavouras de agricultores não assistidos pelo programa 
MIP, através da aplicação de 390 questionários em diferentes regiões do Estado, na 
safra 2016/17.  

 Conforme os resultados obtidos nas URs de MIP, demonstrou-se a 
confiabilidade das estratégias adotadas pelo programa, assim como os promissores 
resultados quanto à redução no número de aplicações de inseticidas, especialmente 
aquelas realizadas para o controle de lagartas e percevejos. Em média, reduziram-se 
aproximadamente em 50% as aplicações para o controle de pragas, e alongou-se o 
tempo decorrido da emergência das plântulas à primeira aplicação de inseticida, 
permitindo assim maior preservação aos inimigos naturais e menor impacto da 
aplicação dos inseticidas, (Tabela 1). Nessas lavouras que adotaram o protocolo MIP 
além de manter a produtividade da soja foi possível reduzir os custos com o controle 
de pragas em aproximadamente duas sacas por hectare (Tabelas 2), na média das 
safras analisadas, comparado ao que tem sido praticado pelos agricultores no Paraná, 
acessado por meio dos levantamentos. A aplicação do MIP em lavouras do Paraná, 
em parceria com a Emater-PR, permitiu uma ampla divulgação da tecnologia, 
consolidação de resultados e geração de informações disponibilizadas em 
publicações. O processo tem sido contínuo nas últimas cinco safras, permitindo assim, 
aperfeiçoamentos técnicos da extensão rural, que se torna cada vez mais confiante na 
abordagem do tema MIP. São realizados anualmente treinamentos e ajustes no 
protocolo MIP a ser seguido na safra.  Também são disponibilizados informe 
semanais, oriundos das URs das diferentes regiões, permitindo assim acompanhar a 
evolução da safra quanto a ocorrência de pragas em todo o Paraná. As ações de MIP 
no Paraná, da forma como tem sido conduzidas entre Embrapa Soja e Emater-PR, 
tem se mostrado uma excelente estratégia de transferência de tecnologias em MIP 
soja, não só com a condução das URs e geração de dados, mas toda a rede de 
acompanhamentos por meio de giros técnicos, das ações de divulgação de resultados 
na mídia e publicações técnicas. 
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Tabela 1. Sumarização numérica do MIP no Paraná nas últimas quatro safras. 
Safra 2013/14 2014/15 2015/16 * 2016/17 
  Não BT Não BT Não BT e BT Não BT BT 
N° de URs 46 106 123 86 55 

Aplicações nas URs 2,6 2,1 1,8 2,1 1,7 

Aplicações no PR 5,0 4,7 2,4 4,4 2,6 

Dias até até 1ª aplic . Urs 54,0 66,0 65,0 65,6 79,1 

Dias até até 1ª aplic. PR 29,0 34,0 22,5 50,6 40,0 

Economia (milhões de R$) 732,00 936,00 811,40 905,00 
*Média ponderada de URs de soja com cultivares BT e Não BT  

Tabela 2. Composição do custo de controle de pragas embasado em dados de 141 
URs de MIP conduzidas em diferentes regiões do Paraná, safra 2016/17. 

Médias Número de 
aplicações 

Custo (R$/ha)1 Custo (%)3

em sacas/ha 
Produtividade 
em sacas/ha Insumo2 Aplicação Total 

 UR em MIP 
UR 2,0 73,4 63,0 136,4 2,3 (3,5) 64,5 

Soja não Bt 2,1 77,1 66,2 143,2 2,5 (3,9) 62,7 
Soja Bt 1,7 62,4 53,6 116,0 1,9 (3,1) 63,4 

Levantamento Paraná 
Paraná 3,6 132,8 114,0 246,9 4,1 (6,4) 64,2 

Soja não Bt 4,4 161,5 138,6 300,1 5,0 (7,8) 63,9 
Soja Bt 2,6 96,9 83,2 180,1 3,0 (4,7) 63,7 

1Custo médio da operação de pulverização estimado em R$ 30,88 ha-1; Preço médio saca de soja R$ 
68,00; 2Custo ponderado dos inseticidas e adjuvantes por aplicação x número médio de aplicações. 
3Percentual de participação por grupos de mecanismos de ação e doses usadas. 
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VIABILIDADE LOGÍSTICA DO SISTEMA DE TRANSPORTE “ROLL ON ROLL
OFF”, NA COLHEITA DA SOJA EM UMA PROPRIEDADE RURAL 

MÜLLER, J.C.¹; SCHNEIDER, R.¹, FRANCK C.J.¹, LENZ, M.H.¹, LOVATO, M.C.¹ 

1 Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa Cruz do Sul, RS, e-mail: 
schneider.robson@gmail.com. 

O agronegócio brasileiro enfrenta o desafio de crescer de forma competitiva e 
sustentável, para atender a demanda interna, conquistar e manter espaço no mercado 
externo. Um dos grandes entraves para o desenvolvimento do agronegócio é a 
infraestrutura logística, em particular a precariedade da malha rodoviária brasileira, na 
qual se transporta grande parte da produção do interior para os portos. Esta forma de 
transporte aumenta o custo de produção e impacta no preço pago ao produtor, 
diminuindo seus lucros.  

A colheita é uma das principais etapas do processo de produção, onde se retira 
da lavoura tudo o que foi produzido. Deve-se ter atenção especial nesta etapa a fim de 
reduzir as perdas. A colheita deve ser planejada avaliando vários fatores para que ela 
não seja interrompida; dentre destes fatores, pode-se dividir em fatores controláveis, 
como falhas mecânicas dos equipamentos devido à falta de manutenção prévia e falta 
de transporte dos grãos; e por fatores não controláveis, como os fatores climáticos. 

Entretanto, sabe-se que a produtividade das lavouras de soja está crescendo a 
cada safra, e a janela de colheita está cada vez menor, assim tem-se a necessidade de 
realizá-la o mais rápido possível, com a menor perda de grãos, e com mínimo de energia 
despendida. 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a viabilidade em diferentes 
alternativas de logística de grãos de soja em uma propriedade rural com duas áreas de 
cultivo, com o transporte rodoviário em trecho não pavimentado, localizadas nas cidades 
de Quatro Irmãos e Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. 

Para evitar paradas na colheita foram analisadas as alternativas logísticas de 
grãos, como o dimensionamento de sistema de transporte através de veículo com 
sistema hidráulico Roll on Roll off, utilização de reboque graneleiro e construção de silo 
fixo, analisando a viabilidade de cada alternativa para a propriedade. 

Esse estudo foi realizado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município 
de Quatro Irmãos - RS, a propriedade possui duas áreas de cultivo, uma no município 
de Quatro Irmãos, com 800 ha de área, sendo o local da sede e a unidade de 
armazenamento e a outra área no município de Ronda Alta – RS, com uma área de 370 
ha, como principal atividade tense a produção de grãos (soja, milho e trigo). 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas visitas na propriedade com 
o objetivo de realizar levantamento das informações. A área de cultivo de Ronda Alta 
está localizada a 52 km da sede, e o transporte é realizado por estradas não 
pavimentadas, sendo que no trajeto mais curto há uma ponte estreita, com 4m de 
largura, e no trecho mais longo, necessita-se fazer a travessia do Rio Passo Fundo de 
balsa, o transporte é realizado com veículos próprios, os quais não atendem a demanda 
de transporte de grãos, necessitando a parada das colhedoras para aguardar o retorno 
dos caminhões da sede. 

O transporte de grãos da área de cultivo de Ronda Alta, até a unidade 
armazenadora (sede), capacidade de transporte e tempo de deslocamento são 
apresentados no Quadro 1. A capacidade de colheita por dia o maquinário utilizado é 
apresentado no Quadro 2. 
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Como alternativas para evitar a paralisação da colheita foi realizado o estudo e 
dimensionamento de três alternativas: Sistema de transporte de cargas através do 
sistema Roll on Roll off; uso de reboque agrícola com capacidade de 40m³; Construção 
de silo fixo para armazenamento temporário dos grãos. 

Realizou-se um levantamento orçamentário para cada alternativa apresentada, 
com os fornecedores dos equipamentos e a avaliação dos veículos da propriedade de 
forma comparativa a modelos semelhantes disponíveis no mercado, através de consulta 
de sites de venda. Assim, como o valor do investimento da atual colheita, considerando 
o valor dos veículos para transporte e o valor de mão de obra R$ 1.006,88, (Salário 
Mínimo Regional Rural –RS) com acréscimo de encargos e impostos, de 250%, 
totalizando R$ 2.517,20. A colheita atual tem um investimento de R$ 710.068,88, sendo 
composta por 5 veículos e 4 pessoas, e havendo déficit no transporte de 47,34t (789 
sacos). 

Os investimentos nas alternativas propostas para a realização do transporte são 
apresentados no Quadro 3. 

A alternativa 1 (Roll on Roll off) consiste na compra de um caminhão Volvo VM 
330 8x4, instalação do sistema e 4 caçambas de 30m³, totalizando em um investimento 
de R$ 468.916,00, acrescentando o valor do veículo já existente mais mão de obra de 
duas pessoas tem-se um total investido de R$ 653.950,43, possibilitando a utilização do 
veículo para diversas atividades na fazenda, em várias etapas do processo de produção, 
como transporte de insumos e máquinas. Tem-se para a manutenção menor quantidade 
de veículos, mas que deve ser considerada de grande importância, pois toda a logística 
da fazenda depende deste veículo 

A alternativa 2 (Reboque graneleiro) sugere-se a compra de um reboque da 
Marca Stara modelo Ninja 40000, no valor de R$ 160.000,00 com a venda dos veículos 
que não serão utilizados para o transporte, e acrescentando o valor do equipamento 
que será utilizado e a mão de obra, tem-se o valor de total de R$ 677.551,60, agilizando 
o processo de carregamento dos demais veículos que realizaram o transporte 
propriamente dito, mas necessita da utilização de um trator para a movimentação, e a 
sua utilização é exclusiva na colheita, tendo um baixo aproveitamento para a fazenda 
no decorrer do processo produtivo. 

Alternativa 3 (Silo fixo) aquisição de um conjunto de silo metálico com moega e 
transportadores do fabricante Metal Zaura, totalizando R$ 250.000,00, vendendo os 
veículos que não serão utilizados para o transporte, e acrescentando o valor da 
construção do silo e a mão de obra para realizar o transporte da lavoura até o silo, tem-
se o valor de total de R$ 767.551,60, como forma de armazenamento temporário, facilita 
o processo de carregamento dos veículos de transporte, diminuindo o tempo necessário, 
mas tem a sua utilização por um período curto, sendo utilizado somente na colheita, 
tendo demanda de energia elétrica para o seu funcionamento, e a necessidade de mão 
de obra para o deslocamento dos grãos da lavoura até o silo.  

Para as condições apresentadas o sistema Roll on Rol off, é o mais indicado 
“tecnicamente” para este caso, pois tem-se a modernização dos veículos de transporte 
e a possibilidade de utilização do mesmo veículo para diferentes atividades durante todo 
o processo de produção na fazenda. Porém, a colheita será dependente deste veículo, 
havendo necessidade de se manter em ótimas condições de funcionamento, com as 
revisões realizadas antes de cada época de colheita. 

Avaliando “financeiramente” as alternativas propostas, sugere-se pela aquisição 
de um reboque graneleiro, otimizando o carregamento dos veículos de transporte, mas 
sua utilização é por um curto período (aproximadamente 8-10 dias) da colheita ao ano. 
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Quadro 1. Capacidade de transporte dos veículos da propriedade. 

Quadro 2. Capacidade de colheita por dia. 

Quadro 3. Valor do investimento em cada alternativa proposta 
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BARBOZA, M. A. M. A ineficiência da estrutura logística do Brasil. Revista Portuária 
Economia & Negócios. 2014. 

GOEBEL, D. Logística – Otimização do transporte e estoques na empresa. Estudos 
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transportes de carga no Rio Grande do Sul. 2013. 

TRINDADE, T.M.M dos. A.; PACHECO, D. A de. J.; Desafios logísticos para o 
transporte e armazenamento da soja no Rio Grande Do Sul. Revista Espacios.
Caracas, Venezuela, v. 36, n.15, p. 17, 2015. 

Sacos 60 kg Toneladas

Scania 440 - Bitrem 550 33,0 04:00

Volvo 420 - Semi-reboque 500 30,0 03:30

MB 2013 Graneleiro 250 15,0 02:30

MB 2013 Caçamba 220 13,2 02:00

MB 1113 Guincho 210 12,6 02:30

Veículo Tempo de 
deslocamento (horas)

Capacidade

Colhedora Plataforma
Tamanho 

Plataforma 
(m)

Horas de 
Colheita 

/dia

Eficiencia 
campo 

(%)

Horas de 
colheita 
efetiva

Produtividade ha colhidos 
/hora

sc/colhidos/ 
dia Velocidade 

CR 6080 30 9,042 7 0,65 4,55 65 4,52 1337,09 5 km/h

TC 5090 25 7,535 7 0,65 4,55 65 3,77 1114,24

TC 57 17 5,124 7 0,65 4,55 65 2,56 757,68

21,701 3209,01Total Colhido/dia

Valor
Quantidade transportada (sc)
Mão-de-obra

Scania 440 - Bitrem
Volvo 420 - Semi-reboque
MB 2013 Graneleiro
MB 2013 Caçamba
MB 1113 Guincho

Valor dos Veículos 
Mão-de-obra  R$ 2.517,20/mês

Total 

R$ 7.551,60 R$ 7.551,60

Alternativa  2 Alternativa  3

3150 3250
R$ 160.000,00 R$ 250.000,00

Colheita Reboque Silo

3150

Alternativa  1 
Roll On Roll Off

R$ 5.034,40

Observações

venda
R$ 180.000,00

venda
venda
venda

R$ 330.000,00
R$ 180.000,00

venda
venda
venda

R$ 468.916,00

R$ 648.916,00 R$ 670.000,00 R$ 760.000,00

R$ 653.950,40 R$ 677.551,60 R$ 767.551,60
R$ 5.034,40 R$ 7.551,60

R$ 330.000,00
R$ 180.000,00

venda
venda

Possibilidade de vários 
equipamentos e menos mão-

de-obra

Necessidade de utilizar trator  
para movimentação, e utilizado 

por poucos dias ao ano

Necessidade de utilizar trator  
para movimentação, e utilizado 

por poucos dias ao ano

R$ 7.551,60

venda
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5

AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA SOBRE INOCULAÇÃO EM 
SOJA, EM PARCERIA ENTRE EMATER PARANÁ E EMBRAPA 

PRANDO, A. M.1; OLIVEIRA, A. B.1; LIMA, D.1; CONTE, O.1; HARGER, N.2;
TEIXEIRA, F. T.2; NOGUEIRA, M. A.1; HUNGRIA, M.1

1Embrapa Soja, Londrina, PR, andre.prando@embrapa.br; 2 Instituto Emater Paraná. 

A inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero 
Bradyrhizobium nas sementes de soja dispensa o uso dos fertilizantes 
nitrogenados na cultura. Estima-se que para cada 1000 kg de grãos de soja 
produzidos sejam necessários 83 kg de N, que podem ser totalmente 
fornecidos pela fixação biológica de nitrogênio (FBN). Mesmo em áreas 
cultivadas há vários anos, a reinoculação, quando realizada de forma 
adequada, seja nas sementes ou no sulco de semeadura, proporciona 
incrementos médios de 8% na produtividade da soja.

Apesar da importância da inoculação, em algumas regiões do PR tal 
prática tem sido negligenciada pelos agricultores, limitando o potencial 
produtivo da cultura e, em alguns casos, elevando os custos de produção, visto 
que o produtor acaba utilizando nitrogênio mineral para tentar corrigir possíveis 
deficiências de N. Por essas razões, a Embrapa Soja, em parceria com o 
Instituto Emater-PR, retomou ações com o objetivo de intensificar a adoção da 
tecnologia da inoculação com base no processo de FBN na cultura da soja. 
Esse trabalho continuado consiste em quatro etapas: treinamento, instalação e 
acompanhamento de Unidade de Referência Técnica (URT), giro técnico e 
coleta/tabulação e análise dos resultados obtidos (Prando et al. 2016). Foram 
realizados treinamentos com os extensionistas da EMATER sobre boas 
práticas de inoculação em soja. Ao final do treinamento ficou acordado com os 
profissionais a condução de um protocolo de inoculação a ser implantado nas 
URTs de agricultores, a fim de demonstrar e difundir os benefícios da FBN. As 
URTs foram implantadas em lavouras comerciais distribuídas nas seguintes 
Regionais da Emater do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, 
Cornélio Procópio, Cianorte, Londrina, Maringá, Ivaiporã e União da Vitória. 
Durante o final de novembro e início de dezembro de cada ano foram 
realizados, em pelo menos uma URT de cada regional, eventos denominados 
de “Giro técnico: Parceria Emater/Embrapa”. Nesses eventos participaram 
agrônomos, técnicos locais e agricultores e foram abordadas as boas práticas 
agrícolas no sistema de produção de grãos. Dentre as boas práticas, foram 
enfatizadas a inoculação e a coinoculação na cultura da soja, o efeito negativo 
do fertilizante nitrogenado sobre a simbiose entre o Bradyrhizobium e a planta, 
e salientado o número de nódulos presentes nas raízes das plantas inoculadas 
e não inoculadas, a coloração e a distribuição dos nódulos ativos 
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Durante os Giros Técnicos realizados em 17 municípios do Paraná, foi 
feita uma enquete junto aos 561 produtores de soja presentes, a fim de avaliar 
a adoção do uso da inoculação na cultura da soja, na safra 2016/17. Na figura 
1 são apresentados os dados levantados na referida enquete, onde se 
constatou ampla variação na taxa de adoção da referida tecnologia entre os 
municípios. O município com maior taxa de adoção foi Paula Freitas (Região 
Centro Sul do Paraná), com 93%. Por outro lado, Assis Chateaubriand (Região 
Oeste do Paraná) foi o município com menor taxa de adoção (12%). Dos 561 
produtores entrevistados, apenas 44,4% utilizaram inoculante na cultura da 
soja. Entre os motivos citados pelos produtores que não adotaram a tecnologia, 
destacam-se: 1) falta de praticidade; 2) temor em perder a garantia do 
tratamento industrial das sementes; 3) tempo exíguo para proceder à 
inoculação de forma adequada, sendo bastante frequentes os relatos dos que 
fazem a inoculação na caixa de distribuição de sementes da semeadora); 4) 
falta de repasse das informações por parte dos assistentes técnicos sobre a 
importância da inoculação na soja; e 5) entendimento errôneo de que não é 
necessário inocular em áreas onde a soja já vem sendo cultivada por anos 
seguidos.

Com base nos dados obtidos, fica evidente a necessidade de centrar 
esforços para intensificar as ações de transferência de tecnologia com o intuito 
de motivar os profissionais da assistência técnica a incentivar e qualificar os 
agricultores para inocular as sementes de forma adequada, contribuindo para o 
incremento da produtividade da soja via esta tecnologia sustentável e de baixo 
custo para o agricultor.
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Figura 1. Porcentagem de produtores que utilizaram inoculantes em soja durante a 
safra 2016/17 em diferentes municípios do Estado do Paraná.
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A produção de soja está entre as atividades econômicas que, nas últimas 
décadas, apresentou crescimento mais expressivo. Isso pode ser atribuído a diversos 
fatores, dentre os quais: desenvolvimento e estruturação de um sólido mercado 
internacional relacionado com o comércio de produtos do complexo agroindustrial da 
soja; consolidação da oleaginosa como importante fonte de proteína vegetal, 
especialmente para atender demandas crescentes dos setores ligados à produção de 
produtos de origem animal; geração e oferta de tecnologias, que viabilizaram a 
expansão da exploração sojícola para diversas regiões do mundo (HIRAKURI; 
LAZZAROTTO, 2014). 

O agronegócio brasileiro está cada vez mais complexo e cheio de desafios, 
pois o mercado mostra-se em constantes mudanças, em que a oscilação de preço das 
commodities de um dia para outro são enormes. Devido a essas oscilações, alguns 
produtores optam por manterem sua colheita estocada em armazém próprio pelo 
tempo necessário para efetuar uma venda com um preço satisfatório (DAMBROSIO et 
al., 2012). 

Para que o setor agrícola possa planejar as suas atividades de modo 
satisfatório, é relevante que se tenha uma estimativa sem viés dos preços à vista 
esperados para o futuro, ou seja, um mecanismo de descoberta de preços, o que se 
configura em uma das funções básicas dos mercados futuros agrícolas. Nesse 
sentido, por possuírem um mecanismo centralizado de negociação, com 
disponibilidade de acesso e transparência, os mercados futuros podem proporcionar a 
“descoberta de preço”, pois nele as informações são processadas, interpretadas e 
incorporadas às negociações com velocidade (JUNIOR et al., 2013). 

Dentro desse contexto, o mercado futuro se apresenta como um mecanismo 
pelo qual agentes econômicos buscam eliminar a possibilidade de risco, fixando 
preços de mercadorias com antecedência, para realizarem a troca em datas futuras. 
Nesse mercado, os agentes baseiam-se em informações hipotéticas sobre a 
existência de eventos futuros, visando diminuir os efeitos das oscilações de preços 
(JUNIOR et al., 2013). 

Certamente, existe consenso sobre a vocação brasileira para produção 
agrícola, com maior evidência no cultivo de soja. Entretanto, a consolidação no 
mercado internacional em condições de competitividade com outros países produtores 
passa pelo mercado futuro, com a finalidade de proporcionar segurança comercial 
através do mecanismo de hedge. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é relacionar 
os resultados financeiros de contratos comercializados de soja, na Bolsa de 
Mercadorias e Futuro (BM&FBOVESPA) e a produção do grão no Brasil, entre 2001 e 
2015.

Relacionar o volume comercializado no mercado futuro e a produção de soja 
desde 2001 até 2015, configura levantar tanto a série histórica da comercialização 
pelo referido canal, quanto a produção aferida no período. Posteriormente, tabular os 
dados e elaborar gráficos para possibilitar análise das informações coletadas. 
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Nesse sentido, as informações de comercialização de soja foram obtidas por 
meio da BM&FBOVESPA. Converteram-se os dados de contratos negociados em 
volume, para que a relação possibilitasse correta análise. Com base no histograma, foi 
calculada uma linha de tendência para medir a variação por meio da respectiva 
regressão quadrática. Quanto às informações de produção de soja em toneladas, o 
trabalho iniciou na comparação entre as informações publicadas pela Conab e pelo 
IBGE no período em análise. 

O gráfico da relação foi composto pela relação percentual do volume 
comercializado no mercado futuro conforme a metodologia descrita sobre o total 
produzido no período analisado. Adicionalmente, estabeleceram-se uma linha de 
média móvel e uma linha de tendência quadrática acompanhada do coeficiente de 
regressão para viabilizar a análise dos dados. 

Composto pela média móvel entre dois períodos e linha de tendência 
polinomial em equação de segundo grau. No gráfico da linha de tendência polinomial 
de segundo grau, infere-se que no ano de 2002 o valor comercializado tornou-se 
significativo. Este fato é explicado porque exatamente nesta categoria, a linha de 
tendência supera o eixo horizontal. O valor de B na equação de segundo grau é 
positivo. Portanto, a tendência do gráfico é de ascensão no período avaliado. 

É certo que a partir de 2001 até 2008, a participação do mercado futuro 
praticado por meio da bolsa de valores dentro do universo do complexo produtivo de 
soja apresenta um crescimento exponencial. Também em 2008, conforme afirmam 
Vargas et al. (2016), a economia brasileira apresenta um período de economia pujante 
com aceleração na abertura comercial brasileira para compradores internacionais, 
beneficiando principalmente produtos agrícolas. 

Acrescenta-se ainda nesta análise que houve um incremento produtivo da 
ordem de 32,11% nos três quinquênios que compõem o período estudado. Portanto, 
haveria necessidade de crescimento semelhante no volume comercializado no 
mercado futuro da bolsa de valores brasileira para que a participação deste canal no 
agronegócio do complexo soja se mantivesse constante. 

Após 2008, é possível inferir que ocorre rápido declínio na porcentagem da 
soja negociada por meio desse canal em estudo. Entretanto, entre 2012 e 2015 existe 
um comportamento de estabilidade adquirindo um padrão médio superior a 2%. 

Considerando que o Brasil é um dos principais produtores de soja no mundo 
durante o período em análise, observa-se que a participação do mercado nacional nas 
cotações de preço ocorre de forma indireta, visto o volume produzido. Porém, em 2008 
o grão nacional alcançou próximo de 13% na comercialização em dólar no mercado 
futuro por meio da bolsa de valores. Naquele momento, influenciando diretamente 
sobre o comércio e a cotação internacional da commodity.

A produção brasileira de soja implica diretamente sobre o comércio 
internacional no instante em que é comercializada nas bolsas de valores em cotação 
balizada pela moeda americana. Todas as demais vias de escoamento da produção, 
significam efeito indireto sobre o mercado externo brasileiro (Sanguinet et al, 2017). 

Quanto ao crescimento da produção de soja do Brasil, a qual fez o país ser 
referência mundial na produção agrícola, segundo maior produtor e maior exportador 
de soja, foi em decorrência, quase que exclusivamente, da incorporação de novas 
áreas ao processo produtivo do que propriamente pelo aumento do rendimento médio 
da cultura, principalmente nos últimos 20 anos.  

Desse modo, a relação existente entre políticas cambiais e balança comercial 
tem sido um assunto de destaque na recente literatura econômica. Os estudos acerca 
desta relação procuram mensurar e explicar o efeito que variações e políticas cambiais 
tem sobre as transações comerciais, bem como os seus impactos no ciclo de negócios 
e de crescimento econômico (MACHOSHI et al., 2015). 
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É certo que as razões que justificam o comportamento verificado estão 
diretamente alinhadas com o desempenho da economia brasileira no mercado 
internacional. No entanto, existe um saldo positivo verificado matematicamente pela 
equação quadrática e visualmente pelo comportamento do gráfico. Ao final do período 
avaliado, existe um montante de soja comercializado no mercado futuro da BM&F-
Bovespa superior ao volume inicial. Visto que a participação dessa via de escoamento 
é maior no segundo momento, com um volume produzido 157% mais elevado do que 
no primeiro momento. 

Figura 1. Relação percentual do volume de soja comercializada no mercado futuro da BM&F-
Bovespa sobre o total produzido no Brasil, entre 2001 e 2015.
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Alertas do abuso mundial no uso de agrotóxicos impulsionaram o estabelecimento 
do MIP no Brasil, conforme relatos de BUENO et al. (2012), sobre as experiências da 
Embrapa Soja com Transferência de Tecnologia (TT) em MIP na cultura da soja, 
iniciadas na safra 1975/76. Em 1977, dentre outras instituições, a EMATER do Paraná 
já se envolvia em uma Rede de TT e pesquisas integradas, com resultados repercutidos 
inclusive no exterior. Nos anos 80, o Baculovirus anticarsia, presente em cerca de 10% 
das lagartas da soja (Anticarsia gemmatalis), foi multiplicado conforme estabelecido pelo 
entomologista Flávio Moscardi, alcançando 10% da área cultivada com soja no Brasil, e 
dispensando a aplicação de milhões de litros de inseticidas químicos. Já nos anos 90, 
com a utilização de parasitoides de ovos de percevejos, constataram-se índices de 
mortalidade entre 65% e 90%, conforme a espécie hospedeira. 

Atualmente, a eficiência no controle das pragas da soja esbarra em fatos como 
abandono ao monitoramento, calendarização das pulverizações de inseticidas, culturas 
hospedeiras nas entressafras, extensão da área cultivada, pouca diversificação de 
cultivos e aplicações precoces de fungicidas. Tais fatos contribuem para aumento do 
número de pragas (ácaros, mosca-branca, Helicoverpa armigera e percevejo barriga-
verde), mudança de status de pragas secundárias para pragas-chaves da cultura 
(lagarta-falsa-medideira e percevejo-marrom) e resistência das pragas a moléculas 
químicas. Assim, entende-se que o MIP nas grandes culturas deva ser também uma 
política de governo, que fomente iniciativas supra institucionais. 

Como exemplo do aumento do número de pragas, podemos citar a H. armigera, da 
qual, até 1996, inexistiam referências em soja no Brasil, em site de busca. Elas 
cresceram até 2012, quando superaram as mil referências (Figura 1), devido à 
importância que a divulgação dessa praga assumiu, no contexto do agronegócio. A 
intensa exposição do assunto gerou tanta insegurança entre os produtores, que 
produziu notória propensão a ações intempestivas de contornar a ameaça, cuja 
gravidade da propaganda excedia muito a realidade constatada em campo. 

Nesse cenário, retomou-se um trabalho em Rede no estado do Paraná, liderado 
pela EMATER, com base em Unidades de Referência Técnica (URTs) de até 50 ha, 
estabelecidas em lavouras comerciais localizadas nas cinco regiões produtoras de soja. 
Nas URTs, o MIP e outras Boas Práticas Agrícolas (BPAs) foram conduzidos, discutidos 
e divulgados como ação concreta e contínua da EMATER Paraná e Embrapa Soja. A 
rede, que na safra 2012/13 contava com 54 URTs, na safra 2016/17 chegou a um total 
de 163 URTs em 75 municípios, envolvendo 106 extensionistas. Das 163 URTs, foram 
selecionadas 17, em diferentes municípios, onde se reuniram 780 produtores e se 
discutiram as BPAs para o sistema de produção de grãos. Entre as 163 URTs 
implantadas, 141 seguiram o protocolo técnico estabelecido para a condução do MIP. 

A detecção da Helicoverpa e as suas eminentes consequências, intensificaram o 
trabalho da rede, envolvendo a EMATER, a Embrapa Soja (P&D, TT e Comunicação) e 
colaboradores aderidos à proposta. Houve outras iniciativas institucionais, nacionais, 
como a Caravana Embrapa sobre Ameaças Fitossanitárias. Juntamente com essas 
iniciativas, a Rede reinseriu o MIP Soja nas discussões sobre controle de pragas, 
refletindo na mídia, como se pode constatar na Figura 1. Atualmente, o número de 
menções ao MIP Soja é próximo ao da H. armigera, ainda muito comentada, apesar do 
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advento da soja Bt, com gene da bactéria Bacillus thuringiensis, que é supressora das 
populações da praga. No início, ao reforçar o MIP Soja nas discussões sobre pragas, a 
Rede foi um dos poucos contrapontos efetivos à apreensão gerada em relação à H.
armigera. Nas URTs, a H. armigera passou a ser entendida como mais um inseto 
manejável dentro do sistema produtivo. Nos locais onde as URTs estão presentes, a 
praga perde notoriedade, enquanto o MIP soja tende a crescer, devido ao conhecimento 
dos seus benefícios pelos produtores. 

A partir da safra 2013/14, o trabalho passou a ser documentado anualmente e 
divulgado com maior intensidade na mídia e em eventos técnicos (CONTE et al., 2014; 
2015; 2016; 2017). A presença das URTs, antes limitadas às regiões Norte e Oeste do 
estado, foi intensificada nas safras seguintes e se expandiu para o restante do estado. 

O número total de produtores presentes nos eventos realizados nas URTs vem 
aumentando a cada safra. Na Figura 2, referente às safras 2015/16 e 2016/17, 
observam-se aumentos no montante estadual e nos montantes parciais das regiões 
Norte (devido ao maior número de eventos), Oeste e Sul (devido às maiores 
participações por evento), evidenciando a consolidação das URTs, como polos de 
atração dos produtores e irradiação da tecnologia. 

Ao longo dos anos, observa-se um constante aprimoramento na Rede, em relação 
à operacionalização do MIP e ao adequado registro dos dados produzidos. Esse 
aprimoramento pode ser constatado a partir do crescente percentual de aproveitamento 
dos dados obtidos nas URTs para fins de publicação anual (Figura 3). A publicação 
desses dados tem sua importância para registrar os resultados, produzidos sob as 
perspectivas de P&D, TT, Extensão Rural e Produção. 

O acompanhamento das URTs por parte de técnicos e produtores, permitiu 
observar fatos não registrados anteriormente, como a presença de inimigos naturais, o 
declínio natural de populações de fitófagos e a inocuidade das injúrias causadas por 
populações inferiores aos níveis de ação. A partir das referências incorporadas aos 
depoimentos dos participantes que acompanharam as URTs, contataram-se mudanças 
comportamentais, apesar do conhecido temor aos insetos e suas injúrias. As 
demonstrações referenciadas por meio das URTs tem permitido que, na proteção às 
plantas, a lógica da natureza se imponha a anos de prática de conceitos equivocados, 
lentamente substituídos pelos conceitos científicos. 
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Figura 1. Referências anuais à Helicoverpa armigera e ao MIP Soja em site de busca 
no Brasil, a partir de 1996. 

Figura 2. Participação dos produtores em eventos técnicos realizados nas URTs, em 
diferentes regiões no estado do Paraná, nas safras 2015/16 e 2016/17. 

Figura 3. Percentual de aproveitamento das URTs para fins de publicação 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 86

GERENCIAMENTO DE RISCO NO NÍVEL DE RENTABILIDADE NA 
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Para garantir vantagem competitiva e permanecer no mercado globalizado, o 
produtor deve estudar e aplicar técnicas de gerenciamento, como por exemplo, gestão 
de custos agropecuários (SENAR, 2015). A determinação dos custos produtivos no 
setor agropecuário é de extrema importância para a análise de rentabilidade das 
atividades exploradas na propriedade rural, sendo este um tipo de informação que 
auxilia no processo de tomada de decisão do produtor rural (Reis, 1986). 

De acordo com Batalha (2012), o custo de produção de um empreendimento 
pode ser definido como o total de recursos humanos e tecnológicos, que são medidos 
em unidades monetárias, e que são utilizados no sistema produtivo para a produção de 
bens e serviços. Esses custos produtivos podem ser classificados em fixos e variáveis. 

O custo fixo independe do nível de produção da empresa e só existe no curto 
prazo, como por exemplo, a depreciação de máquinas e equipamentos. Já os custos 
variáveis são diretamente relacionados com o sistema produtivo da empresa, como por 
exemplo, a quantidade de sementes e fertilizantes que são utilizadas na área produtiva 
da propriedade (SENAR, 2014). 

De acordo com o Senar (2014), outros conceitos são importantes de serem 
discutidos na determinação dos custos produtivos agropecuários, sendo eles: 

(i) Custo Operacional Efetivo (COE): compreende nos gastos que requerem 
desembolso monetário por parte do produtor rural. 

(ii) Custo Operacional Total (COT): compreende no somatório da COE com a 
depreciação, seguro e manutenção. 

(iii) Custo Total (CT): compreende no somatório do COT com o custo de 
oportunidade e o arrendamento, considerado como o item de “renda dos fatores” na 
estrutura de orçamento da atividade econômica explorada. 

(iv) Receita Total (RT) ou Renda Bruta (RB): é a receita total da propriedade 
rural, o preço da produção pela quantidade produzida. 

(v) Margem Bruta (MB): Compreende na diferença da RT pela COE. 
(vi) Margem Líquida (ML): Compreende na diferença da RT pela COT. 
(vii) Lucro (L): compreende na diferença da RT pela CT.  
Em relação à produção brasileira de grãos, destacam-se as culturas de soja e 

milho. No ano safra de 2016/17, a produção de soja foi de 114.075,3 mil toneladas. Em 
comparação ao período de 2015/161, houve um aumento de 2,0% no nível de produção 
de soja (CONAB, 2017).

De acordo como o MAPA (2017), em 10 anos estima-se um crescimento de 
24,2% na produção de grãos, devido a demanda dos mercados interno e externo. 
Nesse contexto, o Mato Grosso é um dos estados com maior participação nesse 
crescimento, destacando-se entre as unidades federativas brasileiras mais importantes 
para a produção agrícola. No ano safra de 2016/17 a produção de soja do estado foi de 
30.513,5 mil de toneladas (corresponde a um 26,74% do total nacional). (CONAB, 
2017).

1 No ano safra de 2015/2016, a produção de soja foi de 95,46 milhões de toneladas 
(CONAB, 2017). 
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Este trabalho tem por objetivo analisar as variações no nível de rentabilidade 
obtido com a produção de soja em virtude de variações no preço e produtividade do 
grão, através do método de Simulação de Monte Carlo. 

A análise de Monte Carlo é utilizada em várias situações devido a sua 
flexibilidade em soluções de problemas utilizando apenas dois componentes de forma 
simples: (i) função de densidade de probabilidade e (ii) gerador de números aleatórios 
(Júnior, 2006). Com base nessa análise é possível realizar uma avaliação de diferentes 
cenários de rentabilidade da soja por meio da variação do nível de preço e da 
produtividade.

Para a análise do sistema produtivo com a metodologia de Monte Carlo foi feita 
uma simulação através de 1.000 variáveis aleatórias de produtividade e preço, 
mantendo-se fixos os valores referentes aos custos médios de produção no Mato 
Grosso, retirados do IMEA (2018), sendo: (i) Custo operacional efetivo (COE), de R$ 
2.718,75/hectare (ha-1); (ii) custo operacional total (COT), de R$ 3.013,71 ha-1 e (iii) 
custo total (CT), de R$ 3.466,39 ha-1. Com isso foi possível obter os valores de 
indicadores como Margem Bruta - MB, Margem Líquida – ML e Lucro – L, para a 
Receita Total (RT) também foram gerados valores de máximo e mínimo. Para avaliar a 
viabilidade do sistema produtivo de soja no estado do Mato Grosso.  

Em mil situações possíveis (dentro de um mínimo de produtividade de 49,29 
sacas por ha-1 e um máximo de 68,56 sacas por ha-1 e preços por saca entre R$ 48,39 e 
R$ 67,37), o valor máximo alcançado de receita total foi R$ 4.122,44 ha-1 e o valor 
mínimo foi R$ 2.628,92 ha-1. Para os indicadores de MB foi encontrado o valor mínimo - 
R$ 89,83 ha-1 e o valor máximo de R$ 1.403,69 ha-1. Para o indicador ML, o valor 
mínimo encontrado foi - R$ 384,79 ha-1 e o valor máximo R$ 1.108,73 ha-1. Para o 
indicador de L, o valor mínimo foi - R$ 837,47 ha-1 e valor máximo R$ 656,05 ha-1.

Dentre os valores encontrados para MB, apenas 1 valor negativo dentre as 1.000 
simulações realizadas. Em 99,99% dos casos não houve valor negativo (Figura 1). Esse 
resultado que o nível de rentabilidade da soja alcançado na maior parte dos casos está 
cobrindo os custos variáveis como insumos, combustível, entre outros.  

Para os valores encontrados de ML, em até 6,70% dos casos podem ocorrer 
valores negativos, ou seja, a rentabilidade está cobrindo os custos operacionais 
efetivos, mas não estão cobrindo os custos como a depreciação, seguros, impostos, 
entre outros. Em 93,3% dos casos o valor de margem líquida é positivo (maior que 
zero), indicando que com a rentabilidade da soja é possível pagar o custo operacional 
total (Figura 2).

Para os valores referentes ao L, em até 67,70% podem ocorrer valores 
negativos. Ou seja, em apenas 32,30% de todos os casos analisados, o nível de 
rentabilidade da soja é capaz de pagar o custo operacional total e também de 
remunerar o capital investido (Figura 3).  

Verificou-se que a soja se mostrou competitiva em apenas 32,30% de todos os 
casos analisados, já que o nível de rentabilidade alcançado nessas situações foi capaz 
de cobrir todos os custos e remunerar o capital empatado na propriedade rural. Por 
meio da simulação de Monte Carlo foi possível avaliar a viabilidade econômico-
financeira do cultivo da soja com base em diferentes valores de produtividade e preço 
de venda. Relata-se que esse tipo de procedimento é adequado para verificar o risco no 
nível de rentabilidade de produtos agropecuários, já que uma série de variáveis 
externas (fatores climáticos, biológicos, oscilações do preço de mercado, etc.) pode 
afetar o desempenho produtivo do produtor rural.
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Figura 1. Gráfico de dispersão em linha para a cultura da 
soja indicando Margem Bruta 

Figura 2. Gráfico de dispersão em linha para a cultura da 
soja indicando Margem Líquida 

Figura 3. Gráfico de dispersão em linha para a cultura da 
soja indicando Lucro.
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Foi através das políticas de incentivo à colonização do centro-oeste brasileiro em 
conjunto com os órgãos de desenvolvimento e pesquisa agrícola, como a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) instalada em Brasília e 1975, com o 
objetivo de viabilizar a produção da soja no cerrado, que o país foi capaz de desenvolver 
a produção de grãos a ponto de tornar-se um dos principais players do mercado de 
grãos mundial, superando expectativas. A produção cresceu cerca de 55,42% da safra 
2006/07 a 2016/17, conforme dados da Campanhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
e Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária (IMEA). Na safra 16/17 a 
produção de grãos brasileira chegou ao recorde com 237.365.676,2 milhões de 
toneladas, sendo 99.401.199 milhões de toneladas de milho e 114.791.425 milhões de 
toneladas de soja, conforme dados da Conab e IMEA. 

Embora com o salto na produção de grãos a estrutura de armazenagem no país 
não expandiu conforme demanda. Comparado com outros países com relevância no 
mercado de grãos o Brasil se demostra ineficiente no armazenamento de grãos. O déficit 
de armazenagem brasileiro é de -127.675.714,8 milhões de toneladas, conforme Conab 
e IMEA na safra 2016/17, enquanto o EUA a capacidade de armazenagem a 127%, 
superior à margem estimada pela FAO, de um acréscimo de 20% da produção. 

Gargalos como logística, gerenciamento de riscos, infraestrutura portuária e 
armazenagem são os responsáveis por limitar a lucratividade do produtor brasileiro. 
Com enfoque na estrutura de armazéns do país é notório que o déficit de armazenagem 
limita as ações dos produtores após a colheita, devido a impossibilidade da 
armazenagem em muitas situações. É valido ressaltar que em pico da colheita dos grãos 
a uma significativa diminuição dos preços, explicada pela Lei da Oferta e Demanda, em 
períodos de grande oferta o preço tende a cair.  

Como estratégia para ampliar a capacidade de armazenagem do país o governo 
brasileiro no Plano Agrícola e Pecuário, redigito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária 
(MAPA), referente à safra 13/14 lançou o PCA – Programa Para Construção e 
Ampliação de Armazéns. Esta linha de crédito especifica para investimento permite 
produtores pessoa física, jurídica ou até mesmo cooperativas de produtores rurais 
financiar até 100% do valor do projeto, apresentando taxas de juros variáveis conforme 
o PAP 13/14. Em suma, surgiu com a expectativa de permitir melhor escoamento da 
produção, contribuindo com a logística e também auxiliando na tomada de decisão para 
venda da produção, pois permitirá armazenamento dos grãos até um período de valores 
mais atrativos para a comercialização.   

Diante da competitividade do mercado de grãos e da fragilidade da 
armazenagem brasileira, o objetivo será analisar o PCA a partir do estudo minucioso da 
concessão de crédito, assim como números de contratos nas regiões Centro-Oeste e 
Sul do país, que somados correspondem à 43,16% da produção nacional de grãos, 
conforme dados de Conab e IMEA. 

Conforme o Gráfico 1, o déficit é maior na região Centro-Oeste do país, isso pode 
ser explicado devido a dois principais fatores: a grande influência de cooperativa bem 
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estruturadas na região Sul e o não evolução da capacidade de armazenagem na região 
Centro-Oeste principalmente com ao aumento da produção de milho safrinha na safra 
2011/12.

Os dados da Tabela 1 vão de encontro com os dados de produção e déficit de 
armazenagens de grãos, os principais estados produtores são os que possuem maior 
acesso à linha de investimento para a ampliação da capacidade estática de 
armazenagem. Os dois principais estados produtores de grãos conforme a Conab, Mato 
Grosso e Paraná estão entre os três primeiros no ranking de contratações, na segunda 
e terceira posição consecutivamente. Na primeira posição das contratações está o Rio 
Grande do Sul. 

No que diz a respeito à taxa de juros do PCA conforme os dados divulgados pelo 
Plano Agrícola e Pecuário das respectivas safras e pelo BNDES apesar de no ano da 
implantação com o menor juros da história (3,5% a.a.) o volume financeiro foi inferior ao 
ano seguinte, no qual a taxa de juros ao ano foi de 4,0%. Nos dois anos posteriores 
2015 e 2016 os juros passaram para 7,5% e 8,5% consecutivamente, o que acarretou 
em diminuição nas contratações conforme Tabela 1, chancelado pelo Gráfico 2. Com a 
diminuição da taxa de juros no ano de 2017, saindo de 8,5%a.a. em 2016 para 6,5%a.a. 
houve um significativo aumento nas contratações. 

No ano de 2014 ocorreu o primeiro aumento nos juros, passando de 3,5%a.a. no 
ano anterior para 4,0%a.a., ainda em uma situação de aumento da taxa de juros foi o 
ano no qual houve maior volume financeiro utilizado, podendo ser explicado pela maior 
sensibilidade ao problema pelos produtores rurais. Nos dois anos subsequentes os juros 
aumentaram, 7,5%a.a. e 8,5%a.a. em 2015 e 2016 consecutivamente, o que 
proporcionou grande redução na tomada de crédito, conforme Gráfico 2. 

De acordo com o texto do PAP 2013/14 no qual colocava como uma medida 
emergencial a minimização do déficit de armazenagem, era esperado um controle mais 
rigoroso em relação à taxa de juros. Considerando o período de um ano, taxa de juros 
subiu consideravelmente, passou de 4,0% a.a. na safra 2014 para 7,5% a.a. na safra 
2015. Esse aumento ocasionou na diminuição de 57,24% do volume financeiro utilizado 
na região Sul e 49,79% na região Centro-Oeste do Brasil, conforme dados do Bacen, 
confirmando que a taxa de juros é uma variável considerada na tomada de decisão para 
tomada de crédito de investimento para a construção e/ ou ampliação de armazéns.  

Sob esse ponto de vista, pode ser afirmado que a iniciativa do governo ainda 
não atingiu o objetivo da redução do déficit de armazenagem no país, conforme estudo 
os produtores de grãos das duas regiões analisadas continuam com problemas 
relacionados ao déficit de armazenagem. O PCA pode ser um excelente mecanismo de 
fomento ao aumento da capacidade de armazenagem, entretanto mostrou-se que a taxa 
de juros do programa empregado até então não contribuiu para tal propósito, a mesma 
deve ser mais atrativa aos produtores rurais, conforme ficou demonstrado no Gráfico 2.  
Deste modo é possível afirmar que a taxa de juros é uma das principais variáveis na 
tomada de decisão da tomada de crédito para o investimento. 
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Figura 1. Evolução do déficit de armazenagem. 

Tabela1. Número de contrato por unidade da federação do Programa para construção e 
ampliação de armazéns – PCA. 

Unidade 
da

federação  

2013 2014 2015 2016 2017 

SomatóriaQuantidade 
de

contratos  

Quantidade 
de

contratos 

Quantidade 
de

contratos 

Quantidade 
de

contratos 

Quantidade 
de

contratos  
MS 36 101 56 23 22 238 
MT 48 318 118 98 90 672 
PR 63 227 126 166 62 644 
RS 144 443 262 269 149 1267 
GO 28 99 93 36 16 272 

Outros 58 383 284 212 292 1229 
Fonte: Bacen - Banco Central do Brasil Elaborado: Kamila Alves, 2018 

Elaboração: Kamila Alves, 2018. Fontes: BNDES – Matriz de crédito. 

Figura 2. Volume financeiro utilizado e taxa de juros do Programa para construção e 
ampliação de armazéns - PCA.
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O primeiro evento de transformação genética na soja, aprovado no Brasil foi o 
GTS-40-3-2, soja tolerante ao herbicida glifosato (Roundup Ready™). Em janeiro de 
1998, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) emitiu parecer 
conclusivo favorável a essa tecnologia (Diário Oficial da União 188). Entretanto, só a 
partir de 15/12/2003 o plantio de soja transgênica em áreas comerciais passou a ser 
permitido oficialmente no país, quando o Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) sancionou a Lei 10.814, a qual estabeleceu normas para o 
plantio e comercialização da produção de soja geneticamente modificada, autorizando 
também, a inclusão de cultivares de soja transgênica no Registro Nacional de 
Cultivares (RNC). O RNC é um dos mecanismos previstos na Legislação brasileira 
sobre sementes e mudas (Lei 10.711 de 05/08/2003), que normatiza as atividades de 
produção, beneficiamento e a comercialização de sementes e mudas, as quais ficam 
condicionadas á prévia inscrição da cultivar no RNC. 

O presente estudo objetivou consolidar as informações sobre as cultivares de 
soja Roundup Ready™ inscritas no Registro Nacional de Cultivares, e 
disponibilizadas, no Brasil, no período de dezembro de 2003 a dezembro de 2017.  

Foram utilizados dados disponíveis no site do Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento, na base Cultivar Web do RNC. As informações foram qualificadas 
com base no ano de inscrição da cultivar no RNC, na personalidade jurídica e na 
natureza do capital das empresas mantenedoras. 

Analisando os dados disponíveis na base Cultivar Web, verifica-se que de 
dezembro de 2003 a dezembro de 2017, foram registradas no RNC 686, cultivares de 
soja Roundup Ready™, sendo as primeiras 20 cultivares registradas no mesmo ano 
da promulgação da Lei 10.814. A inserção de novas cultivares com essa tecnologia 
continuou a crescer de forma expressiva até 2012, havendo a partir de então, um 
declínio (Figura 1). Tal declínio está diretamente relacionado à liberação do plantio 
comercial da Soja resistente a insetos da ordem Lepidóptera e tolerante ao herbicida 
glifosato (Intacta™ Roundup Ready™ 2 Pro). Apesar da soja Intacta™ Roundup 
Ready™ 2 Pro ter sido aprovada pela CTNBIO em agosto de 2010, a mesma só 
passou a ser produzida em escala comercial no Brasil a partir de 2013, após o 
governo chinês dar o aval para a importação de grãos com essa tecnologia, visto que 
a China é o principal destino da soja exportada pelo Brasil. 

A redução drástica de novos registros de cultivares de soja Roundup Ready™ 
após a liberação da soja Intacta™ Roundup Ready™ 2 Pro é preocupante. Lima & 
Silva Filho (2011) constataram fato similar, em relação às cultivares convencionais 
imediatamente após a liberação comercial da soja Roundup Ready™ no Brasil. A 
coexistência de diferentes tecnologias é salutar para a diversificação dos sistemas de 
produção de grãos, além de contribuir com a longevidade e preservação destas 
tecnologias. Possivelmente, se tivesse ocorrido uma coexistência equilibrada entre os 
cultivos de soja convencional e soja Roundup Ready™ não teríamos vivenciado tão 
rápido, a disseminação de plantas daninhas resistentes ao glifosato, como Conyza,
Lolium multiflorum, Digitaria insularis e Amaranthus palmeri. Nesse sentido, pesquisas 
apontam como estratégia de postergar ao máximo, o tempo de viabilidade da 
tecnologia Intacta™ Roundup Ready™ 2 Pro, a implementação de áreas de refúgio 
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nas lavouras de soja. As áreas de refúgio devem compor 20% da área e ser 
implantadas a uma distância inferior a 800m preferencialmente na mesma data de 
plantio, com cultivares de ciclo similar e isentas da tecnologia Intacta™ Roundup 
Ready™ 2 Pro. 

De 2003 a 2017, as empresas mantenedoras de cultivares de soja Roundup 
Ready™ eram 41, sendo que quatro dessas não eram proprietárias únicas da cultivar, 
tendo parceria com outra instituição pública ou privada. Duas dessas empresas são de 
natureza pública: a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária - EMATER e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais – EPAMIG. Ambas são mantenedoras, juntamente com a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. As outras duas são de natureza privada: a 
Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso – Fundação MT, que é 
mantenedora juntamente com a TMG-Tropical Melhoramento e Genética e/ou 
UNISOJA S/A. A GDM Licenciamento do Brasil LTDA é mantenedora juntamente com 
a empresa GDM Genética do Brasil S/A. 
 Na Figura 2, observa-se que das 41 empresas mantenedoras de cultivares de 
soja Roundup Ready™, 10 são públicas, 21 são privadas de capital nacional e 10 são 
privadas de capital transnacional. No período de dezembro de 2003 a dezembro de 
2017, as mesmas registraram no RNC, respectivamente, 15,3%, 35,1% e 49,6% das 
cultivares de soja com essa tecnologia. 

Em se tratando do desenvolvimento de cultivares de soja Roundup Ready™, 
as empresas privadas de capital transnacional tiveram uma participação bem mais 
expressiva do que o ocorrido no período de 1998 a 2012 no desenvolvimento de 
cultivares de soja convencional. Nessa fase, de acordo com Lima et al. (2013) no 
período de 1998 a 2012 as empresas privadas de capital transnacional participaram 
com 18% das cultivares convencionais registradas no RNC, frente a 49% de 
participação das empresas públicas.

A Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9456/1997), foi essencial para atrair 
novas empresas de melhoramento genético para o país. Entretanto, as empresas 
focadas em disponibilizar ao setor produtivo cultivares com diferentes tecnologias, 
darão contribuições mais expressivas para a sustentabilidade da sojicultora nacional. 

Referências 

BRASIL. Ministério da Agricultura. SNPC - Sistema de Cultivar Web. Disponível 
em:http://sistemas.agricultura.gov.br/snpc/cultivarweb/cultivares_registradas.php Acesso em: 
28 mar 2018. 

LIMA, D.; SILVA FILHO, P. M.  Disponibilização de cultivares de soja no Brasil. Informativo 
ABRATES, Londrina, v. 21, n. 2, ago. 2011. CD-ROM. Edição dos Anais do XVII Congresso 
Brasileiro de Sementes. Natal, ago. 2011. 

LIMA, D.; SILVA FILHO, P. M.; OLIVEIRA, A. B. Histórico das cultivares de soja convencional 
no Brasil. In: REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL, 33., 
2013, Londrina. Resumos expandidos... Brasília, DF: Embrapa, 2013. p. 17-18. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 94

Figura 1. Número de cultivares de soja Roundup Ready inscritas no RNC de 2003 a 2017. 
(Fonte: Registro Nacional de Cultivares – Março 2018) 

Figura 2. Participação das empresas mantenedoras de cultivares de Soja Roundup Ready no 
período de dezembro de 2003 a dezembro de 2017. (Fonte: Registro Nacional de Cultivares – 
Março 2018) 
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O Manejo Integrado de Pragas se constitui por um conjunto de técnicas que 

visa manter o equilíbrio do ecossistema das culturas, preservando seus recursos 
naturais. Colabora com a sustentabilidade da lavoura e a preservação do ambiente a 
longo prazo, evitando o uso indisciplinar e excessivo de inseticidas. Além disso, 
vislumbra o controle racional das pragas com diferentes métodos, como o uso de 
cultivares resistentes, controle biológico, agrotóxicos mais seletivos aos insetos 
benéficos e mais seguros ao meio ambiente e ao homem (Seixas; Petrof, 2015). 

Relacionado ao controle biológico, parasitoides de ovos do gênero 
Trichogramma sp., também conhecidos como vespinha, são insetos muito pequenos e 
benéficos, que possuem uma grande eficiência no controle de pragas. A vespa impede 
a emergência dessas, evitando danos às plantas. Tem a vantagem de detectar no 
campo, onde o ovo da praga está localizado (Embrapa, 2016). 

Outra forma de controle de pragas, por sua vez a mais utilizada, é a aplicação 
de inseticidas. Entretanto, quando não utilizados de maneira adequada podem causar 
grandes prejuízos ao homem e ao meio ambiente, eliminando os inimigos naturais, 
causando desequilíbrio no agroecossistema e, consequentemente, elevando os custos 
de produção.  

A execução do presente trabalho teve como objetivo avaliar a seletividade de 
inseticidas neurotóxicos às fases imaturas do parasitoide de ovos Trichogramma 
pretiosum em ambiente controlado.

O experimento foi conduzido no laboratório de Entomologia Geral da 
Universidade de Rio Verde, GO, em delineamento inteiramente casualizado com cinco 
repetições e igual número de tratamentos inseticidas e testemunha.  

Ovos inviabilizados do hospedeiro alternativo Anagasta kuehniella, fixados em 
papel cartão foram submetidos ao parasitismo de Trichogramma pretiosum por um 
período de 24 horas. Nesse instante (fase de ovo-larva do parasitoide), pedaços do 
cartão foram identificados e recortados em medida 2 cm x 2 cm (+/- 400 ovos) e 
emergidos por 5 segundos, separadamente, em volume de calda equivalente a taxa de 
150 L ha-1, contendo água destilada e inseticidas compostos pelos seguintes 
ingredientes ativos:  tiametoxam + lambdacialotrina (35,25 + 26,5 g de ia. ha-¹), 
clorpirifós (480 g de i.a. ha-¹), clorfenapir (288 g de i.a. ha-¹), bifentrina + carbosulfano 
(17,5 + 52,5 g de i.a. ha-¹) e testemunha (água destilada). 

Após secagem a sombra, os cartões foram acondicionadas em sacos plásticos 
transparentes 4 cm x 15 cm, preenchidos com ar e colocados em ambiente controlado 
(fotofase de 14h e umidade relativa de 70%). Passadas 72h (fase de pré-pupa) e 168h 
(fase de pupa), os mesmos procedimentos foram replicados. 

Efetuou-se a avaliação da viabilidade do parasitismo contabilizando os ovos 
escuros (parasitados) e escuros com orifício (sinal de emergência dos parasitoides). A 
redução da viabilidade do parasitismo de T. pretiosum em relação aos tratamentos e 
testemunha foi calculada pela equação RVP (%)=(1-(Vt/Vc)x100), em que: RVP(%) é a 
porcentagem de redução da viabilidade do parasitismo; Vt é a viabilidade do 
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parasitismo médio para o tratamento testado e Vc é a viabilidade do parasitismo médio 
observado para o tratamento testemunha (Manzoni et al., 2007). 

Os dados referentes à viabilidade do parasitismo foram submetidos à análise 
de variância e a redução da viabilidade do parasitismo, em relação ao tratamento 
testemunha, foi classificada de acordo com as normas da IOBC. 

Independentemente, dos estádios imaturos de desenvolvimento do parasitoide, 
todos os inseticidas avaliados reduziram a viabilidade do parasitismo quando 
comparados à testemunha (Tabela 1). Todavia, houve diferença entre os produtos 
avaliados nas fases de ovo-larva e pupa, com destaque para bifentrina + carbosulfano 
(17,5+52,5) e tiametoxam + lambdacialotrina (35,25+26,5), respectivamente. Visto a 
redução da viabilidade do parasitismo, todos os inseticidas avaliados apresentaram 
graus de toxicidade, uma vez que foram classificados de levemente a moderadamente 
nocivos (classes 2 e 3, respectivamente). 

De acordo com Barros (2016), em pesquisas realizadas com clorpirifós e 
bifentrina + carbosulfano, o nível de toxidade desses produtos foi considerado nocivo, 
reduzindo o parasitismo a 100%. Não obstante, em estudos realizados por Oliveira et 
al. (2016), o inseticida tiametoxam + lambdacialotrina (35,25+26,5 g i.a. ha-1), foi 
classificado toxicologicamente como nocivo. Pratissoli et al. (2011) em trabalho com 
seletividade de inseticidas, recomendados para cucurbitáceas para Trichogramma
atopovirilia verificaram que o inseticida clorfenapir não afetou o parasitismo, porém 
prejudicou a emergência do parasitoide. 

Portanto, a utilização desses inseticidas (ação de amplo espectro) registrados 
para a cultura da soja, em condições controladas, reduz o parasitismo de 
Trichogramma pretiosum. Sendo assim, os produtos menos nocivos aos inimigos 
naturais devem ser priorizados dentro do MIP-Soja (Pereira et al., 2008).  
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Tabela 1. Valores médios da viabilidade do parasitismo de Trichogramma pretiosum 

em diferentes estádios imaturos 
 
Tratamento (g i.a. ha-1) Ovo-larva Pré-pupa Pupa 

Testemunha      30,4 a  55,4 a 47,7 a 

Bifentrina + carbosulfano (17,5 + 52,5) 0,4 c 11,9 b   21,6 bc 

Clorfenapir (288)      12,4 b 20,7 b 27,6 b 

Clorpirifós (480)   5,6 bc   9,9 b   13,0 cd 

Tiametoxam + lambdacialotrina (35,25+26,5)   6,0 bc 15,8 b    6,4 d 

CV (%)      32,3       21,3       14,3 

*Médias (transformadas em raiz de x+0,5) seguidas de mesma letra na coluna, não se diferem pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

Tabela 2. Valores médios da redução do parasitismo de Trichogramma pretiosum em 
diferentes estádios vitais e classificação toxicológica de acordo com as 
normas IOBC 

Tratamento (g i.a. ha-1) Ovo-larva Pré-pupa Pupa 

 R% C* R% C* R% C* 

Testemunha - - - - - - 

Bifentrina + carbosulfano (17,5 + 52,5) 98,7 3 78,6 2 54,8 2 

Clorfenapir (288) 59,2 2 62,7 2 42,2 2 

Clorpirifós (480) 81,6 3 82,2 3 72,8 2 

Tiametoxam + lambdacialotrina (35,25+26,5) 80,3 3 71,4 2 86,6 3 
*C = classe 1 - inócuo (E<30%); classe 2 - levemente nocivo (30≤E≤79%); classe 3 - moderadamente nocivo 
(80≤E≤99%); classe 4 - nocivo (E>99%) (Hassan, 1992). 
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A adoção de cultivares soja Bt que expressam toxinas de Bacillus thuringiensis 

(Bt) vem crescendo desde sua liberação comercial. Embora positivo do ponto de vista 
de controle de lagartas, o uso de plantas Bts pode favorecer a seleção de populações 
desses insetos para resistência a estas toxinas (Ferral-Piña, 2016). Portanto, a 
implantação de estratégias de manejo de resistência como a alta dose e o refúgio se 
torna fundamental para retardar esse processo, especialmente com relação às espécies 
de lepidópteros alvos da tecnologia Bt em cultivos de soja, como Anticarsia gemmatalis 
e Chrysodeixis includens, entre outros. 

No entanto, para o sucesso do refúgio como estratégia de manejo de resistência 
são necessários estudos envolvendo aspectos comportamentais destes insetos praga, 
e sua interação com a área de refúgio. Por exemplo, no que diz respeito ao 
comportamento de oviposição das mariposas neste agroecossistema, assume-se na 
implantação da área de refúgio, que as mariposas escolhem sua planta hospedeira ao 
acaso, de forma a não haver tendência em ovipositar de forma diferente em nenhum 
dos dois cultivos que são feitos adjacentes (área Bt e refúgio não-Bt). Porém, se as 
mariposas forem capazes de discriminar uma variedade da outra, e exibir preferência 
de oviposição por soja Bt, esse comportamento favorecerá a evolução da resistência 
nestas espécies, que hoje apresentam alta suscetibilidade à toxina Cry1Ac, expressa 
nos cultivares de soja Bt (Bernardi et al., 2012). Portanto, o objetivo desse trabalho foi 
verificar se há preferência de oviposição em mariposas de Anticarsia gemmatalis por 
soja Bt ou não-Bt, no contexto da área de refúgio adjacente ao cultivo de soja Bt. 

Foi conduzido um experimento de preferência de oviposição com chance de 
escolha em semi-campo na Embrapa Soja, Londrina, PR, em novembro de 2017, em 
gaiolas de 5 x 4 x 2,5 m (comprimento, largura e altura) revestidas com tela anti-afídica. 
O delineamento experimental foi de blocos inteiramente casualizados, com 6 repetições, 
composta por cada gaiola, em esquema fatorial 2 x 3 x 3, onde o primeiro fator foi a 
variedade de soja testada, o segundo fator foi o terço da planta e o último fator, a face 
da folha ou haste da planta. Dentro de cada gaiola, foram dispostos 25 vasos (3 L) 
contendo plantas de soja não-Bt (cultivar BRS 284) e 25 vasos contendo plantas de soja 
Bt (cultivar BRS 1010 iPRO), organizados em 10 linhas de 5 vasos cada, sendo cada 
linha de uma variedade alternadamente. 

Em laboratório, lagartas de A. gemmatalis foram alimentadas com dieta artificial, 
de forma que nenhuma experiência prévia com plantas de soja ocorreu antes da 
implantação do experimento. Na fase de pupa, os insetos foram sexados, sendo 100 
machos e 100 fêmeas transferidos para gaiolas de acrílico, para emergência e 
acasalamento. Quando as primeiras posturas foram observadas na gaiola de criação, 
os adultos (uma gaiola de acrílico com aproximadamente 100 casais) foram liberados 
nas gaiolas instaladas no campo, onde as mariposas permaneceram por 48 horas. Após 
esse período, as plantas foram coletadas dos vasos e transportadas para o laboratório, 
onde contabilizou-se o número de ovos por planta por terço da planta (inferior, médio e 
superior) e por face da folha (adaxial e abaxial) ou haste, em cada variedade (Bt e não-
Bt).  

Os dados obtidos das variáveis, número de ovos total e número de ovos por 
planta, em cada parte da planta, foram checados para as pressuposições de 
normalidade dos resíduos, homogeneidade de variância dos tratamentos e aditividade 
do modelo, para então serem submetidos à ANOVA. Os valores correspondentes ao 
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número de ovos por face da folha e haste foram transformados em √x. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro (SAS INSTITUTE, 
2011). 

Não houve interação significativa entre os fatores variedade e terço da planta, 
assim como entre variedade e face da planta, portanto a escolha do local de oviposição 
na planta é independente da variedade de soja. Não houve diferença significativa no 
número total de ovos e número de ovos por planta entre as variedades não-Bt e Bt, ou 
seja, as mariposas não preferiram uma das variedades, sugerindo que não discriminam 
entre cultivares de soja na escolha do local de oviposição. Diferentemente, o número de 
ovos por terço da planta diferiu significativamente, sendo os terços superior e médio, os 
quais receberam o maior número total de ovos e número de ovos por planta, e o terço 
inferior foi o que recebeu o menor número de ovos. Observou-se também diferença 
significativa no número de ovos encontrado nas diferentes faces da folha e haste, de 
forma que o maior número de ovos (total e média por planta) foi depositado na face 
adaxial, seguido pela face abaxial e por último na haste das plantas de soja (Tabela 1). 
Essas informações são importantes no delineamento de estratégias futuras de 
monitoramento e manejo dessa lagarta. 

Apesar de apresentarem ciclo de maturação e porte de planta próximos, as 
variedades Bt e não-Bt utilizadas no teste de dupla chance de escolha não são 
isogênicas, e mesmo assim não houve diferença na quantidade de ovos entre as duas 
variedades pelas mariposas. Esta não detecção de preferência é muito importante do 
ponto de vista do manejo da resistência à toxina Bt, pois a oviposição aleatória no cultivo 
Bt e seu refúgio (não-Bt) adjacente, é fundamental para que esta estratégia alcance 
sucesso, acarretando na emergência de adultos oriundos da área de refúgio que 
possam acasalar com possíveis adultos emergentes da área de cultivo de soja Bt. 

Portanto, com base nos resultados aqui apresentados, conclui-se que mariposas 
acasaladas de A. gemmatalis não diferenciam soja Bt de soja não-Bt quanto à escolha 
do local de oviposição, porém preferem ovipositar na face adaxial dos terços superior e 
médio das plantas. 
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Tabela 1. Oviposição de mariposas de Anticarsia gemmatalis em dois cultivares de 
soja (Bt e não-Bt)  
 

Fator  
Número total de 

ovos 
(±erro padrão) 

Número de 
ovos/planta 

(±erro padrão) 

CV  
(%) 

Cultivar 
Não-Bt 1691,0 (±39,96) a1 67,64 (±1,60) a 

17,63 
Bt 1663,67(±169,97) a 66,55 (±6,8) a 

Terço 

Inferior 256,17 (±20,07) b 10,25 (±0,80) b 

16,98 Médio 737,25 (±35,55) a 29,49 (±1,42) a 

Superior 683,92 (±39,81) a 27,36 (±1,59) a 

Face 

Adaxial 895,50 (±44,79) a 35,82 (±1,79) a 

8,06 Abaxial 650,75 (±33,64) b 26,03 (±1,35) b 

Haste 131,08 (±10,56) c 5,24 (±0,42) c 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna e dentro de cada fator não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 
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A cultura da soja apresenta uma área cultivada no Brasil de 33.909 milhões de 
hectares, na safra de 2016/2017 obteve uma produção de 114.075 milhões de 
toneladas e produtividade média de 3.364 kg ha¹ (CONAB, 2018). Nessa cultura um dos 
principais fatores que afetam a produtividade e a ocorrência de pragas (TOMQUELSKI 
et al., 2015). Embora todos dados apresentados fomente a soja, a cultura tem sido 
atacada por várias pragas, as quais podem ocorrer durante todo o seu ciclo. A cultura 
abriga um número elevado de espécies de insetos, sendo que alguns causam sérios 
prejuízos e são considerados como pragas principais. HOFFMANN & CAMPO et al., 
(2000), afirmam que o ataque do complexo de lagartas na cultura da soja provoca a 
redução da área foliar fotossintética podendo ocorrer durante todo o desenvolvimento 
da cultura. A lagarta falsa- medideira- Chrysodeixis includes, até o final da década de 
90, era considerada praga secundaria, sendo encontrada com maior frequência a partir 
da safra agrícola de 2003 (EMBRAPA, 2008). Além da desfolha, é comum se observar a 
campo o ataque de lagartas, geralmente grandes, em vargens já formadas de soja, 
potencializando os danos causados pela praga (TOMQUELSKI et al., 2015). 

Assim foi conduzido um experimento com objetivo de estudar a eficiência de 
inseticidas no controle da lagarta-falsa-medideira Chrysodeixis includes em soja. 

O ensaio foi conduzido em uma lavoura de soja da variedade CZ 37B19 LL, 
localizado no Centro de Inovação e Tecnologia GAPES (Grupo Associado de Pesquisa 
do Sudoeste) a 17° 48’58” latitude sul, 51°03’24” de longitude e 752 m de altitude, 
município de Rio Verde, estado de Goiás.  

O delineamento estatístico experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 
com sete tratamentos e três repetições. Foram estudados os seguintes tratamentos: 1. 
Testemunha; 2. Clorfenapir (240 i.a/ha); 3. Indoxacarbe (60 i.a/ha); 4. Benzoato de 
emamectina1 (7,5 i.a/ha); 5. Benzoato de emamectina2 (10 i.a/ha); 6. Espinetoran (38,4 
i.a/ha); 7. Benzoato de emamectina + Metoxifenozida (7,5 + 22,5 i.a/ha). Os tratamentos 
Indoxacarbe e Benzoato de emamectina + Metoxifenozida nas dosagens testadas se 
mostraram eficientes para os dois casos testados em lagartas >1 cm e lagartas <1cm. 

As parcelas de cada tratamento tiveram a dimensão de 6m x 6m, ou seja, 32m². 
Em cada parcela, nas linhas centrais, foram realizados quatro amostragens utilizando-
se pano de batida, sendo que em cada amostral foi avaliado o número de lagartas vivas. 
Foram realizadas quatro avaliações, sendo com uma prévia e as demais aos 3, 7,14, 21 
e 28 dias após a aplicação dos produtos. 

Os produtos foram aplicados em 19/01/2018, utilizando- se um pulverizador 
costal pressurizado com CO², munido de barra de 3m e pontas do tipo 110.015 
espaçados 0,5m, trabalhando a uma pressão de 2,3 a 2,5 kgf/cm². Foram gastos 
aproximadamente 120 litros de calda por hectare, sendo que os tratamentos utilizados, 
assim com as respectivas doses encontram- se descritas no Quadro 1.  

Aos 3, 7 e 14 dias para as lagartas maior que 1 cm podemos afirmar que os 
inseticida, Indoxacarbe e Benzoato de emamectina + Metoxifenozida não se diferiram 
estatisticamente referente ao controle, sobressaíram para as datas avaliadas, quando 
observamos o efeito residual do produto aos 21 e 28 dias temos os tratamentos com o 
Indoxacarbe e Benzoato de emamectina + Metoxifenozida permanecendo por mais 
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tempo e obtendo um resultado satisfatório quando comparados com os de mais 
tratamentos.

Para as lagartas menores que 1 cm podemos afirmar que nenhum dos 
tratamentos diferiram estatisticamente entre si para as datas avaliadas 3, 7, e 14 dias 
após a aplicação. Quando avaliamos aos 21 e 28 dias após aplicação notamos uma 
perda de eficiência para os tratamentos de Benzoato de emamectina independentes das 
dosagens avaliadas, e quando adicionamos a mistura de Benzoato de emamectina + 
Metoxifenozida notou um período de maior controle. 

Podemos concluir que os tratamentos Indoxacarbe e Benzoato de emamectina + 
Metoxifenozida nas dosagens testadas se mostraram eficientes para o controle tanto de 
lagartas >1 cm como de e lagartas <1cm. 
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Tabela 1. Eficiência de inseticidas no controle de Chrysodeixis includens em soja. CIT 
GAPES, Rio Verde, GO, safra agrícola 2017/2018. 
Tratamento1 Dose (g 

de i.a/ha) 
Datas de avaliação após a aplicação (DAA)2

3 DAA 7 DAA 14 DAA 21 DAA 28 DAA 
Lagartas > 1cm

Clorfenapir 240 83,4 a 74,2 b 77,6 b 79,9 b 62,4 cd 
Indoxacarbe 60 84,5 a 96,3 a 97,5 a 86,4 ab 79,4 ab 
Benzoato de emamectina 7,5 77,0 a 94,8 a 97,5 a 77,0 b 47,3 de 
Benzoato de emamectina 10 97,1 a 97,6 a 96,2 a 72,2 b 41,9 e 
Espinetoran 18 72,2 a 77,3 b 81,0 b 84,2 ab 70,9 bc 
BE + Metoxifenozida 7,5 + 48 87,2 a 97,3 a 96,2 a 97 a 91,3 a 
Coeficiente de variação - 17,11% 4,48% 3,61% 8,6% 10,53% 

Lagartas < 1cm
Clorfenapir 240 83,4 a 98,6 a 91,6 a 84,7 ab 62,0 ab 
Indoxacarbe 60 84,5 a 98,6 a 85,3 a 81,4 ab 61,7 ab 
Benzoato de emamectina 7,5 77,0 a 92,1 a 85,9 a 64,5 b 32,1 b 
Benzoato de emamectina 10 90,2 a 92,2 a 86,9 a 65,8 b 33,8 b 
Espinetoran 18 72,2 a 94,8 a 95,2 a 86,5 ab 64,3 ab 
BE + Metoxifenozida 7,5 + 48 87,2 a 100 a 96,6 a 95,2 a 83,3 a 
Coeficiente de variação - 17,2% 4,21% 13,5% 12,9% 27,11% 
1 BE: Benzoato de Emamectina. 2 Adotou-se a fórmula de ABBOTT (1925) para cálculo da eficiência agronômica, ou 
seja, Eficiência (E%)= t-p/t*100 onde t é a infestação nas testemunhas e p é a infestação na parcela tratada.
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DIFERENTES FORMULAÇÕES DE IMIDACLOPRIDO NO TRATAMENTO DE 
SEMENTES PARA CONTROLE DE Diabrotica speciosa EM SOJA 

GUARNIERI, C.C.O.1; KAJIHARA, L.H.1; SILVA, T.R.1; PAES JR, R.1

1Rotam do Brasil Ltda - Souzas, Campinas, SP, carlosguarnieri@rotam.com 

Dentre as pragas que podem causar prejuízos a cultura da soja estão os 
coleópteros desfolhadores. Um exemplo é a Diabrotica speciosa Germ., conhecida 
popularmente como Vaquinha. É uma praga polífaga, disseminada por diversos estados 
brasileiros, onde foi relatada causando diversos prejuízos em feijão, batata, milho, 
amendoim e cucurbitáceas ((Milanez e Parra, 2000). Em feijoeiro esta praga chega a 
consumir 0,70 cm² de folhas por dia (Hohmann e Carvalho,1989).  

O ataque dessa praga nas fases iniciais da soja pode causar uma grande perda 
de área foliar, diminuindo o crescimento da planta afetando assim o seu potencial 
produtivo. Para soja, em laboratório, Ávila e Parra (2003) observaram um consumo de 
folhas próximo de 1,2 cm² em 24 horas. 

A incidência desta praga em soja pode aumentar, devido a diminuição do uso de 
inseticidas na cultura com a adoção de cultivares resistente ao ataque de lagartas. Com 
isso as aplicações de defensivos nas fases iniciais da soja com foco em controlar lagartas, 
mas que diminuíam a população de D. speciosa, não são mais tão frequentes. 

Além da aplicação foliar, para controle de pragas iniciais da parte aérea pode ser 
utilizado o tratamento de sementes com inseticidas sistêmicos. Dentre os produtos 
registrados para essa modalidade de aplicação, para D. speciosa em soja, estão os que 
contém os ingredientes ativos imidacloprido, tiodicarbe, tiametoxam, fipronil e 
ciantraniliprole (Agrofit, 2018). Alguns produtos recomendados para o tratamento de 
sementes possuem formulação específica para esse tipo de aplicação, protegendo as 
moléculas e melhorando sua eficácia. 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes formulações de 
imidacloprido e outros produtos no controle de Diabrotica speciosa nas fases iniciais da 
soja. 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação da Estação Experimental da 
empresa Rotam do Brasil, localizada em Arthur Nogueira, SP, durante o período de 08 a 
29 de janeiro de 2018.  

Utilizou-se 1 Kg de sementes do cultivar de soja NA5909RG para cada tratamento. 
As mesmas foram colocadas em um saco plástico de 5 litros, onde receberam os 
inseticidas e foram agitadas por 5 minutos para cobertura homogênea das sementes. Em 
seguida as sementes foram secas na sombra em ambiente ventilado e armazenadas em 
sacos de papel. Na casa de vegetação, vasos de 2,5 litros preenchidos com substrato 
foram semeados com 10 sementes tratadas. Após a emergência das plântulas, 8 dias 
após o plantio, as mesmas foram eliminadas, deixando a planta mais vigorosa de cada 
vaso. Então liberou-se 3 adultos de D. speciosa por planta, e os vasos foram envoltos por 
tela para evitar a fuga dos insetos. Cada parcela foi constituída por um vaso com uma 
planta. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro repetições 
e onze tratamentos. Para o tratamento de sementes utilizou-se os produtos Saluzi 
(imidacloprido 600 FS), Imidacloprid Nortox (imidacloprido 480 SC), Rotaprid 
(imidacloprido 350 SC), Saddler (tiodicarbe 350 SC), Cropstar (imidacloprido + tiodicarbe 
FS), Cinelli (fipronil 250 FS), Dermacor (clorantraniliprole 625 FS) e Fortenza Duo 
(ciantraniliprole + tiametoxam FS). As doses utilizadas estão descritas na Tabela 1. 

Aos 8 dias após a liberação dos insetos (DAL) avaliou-se a porcentagem de 
desfolha visualmente, e aos 14 DAL mediu-se a altura das plantas. Os dados foram 
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submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de 
tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott & Knott.  

Quanto a porcentagem de desfolha (Tabela 2) os tratamentos com Imidacloprid 
Nortox (dose de 156 mL/100 Kg) e Dermacor não diferiram estatisticamente da 
testemunha, apresentando quase 50 % de desfolha. Quando se utilizou a mesma dose 
do ingrediente ativo imidacloprido, porém em formulação específica para tratamento de 
sementes (Saluzi 600 FS), houve diminuição significativa na porcentagem de desfolha 
em relação a testemunha, com níveis próximos a 8 %. No comparativo entre formulação 
SC e FS de imidacloprido foi necessário utilizar 60% a mais de ingrediente ativo para se 
obter o mesmo efeito no controle da praga. Evidenciando a necessidade de utilização de 
formulações adequadas para cada tipo de aplicação. O alto índice de desfolha nas fases 
iniciais influenciou no crescimento das plantas, como descrito na Tabela 2. A altura de 
plantas foi menor para as maiores porcentagens de desfolha, com correlação significativa 
como descrito na Figura 1. Conclui-se que os tratamentos com imidacloprido, tiodicarbe, 
fipronil, tiametoxam + ciantraniliprole e suas associações são eficientes para controle de 
D. speciosa, dependendo da dose e formulação utilizada. 
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Figura 1. Análise de regressão linear dos parâmetros Altura 14 DAL versus % de desfolha 
8 DAL em soja submetida a diversos tratamentos de sementes para controle de D. 
speciosa.
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Tabela 1. Inseticidas e doses utilizados no tratamento de sementes de soja para controle 
de D. speciosa nas fases iniciais da cultura. 

Tratamento
Dose

mL p.c./100 kg sementes g i.a./100 kg sementes 
Saluzi 125 75 

Saluzi + Saddler 125 + 643 75 +225 
Cropstar 500 75 + 225 

Imidacloprid Nortox 156 156 75  
Imidacloprid Nortox 250 250 120 

Rotaprid 343 120 
Cinelli 200 50 

Saddler + Cinelli 643 + 200 225 + 50 
Dermacor 100 10 

Fortenza Duo 80 + 250 48 + 88 
Testemunha - - 

p.c. = produto comercial; i.a. = ingrediente ativo. 

Tabela 2. Porcentagem de desfolha 8 dias após a liberação de D. speciosa (DAL) e altura 
média das plantas 14 DAL em soja tratada com diversos inseticidas na semente. 

Tratamento % desfolha 8 DAL Altura de plantas 14 DAL (cm) 

Saluzi 7,5 b 15,8 a 
Saluzi + Saddler 4,3 b 16,5 a 

Cropstar 2,8 b 16,0 a 
Imidacloprid Nortox 156 52,5 a 12,8 b 
Imidacloprid Nortox 250 20,0 b 16,0 a 

Rotaprid 9,8 b 16,3 a 
Cinelli 16,3 b 15,3 a 

Saddler + Cinelli 22,5 b 14,5 b 
Dermacor 47,5 a 12,8 b 

Fortenza Duo 21,3 b 13,8 b 
Testemunha 51,3 a 13,3 b 

C.V. (%) 67,1 14,3 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade-. 
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PIRIPROXIFEM E ASSOCIAÇÕES NO CONTROLE DE MOSCA-BRANCA 
Bemisia tabaci (Genn.) EM SOJA 

GUARNIERI, C.C.O.1; KAJIHARA, L.H.1; SILVA, T.R.1; PAES JR, R.1

1Rotam do Brasil Ltda - Souzas, Campinas, SP, carlosguarnieri@rotam.com 

Nas últimas safras de soja a Mosca-branca Bemisia tabaci, uma praga que era 
considerada secundária na cultura, tornou-se problema em algumas regiões produtoras 
principalmente no centro norte do pais, onde as condições ambientais durante o verão 
são favoráveis ao desenvolvimento da mesma. Em condições de altas temperaturas é 
possível que ocorra de 11 a 15 gerações da praga por ano (Embrapa, 2008). Este inseto 
é considerado praga de grande importância em culturas como feijão, algodão e tomate, 
onde além dos danos diretos, é responsável pela transmissão de viroses, causando 
prejuízos a produtividade da lavoura. A presença de 20 ninfas por folíolo de soja após o 
florescimento foi suficiente para reduzir em mais de 22 % a produtividade final da cultura 
(Vieira, 2009). 

O uso de inseticidas de largo espectro de ação tem exercido uma grande 
pressão de seleção nas populações de Mosca-branca, resultando na resistência desses 
insetos aos inseticidas utilizados e consequentemente o aumento dos níveis 
populacionais da praga (Dittrich & Ernst, 1990). No entanto o controle químico é a 
principal estratégia de manejo disponível ao agricultor, tornando-se de grande 
importância para o controle de pragas da sojicultura brasileira. Com isso se faz 
necessário o emprego de inseticidas mais seletivos a inimigos naturais e com efeito 
mais drástico sobre a praga em questão controlando as diversas fases do inseto (ovos, 
ninfas e adultos) para um maior período de controle. Os inseticidas reguladores de 
crescimento como o piriproxifem, são exemplos que se encaixam nesse novo perfil 
necessário ao manejo da praga. 

Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de piriproxifem isolado 
e em associações aplicado em soja para o controle de B. tabaci.

O experimento foi conduzido em campo na Fazenda da Mata, localizada em 
Guaíra, SP, durante o período de 13 a 22 de dezembro de 2017.  

Cada parcela foi constituída por 6 linhas de 6 metros de comprimento, 
espaçadas entre si por 0,5 metro, totalizando 18 m². A cultivar utilizada foi a BMX 
Potencia em estádio R2. 

A aplicação foi realizada com pulverizador costal pressurizado com CO2, barra 
com 6 pontas espaçadas de 0,5 m, ponta do tipo leque XR Teejet 110.02 e volume de 
calda de 200 L/ha. 

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com 10 
tratamentos e 4 repetições. Os inseticidas utilizados foram: Porcel (piriproxifem 100 g/L 
EC), Bifentrina 100 g/L EC, Jackpot (lambda-cialotrina 50 g/L EC), Rotaprid 
(imidacloprido 350 g/L SC), Mospilan (acetamiprido 200 g/L SP), Bazuka (metomil 216 
g/L SL), Orthene (acefato 750 g/L SP), Privilege (piriproxifem 100 g/L + acetamiprido 
200 g/L OD) e Benevia (cyantraniliprole 100 g/L OD). As doses e associações utilizadas 
estão descritas na Tabela 1. 

As avaliações foram feitas contando-se o número de folíolos de soja com 
presença de adultos de Mosca-branca, em 20 folíolos do terço médio da planta por 
parcela. Com isso obteve-se a porcentagem de incidência de adultos da praga. Avaliou-
se previamente, 1, 5 e 7 dias após a aplicação (DAA). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando 
constatado efeito de tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott & 
Knott. A porcentagem de controle foi determinada segundo Henderson & Tilton (1955). 
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Quanto a incidência de insetos nos folíolos de soja (tabela 2), nas avaliações 
prévias, 1 e 5 DAA não houve diferença significativa entre os tratamentos. Na avaliação 
7 DAA todos os tratamentos inseticidas diferiram estatisticamente da testemunha. 
Embora não havendo diferenças nas primeiras avaliações, observou-se uma eficácia de 
controle variando entre 50 e 74% na avaliação 1 DAA, sendo o menor valor para a 
associação entre Porcel + Bifentrina, e o maior valor para Porcel + Jackpot. Aos 5 DAA, 
as melhores associações foram Porcel + Jackpot, Porcel + Bazuka e Benevia, com 76, 
78 e 77 % de eficácia, respectivamente, porém não diferiram da testemunha. Na última 
avaliação (7 DAA), os tratamentos Porcel + Jackpot, Porcel + Orthene e Benevia 
apresentaram eficácia próximas a 80%, sendo os melhores resultados verificados. 
Conclui-se que a associação de inseticidas de “choque”, como a lambda-cialotrina ou o 
acefato, ao piriproxifem incrementa em eficácia e período de controle de Mosca–branca 
em soja. Obtendo-se níveis similares aos que se tem usando-se uma diamida como o 
cyantraniliprole. 

Referências
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Tabela 1. Inseticidas e doses utilizados na aplicação foliar de soja para controle de B.
tabaci.

Tratamento 
Dose  

mL p.c./ha mL ou g p.c./ha 

Porcel 250 - 
Porcel + Bifentrina 250 300 
Porcel + JackPot 250 400 
Porcel + Rotaprid 250 500 
Porcel + Mospilan 250 250 
Porcel + Bazuka 250 1.000 
Porcel + Orthene 250 1.000 

Privilege 250 - 
Benevia 500 - 

Testemunha - - 
p.c. = produto comercial. 
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Tabela 2. Porcentagem de incidência de adultos de B. tabaci em folíolos de soja e 
eficácia de controle dos tratamentos inseticidas, previamente, 1, 5 e 7 dias após a 
aplicação. 

Tratamento 
Prévia  1 DAA³  5 DAA  7 DAA 

%
incidência¹ 

%
incidência %E² %

incidência %E %
incidência %E

Porcel 7,5 a  10,0 a 56 13,8 a 51 13,8 b 63 
Porcel + Bifentrina 10,0 a  15,0 a 50 10,0 a 73 15,0 b 70 
Porcel + JackPot 11,3 a  8,8 a 74 10,0 a 76 11,3 b 80 
Porcel + Rotaprid 6,3 a  5,0 a 73 10,0 a 57 8,8 b 72 
Porcel + Mospilan 7,5 a  7,5 a 67 12,5 a 56 13,8 b 63 
Porcel + Bazuka 7,5 a  7,5 a 67 6,3 a 78 12,5 b 67 
Porcel + Orthene 8,8 a  11,3 a 57 10,0 a 70 7,5 b 83 

Privilege 10,0 a  11,3 a 63 11,3 a 70 11,3 b 78 
Benevia 10,0 a  10,0 a 67 8,8 a 77 8,8 b 83 

Testemunha 5,0 a  15,0 a - 18,8 a - 25,0 a 0 
C.V. (%) 66,0  88,1 - 54,5 - 41,6 - 

1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade- 
2%E = eficácia de controle segundo Henderson&Tilton. 3DAA = dias após a aplicação. 
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EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES INDUSTRIAL EM RELAÇÃO A 
INFESTAÇÃO ARTIFICIAL DE Spodoptera frugiperda (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) EM SOJA 

MARUCCI, R.C.1; FERREIRA, J.A.1; MOREIRA, S.G.1; PIMENTEL, G.V.1; ALVES2,
V.M. 

1Universidade Federal de Lavras- UFLA, Lavras, MG, rosangelac.marucci@den.ufla.br; 
2MSc. Fitopatologia, Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia, MG. 

 Atualmente, os produtores de soja têm a sua disposição excelentes 
biotecnologias tanto para o manejo de ervas, como de insetos, ampliação da janela de 
plantio, adoção de técnicas como plantio direto, sistemas de irrigação e outras, que 
propiciam o aumento da ponte verde e, consequentemente, o aumento da ocorrência 
de pragas e de doenças inerentes à cultura logo após a semeadura. 
 Assim, para proteger a semente uma alternativa é o tratamento químico 
industrial (fungicidas, inseticidas e nematicidas), realizado em Centros de Tratamentos 
de Sementes (CTS) ou em Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS), que 
protege tanto a semente quanto os estágios iniciais da plântula do ataque de pragas 
que têm potencial de causar danos severos (Zorato, 2015). 
 A lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) é um 
inseto polífago, amplamente distribuído nas regiões tropicais e subtropicais das 
Américas (Asley et al.,1989), causando prejuízos a diversas culturas. No Brasil, está 
presente em todas as regiões, principalmente em função da presença de fonte de 
alimentação diversificada e disponível o ano todo, além das condições climáticas 
favoráveis (Sarmento et al., 2002). É considerada praga chave da cultura do milho, 
apesar de causar significativos prejuízos a outras culturas. Nas áreas de cerrado nos 
últimos anos têm ocorrido surtos da praga geralmente em períodos ou anos mais 
secos e/ou cultivos em épocas de menor precipitação em que as lagartas 
remanescentes da cultura do milho ou do algodão ficam abrigadas no solo e passam a 
cortar as plântulas de soja recém-germinadas causando redução do estande 
(Degrande & Vivan, 2015). 
 Dessa forma, medidas de controle preventivas precisam ser adotadas como a 
utilização de sementes tratadas. O tratamento de sementes industrial (TSI) 
proporciona segurança e proteção para as sementes, além de assegurar o 
investimento realizado pelo produtor, favorecendo a emergência uniforme das plantas 
e entregando o estande inicial desejado. 
 A hipótese desse trabalho é que pelo menos um dos quatro TSI testados 
protejam as plântulas de soja das larvas de S. frugiperda durante os 20 dias iniciais de 
cultivo. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de quatro produtos 
comerciais usados no tratamento industrial de sementes para o controle de larvas de 
terceiro e quarto instar de S. frugiperda.
 O experimento foi conduzido em casa de vegetação do Departamento de 
Entomologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA) durante o período de 
dezembro de 2017. Utilizaram-se vasos de 5 Kg os quais foram preenchidos com uma 
parte de Latossolo vermelho e duas de areia, e de acordo com o resultado da análise 
de solo, foi realizada a correção por vaso (5 g de calcário; 13,63 g de super simples e 
2,0 g de cloreto de potássio). A semeadura foi realizada com a cultivar RK6316 IPRO 
colocando-se cinco sementes tratadas por vaso, sendo que no momento das 
infestações foram mantidas três plântulas por vaso. Em todos os vasos houve 
tratamento com inoculante diluído em água em concentração oito vezes superior a 
dosagem recomendada pelo fabricante. Sobre o solo de cada vaso foi adicionado uma 
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camada de palha de 2 cm para servir de abrigo para as lagartas e simular condição da 
presença da palhada no campo. Os vasos foram mantidos sem restrição hídrica, 
adicionando-se água nos pratos diariamente. Os produtos comerciais utilizados no TSI 
foram 1-Standak Top® (fipronil 200 mL p.c./100 kg de sementes); 2- Demacor® 
(clorantraniliprole 100 mL p.c./100 kg de sementes); 3- Fortenza Duo® (ciantraniliprole 
80 + tiametoxam 250 mL p.c./100 kg de sementes); 4- Fortenza® (ciantraniliprole 80 
mL p.c./100 kg de sementes); 5 – Testemunha. O fungicida Maxim Advanced® (100 
mL p.c./100 kg de sementes) foi utilizado em todos os tratamentos, com exceção do 
Standak Top®. Foram testados dois níveis de infestação de S. frugiperda, 1-plantas 
com 11 dias da semeadura e infestação com 1 lagarta de 3o ínstar/planta; 2- plantas 
com 13 dias da semeadura e infestação com 1 lagarta de 4o ínstar/planta. As 
avaliações das plântulas de soja foram realizadas por meio da quantificação do 
número de plantas com danos e/ou plantas mortas/ vaso aos 16 e 22 dias da 
semeadura.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições em esquema fatorial (5 produtos comerciais X 2 níveis de infestação) e três 
plântulas por repetição. Os dados de porcentagem de plantas com danos foram 
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 
5% de probabilidade.  

Não houve diferença entre os níveis de infestação e nem interação entre os 
produtos utilizados no tratamento de sementes e o nível de infestação, no entanto 
houve efeito do tratamento de sementes aos 16 e 22 dias pós a semeadura 
(p<0,0022).

Os tratamentos Fortenza Duo® e Fortenza®, assim como o tratamento 
Demacor®, ocasionaram menor proporção de plântulas com danos aos 16 e 22 dias 
após a semeadura (Figura 1). Além disso, foram os únicos tratamentos que não 
ocasionaram a morte de plântulas (Figura 2). Como os danos foram variáveis, desde 
pequenas lesões no colo e haste até secção quase que total, algumas plantas teriam 
condições de recuperação, outras não. É importante salientar que o trabalho foi 
conduzido sem restrições hídricas, assim provavelmente, em condições de seca e no 
campo os resultados poderiam ser diferentes. O tratamento Standak Top®, assim 
como a testemunha, não proporcionou proteção total das plântulas de soja, 
ocasionando plântulas mortas aos seis dias após infestação. 
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Figura 1. Porcentagem de plântulas de soja cultivar RK6316 IPRO com danos de 
ataque de larvas de terceiro e quarto ínstar de Spodoptera frugiperda aos 16 e 22 dias 
após semeadura. Porcentagens seguidas de mesma letra nas barras de mesma cor 
não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Figura 2. Porcentagem de plântulas de soja da cultivar RK6316 IPRO mortas após 6 
dias de infestação com larvas de 3oínstar de Spodoptera frugiperda.
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INFESTAÇÃO DE LAGARTAS FALSA-MEDIDEIRA Chrysodeixis includens
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EM CULTIVARES DE SOJA NO POLO 

PARAGOMINAS DE GRÃOS, PARÁ.

MOURA, N. O.1; SAKREZENSKI, D. A.1; PAIXÃO, D. S.1; MARTINS, C. L.1; SILVA, E. B. 
M.1; EL-HUSNY, J. C. 2; SILVA, A. G.1; CARDOSO, K. W. S.1; MOURA, R. R. O.1,
FREITAS, L.S.1.

1Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Grupo de Estudos em Manejo 
Integrado de Pragas – GEMIP; Campus Paragominas, Paragominas, PA, 
natalinoo741@gmail.com; 2Embrapa Amazônia Oriental, NAPT Paragominas. 

No polo paragominense de grãos, a cultura da soja tem como principal praga 
desfolhadora a lagarta-falsa-medideira, Chrysodeixis includens (Walker, 1857) 
(Lepidoptera: Noctuidae). Entretanto, a permanência de C. includens no terço mediano 
e inferior das plantas de soja protege-as do produto aplicado via pulverização. 

Como método complementar para sistemas de manejo integrado, há grande 
potencialidade no uso de genótipos resistentes. A resistência de plantas é constatada 
quando determinada planta, devido à sua constituição genética, é menos infestada ou 
danificada por um determinado inseto do que outra, em igualdade de condições 
(ROSSETTO, 1973). 

Poucas são as informações de cultivares de soja resistente a C. includens na 
região (polo Paragominas), bem como a falta de informações a respeito de seu manejo 
no estado. Sendo assim o presente trabalho teve como objetivo avaliar a resistência de 
cultivares de soja a C. includens em Paragominas, região sudeste do estado do Pará, 
em condições de campo. 

O experimento foi conduzido na área pertencente ao NAPT (Núcleo de Apoio e 
Transferência de Tecnologia) da Embrapa Amazônia Oriental de Paragominas em 
parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia/UFRA, Campus Paragominas - 
PA, entre os períodos de 23/01/2017 a 10/04/2017. 

As cultivares de soja utilizadas foram: BRS 9090 RR, M-8766 RR, P98Y51, 
P98Y12, P98Y52, P99R03, P99R73, Syn 1183 RR, Syn 1285 RR, ANsc 89109 RR, 
TMG 1288 RR, TMG 132 RR, BG 4290 RR, W 791 RR, M-8210 IPRO, M-8644 IPRO, 
RK 8115 IPRO. 

Para o experimento adotou-se o espaçamento de 0,50 m na entrelinha. Cada 
parcela foi constituída de quatro linhas de cinco metros de comprimento, totalizando 10 
m2 de área e 5 m2 de área útil, tendo-se como área total do experimento 800 m2. As 
amostragens de incidência de C. includens foram iniciadas aos 7 dias após a 
emergência das plântulas (DAE), registrando semanalmente o número de lagartas 
pequenas e grandes de C. includens, até as plantas atingirem 77 DAE. Adotou-se o 
delineamento em blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas (20x11), que 
correspondeu à avaliação da infestação de 20 cultivares de soja e 11 datas de 
amostragens aos 07, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 e 77 DAE, com quatro 
repetições. Os valores obtidos foram transformados em (x + 0,5)1/2, para normalização 
dos mesmos e submetidos à análise de variância (ANOVA) pelo teste F (Fischer), sendo 
as médias, quando diferiram significativamente entre si, comparadas pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. Para as análises foi utilizado o programa estatístico 
computacional AgroEstat.

As cultivares M-8210 IPRO, M8644 IPRO e RK 8115 IPRO apresentaram menor 
média de lagartas pequenas de C. includens (0,27; 0,59 e 0,75 respectivamente). 
Comportamento semelhante, também foi observado na soma total de lagartas pequenas 
e grandes, onde as cultivares M-8210 IPRO (0,36), M-8644 IPRO (0,73) e RK 8115 
IPRO (0,84) apresentaram infestações inferiores às demais cultivares de soja utilizadas 
no presente estudo.  
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Dentre as cultivares que não possuem a tecnologia (Bt), as cultivares P98Y12 
(1,36), P99R03 (1,50), TMG 1288 RR (1,57), Syn 1183 RR (1,61) e BG 4290 RR (1,64), 
apresentaram menor infestação de lagartas pequenas de falsa-medideira. A cultivar 
BRS 9090RR comportou-se inversamente, sendo a mais infestada com média de 3,23 
lagartas pequenas por pano de batida. 

Para a infestação de lagartas grandes de falsa-medideira, as cultivares com 
tecnologia RR, P 98Y52 RR (0,25), SYN 1183 RR (0,25) e W 791 RR (0,30) 
destacaram-se pela menor infestação, não diferindo entre si. Por outro lado, a maior 
infestação de lagartas grandes foi observada na cultivar M 8766 RR (0,93), diferindo das 
demais cultivares.

Para a infestação total de lagartas, as cultivares (Bt), apresentaram menor 
infestações como já era esperado, sendo que a cultivar M 8210 IPRO (0,36), a menos 
infestada. Para aquelas isentas da tecnologia Bt, comportaram-se como as menos 
infestadas SYN 1183 RR (1,86), P 98Y12 RR (1,89), e TMG 1288 RR (1,98). Já a 
cultivar BRS 9090RR (3,84) foi a mais preferida pelas lagartas de C. includens.

As infestações de lagartas pequenas aos 7, 42, 49 e 77 dias após emergência 
foram as mais desfavoráveis para a lagarta falsa-medideira, apresentando infestações 
médias de 0,81; 1,44; 1,18 e 0,41 respectivamente, diferindo significativamente da 
avaliação aos 35, 56 e 63 DAE, período que se apresentou mais favorável ao 
desenvolvimento da praga com médias de 2,86; 2,64 e 2,73 lagartas pequenas na área 
experimental.  

Para as infestações de lagartas grandes, a avaliação aos 7 DAE, mostrou-se 
com menor número de lagartas de C. includens, com infestação de 0,06 por pano de 
batida, resultado que diferiu das avaliações dos 28, 56, 63 e 70 DAE, onde as plantas 
foram mais preteridas pela praga, apresentando respectivamente 0,82; 0,96; 0,85 e 0,71 
lagartas grandes de C. includens na área experimental.  

Nos períodos de 28, 35, 56, 63 e 70 DAE, houve a maior concentração de 
lagartas falsa-medideira, atingindo o pico populacional 56 DAE com média de 3,60 
lagartas por pano-de-batida. Nos períodos posteriores aos 63 DAE houve um 
decréscimo no número de lagartas na área experimental, onde a menor infestação foi 
constatada aos 77 DAE com média de 0,49 lagartas na área experimental.  

As cultivares M-8210 IPRO, M-8644 IPRO e RK 8115 IPRO, que possuem a 
tecnologia (Bt), foram resistentes a C.includens; as cultivares SYN 1183 RR, P 98Y12 
RR, e TMG 1288 RR foram as menos infestadas por lagartas de falsa medideira entre 
as cultivares transgênicos (RR); a cultivar BRS 9090 RR apresenta maior infestação de 
C.includens; o pico populacional de falsa medideira ocorreu aos 56 DAE na área 
experimental, enquanto as menores infestações foram observadas aos 7 e 77 DAE.
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Tabela 1: Número médio de lagartas pequenas, grandes e somatório total (pequenas + 
grandes) de falsa-medideira (Chrysodeixis includens) por pano de batida, obtidos em vinte 
cultivares de soja, em onze amostragens. Paragominas - PA, 2017.

Cultivar (C) (n = 52) Lagartas pequenas Lagartas Grandes Total de Lagartas
1- BRS Pérola 1,77 abc 0,66 abc 2,43 ab 
2- BRS Sambaíba 2,30 ab 0,31 abc 2,61 ab 
3- P98C81 1,95 abc 0,62 abc 2,57 ab 
4- BRS 9090 RR 3,23 a 0,61 ab 3,84 a 
5- M-8766 RR 2,34 ab 0,93 a 3,27 ab 
6- P98Y51 2,14 ab 0,36 abc 2,50 ab 
7- P98Y12 1,36 bc 0,53 abc 1,89 bcd 
8- P98Y52 2,25 ab 0,25 bc 2,50 ab 
9- P99R03 1,50 bc 0,59 abc 2,09 abc 
10-  P99R73 2,00 ab 0,48 abc 2,48 ab 
11-  Syn 1183 RR 1,61 abc 0,25 abc 1,86 bcd 
12-  Syn 1285 RR 2,41 ab 0,41 abc 2,82 ab 
13-  ANsc 89109 RR 2,11 ab 0,62 abc 2,73 ab 
14-  TMG 1288 RR 1,57 abc 0,41 abc 1,98 abc 
15-  TMG 132 RR 2,21 ab 0,61 abc 2,82 ab 
16-  BG 4290 RR 1,64 abc 0,45 abc 2,09 abcd 
17-  W 791 RR 2,20 ab 0,30 abc 2,50 ab 
18-  M-8210 IPRO 0,27 d 0,09 c 0,36 e 
19-  M-8644 IPRO 0,59 cd 0,14 bc 0,73 de 
20-  RK 8115 IPRO 0,75 cd 0,09 bc 0,84 cde 

F (C) 7,53** 3,19** 8,51** 
Período de Avaliação (A) (n = 260)

7 DAE (1) 0,81 de 0,06 c 0,87 de 
14 DAE (2) 1,70 bc 0,15 c 1,85 c 
21 DAE (3) 2,16 ab 0,23 bc 2,39 b 
28 DAE (4) 2,22 ab 0,82 a 3,04 ab 
35 DAE (5) 2,86 a 0,50 ab 3,36 ab 
42 DAE (6) 1,44 cd 0,34 bc 1,78 cd 
49 DAE (7) 1,18 cde 0,10 c 1,28 cde 
56 DAE (8) 2,64 a 0,96 a 3,60 a 
63 DAE (9) 2,73 a 0,85 a 3,58 ab 
70 DAE (10) 1,76 ab 0,71 a 2,47 ab 
77 DAE (11) 0,41 e 0,08 c 0,49 e 
F (E) 27,34** 15,41** 39,15** 
C.V. (%) 42,93 63,98 39,13 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. Para análise estatística, os dados foram transformados em (x + 0,5)1/2. DAE: Dias após a emergência. 
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INFESTAÇÃO DE Euschitus heros E Nezara viridula(Hemíptera:Pentatomidae) 
EM CULTIVARES DE SOJA NO POLO PARAGOMINAS DE GRÃOS, PARÁ. 

MOURA, N.O.1; CARDOSO, K.W.S.1; ARAÚJO, L.M.S.1; VALCÁCIO, T. L1;
HOELHERT, J.S.1; SILVA, A.G.1; MOURA, R.R.O.1.

1Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA; Grupo de Estudos em Manejo 
Integrado de Pragas - GEMIP, Campus de Paragominas, Paragominas, PA, 
natalinoo741@gmail.com 

A soja é um dos mais importantes produtos de exportação do Brasil. Enquanto 
que o Pará se destaca como segundo maior produtor da região norte do país. Pragas 
como os percevejos marrom e verde vem ganhando destaque devido sua importância 
relacionada aos danos diretos e indiretos causados as lavouras de soja.  

Por se alimentarem dos grãos, afetam seriamente o seu rendimento e a sua 
qualidade. Ao provocarem a murcha e má formação dos grãos, em ataques iniciais 
podem ocasionar o abortamento de vagens, podendo também causar retardamento da 
maturação (retenção foliar/haste verde), dificultando a colheita.  As medidas de 
controle devem ser realizadas sempre que a população atingir um percevejo por metro 
linear para campos de sementes e dois percevejos por metro linear para grãos. 

No Polo Paragominas, o controle de insetos pragas é realizado por meio de 
inseticidas químicos. Diante disso o uso de plantas resistentes pode ser considerado 
um método ideal de controle de pragas. Os estudos sobre resistência de plantas no 
polo Paragominas são baseados em observações de técnicos e agricultores, de forma 
empírica. Diante da importância destas pragas, objetivou-se avaliar infestações de 
Euschitus heros e Nezara viridula em cultivares de soja, na safra 2014/2015. 

O experimento foi conduzido na área da Universidade Federal Rural da 
Amazônia – Campus Paragominas. A área de estudo tem o solo classificado como 
latossolo amarelo muito argiloso (EMBRAPA, 2006), com clima AW segundo a 
classificação de Koppen, precipitação pluviométrica média de 1.250 mm/ano e relevo 
variando de plano a suave ondulado com altitude média de 200 m (RODRIGUES et al., 
2002).

As cultivares plantadas foram: BRS Pérola, BRS Sambaíba, P98C81, ANsc 
89109RR, BRS 9090RR, Uruçuí, Campo Novo, M-8766RR, M-8867RR, M-9056RR, M-
9144RR, P98Y51, P98Y52, P99R03, Syn 1183RR, Syn 1285RR, TMG 1288RR, M-
8210 IPRO, M-8644 IPRO e Syn 13870 IPRO. Essas cultivares foram dispostas em 
blocos casualizados com quatro repetições em parcelas subdivididas, sendo as 
amostragens das pragas iniciadas aos sete dias após o plantio com pano de batida, 
totalizando 13 amostragens. A fim de determinar a presença de ninfas e adultos de E.
heros e N. viridula. Os dados coletados foram submetidos a um teste de normalidade e 
posteriormente submetidos a análise de variância através do teste F (Fischer) e as 
médias, quando diferiram significativamente foram comparadas pelo teste de Tukey, 
utilizando-se o programa Assistat (Assistência Estatística) 7.7 betas.   

O plantio ocorreu no sistema convencional, no espaçamento de 0,50 m 
entrelinhas, densidade populacional em torno de 300.000 plantas/ha e tratos culturais 
conforme a recomendada para a cultura. A área foi subdividida em 80 parcelas de 2x5 
m (10m2), totalizando 800 m2, dispostos em esquema de blocos casualizados (DBC) 
com quatro repetições em parcelas subdivididas, na qual foram realizadas 13 
amostragens. Cada uma das parcelas era constituída de quatro linha de cinco metros 
de comprimento, sendo as duas centrais consideradas como área útil para avaliação. 

30



Sessão de Entomologia 117

As infestações médias de percevejo-marrom por pano de batida variaram de 
0,15 (BRS 9090, M 8210, M8766 e ANsc 89109) a 0,54 (BRS Pérola) e de 0,02 (M 
8210 e Syn 1285) a 0,15 (P99R03), percevejo-verde por pano de batida (Tabela 1).  

Quanto ao somatório total de percevejos (marrom + verde) houve diferença 
significativa entre os períodos das avaliações, observando pico populacional de 
percevejos aos 84 dias após a emergência (DAE), com média de 1,34 percevejos por 
pano de batida. Nesse mesmo período de avaliação foram constadas as maiores 
densidades de percevejo-marrom e de percevejo-verde. 

Entre as espécies de percevejos estudadas, houve predominância da espécie 
E. heros, com 77% dos indivíduos monitorados na área experimental, corroborando 
com Panizzi (2002), que durante levantamentos de populações de percevejos em soja 
na região de Balsas-MA, observou a predominância desta espécie em 82,4% dos 
indivíduos coletados.

As baixas infestações naturais de E. heros e N. viridula encontradas nesse 
estudo, não permitiram observar diferenças significativas entre os cultivares de soja, 
constatando diferenças somente entre os períodos de avaliação. 

 Dentre os percevejos, 77% dos indivíduos coletadas pertencia a espécie 
Euschitus heros e o pico populacional de percevejos na safra 2014/2015 foi observado 
aos 84 DAE. Níveis de dano econômico causados por percevejos em campos de 
produção de sementes, foram atingidos aos 77 e 84 DAE. 
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Tabela 1. Número médio (± EP) de percevejo-marrom (Euschitus heros), percevejo-
verde (Nezara viridula) e somatório total (marrom + verde), por pano de batida, obtidos 
em vinte cultivares de soja, em treze amostragens. Paragominas - PA, 2014/2015.
Cultivar (C) Percevejo marrom

Euschitus heros
Percevejo verde 
Nezara viridula

Total de 
Percevejos 

1 – BRS 9090 RR 0,15 ± 0,06  0,06 ± 0,04  0,21 ± 0,07  
2 – BRS Pérola 0,54 ± 0,16  0,10 ± 0,05  0,64 ± 0,18  
3 – BRS Sambaíba 0,33 ± 0,13  0,06 ± 0,04  0,39 ± 0,14  
4 – Urucuí 0,23 ± 0,08  0,11 ± 0,04  0,34 ± 0,10  
5 – Campo Novo 0,38 ± 0,14  0,10 ± 0,04  0,48 ± 0,15  
6 – P98C81 0,27 ± 0,08  0,04 ± 0,03  0,31 ± 0,09  
7 – P99R03 0,34 ± 0,13  0,15 ± 0,06  0,49 ± 0,17  
8 – P98Y52 0,31 ± 0,09  0,06 ± 0,03  0,37 ± 0,11  
9 – P98Y51 0.31 ± 0,10  0,04 ± 0,03  0,35 ± 0,11  
10 – M 9144 RR 0,36 ± 0,11  0,08 ± 0,05  0,44 ± 0,12  
11 –M 9056 RR 0,31 ± 0,09  0,04 ± 0,03  0,35 ± 0,10  
12 – M 8644 IPRO 0,17 ± 0,06  0,10 ± 0,05  0,27 ± 0.10  
13 – M 8210 IPRO 0,15 ± 0,06  0,02 ± 0,02  0,17 ± 0,07  
14 – M 8766 RR 0,15 ± 0,07  0,06 ± 0,06  0,21 ± 0,09  
15 – M 8867 RR 0,31 ± 0,10  0,06 ± 0,03  0,37 ± 0,11  
16 – Syn 1183 RR 0,19 ± 0,08  0,04 ± 0,03 0,23 ± 0,09  
17 – Syn 1285 RR 0,21 ± 0,08  0,02 ± 0,02  0,23 ± 0,09  
18 – Syn 13870 IPRO 0,21 ± 0,08  0,06 ± 0,03  0,27 ± 0,09  
19 – TMG 1288 RR 0,48 ± 0,13  0,10 ± 0,04  0,58 ± 0,15  
20 – AN sc 89 109 RR 0,15 ± 0,05  0,06 ± 0,03  0,21 ± 0,06  

F (C)    1.77 *    1.02 ns    1.60 ns 
C.V. (%)  28.70 16.47 32.80 

Período de Avaliação (A)       
7 DAE (1) 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 e 
14 DAE (2) 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 e 
21 DAE (3) 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 e 
28 DAE (4) 0,00 ± 0,00 e 0,00 ± 0,00 b 0,00 ± 0,00 e 
35 DAE (5) 0,01 ± 0,01 e 0,00 ± 0,00 b 0,01 ± 0,01 e 
42 DAE (6)  0,09 ± 0,04 de 0,00 ± 0,00 b 0,09 ± 0,04 e 
49 DAE (7)    0,07 ± 0,00 cde 0,00 ± 0,00 b 0,07 ± 0,03 e 
56 DAE (8)    0,14 ± 0,00 cde 0,01 ± 0,01 b       0,15 ± 0,04 de 
63 DAE (9)        0,35 ± 0,08 c         0,07 ± 0,03 ab       0,42 ± 0,09 cd 

70 DAE (10)  0,26 ± 0,06 cd         0,21 ± 0,06 a       0,47 ± 0,09 c 
77 DAE (11) 0,84 ± 0,13 b         0,19 ± 0,04 a       1,03 ± 0,15 b 
84 DAE (12) 1,14 ± 0,12 a         0,20 ± 0,05 a       1,34 ± 0,13 a 
91 DAE (13) 0,72 ± 0,13 b         0,17 ± 0,05 a       0,89 ± 0,14 b 

F (E) 39.68 ** 8.93 ** 47,90 ** 
C.V. (%) 28.32 18.24 29.57 

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. Para análise estatística, os dados foram transformados em (x + 0,5)1/2. DAE: Dias após a emergência. ± 
EP: Erro Padrão da Média.
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CORRELAÇÃO ENTRE MARIPOSAS E LAGARTAS DE Chrysodeixis
includens (WALKER) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) NA CULTURA DA SOJA  

GRIGOLLI, M.M.K. 1; GRIGOLLI, J.F.J.1; SIMONATO, J.1; MARTINELLI, N.M.2

1Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Estrada da 
Usina Velha, km 2, Maracaju, MS, mirian@fundacaoms.org.br. 2FCAV/Unesp 
Jaboticabal 

O manejo da lagarta falsa-medideira Chrisodeixis includens (Walker, [1858]) 
(Lepidoptera: Noctuidae) na cultura da soja se baseia no uso de inseticidas químicos e 
na maioria dos casos, as aplicações são realizadas de forma predeterminada, e muitas 
vezes sem necessidade. O monitoramento por meio do pano de batida (Boyer & Dumas, 
1969; Corrêa-Ferreira, 2012) é uma forma eficiente e é a mais usada para o 
acompanhamento das densidades populacionais de lagartas na cultura da soja. 
Todavia, em áreas extensas de cultivo, como as encontradas no Centro-Oeste do Brasil, 
o monitoramento pode ser demorado e há demanda por grande número de monitores 
para realizar o levantamento populacional das pragas.  

Uma das alternativas ao pano de batida é a utilização de armadilhas tipo Delta 
com piso adesivo e cápsulas emissoras de feromônio sexual para atrair adultos de 
lepidópteros. Em vista disso, objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de feromônio 
sexual comercial para monitorar a população de adultos de C. includens em áreas de 
soja, bem como correlacionar o número de adultos coletados nas armadilhas com 
feromônio sexual com a densidade populacional de lagartas obtidas no pano de batida 
em condições de campo, e adotar um nível de ação da praga baseado nos adultos 
capturados. 

Os experimentos foram conduzidos na Estação Experimental da Fundação MS 
para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, em Maracaju, MS, nas safras 
2013/14 e 2014/15. A cultivar de soja utilizada nos talhões avaliados foi BMX Potência 
RR, com espaçamento entre linhas de 50 cm, e a adubação utilizada foi de acordo com 
a análise de solo de cada talhão. 

Cinco talhões foram monitorados semanalmente durante todo o ciclo de 
desenvolvimento das plantas por meio da técnica do pano de batida. Em cada talhão foi 
posicionada uma armadilha tipo Delta, com o feromônio sexual BioPseudoplusia®

(Biocontrole). As armadilhas foram posicionadas a cada cinco hectares, à 20 cm acima 
do nível do dossel das plantas de soja. A cápsula emissora de feromônio foi substituída 
a cada 21 dias, conforme recomendações do fabricante e o piso adesivo foi trocado por 
um novo a cada sete dias. Registrou-se o número de mariposas de C. includens 
coletadas por armadilha por semana em cada talhão durante todo o ciclo da cultura da 
soja. 

Durante as avaliações de lagartas, os pontos de amostragem utilizados 
encontravam-se no raio de ação da armadilha posicionada, possibilitando as inferências 
sobre a correlação entre lagartas e mariposas capturadas. Foram realizadas 10 batidas 
de pano por talhão de forma aleatória na área e com caminhamento em zigue-zague. 
Considerou-se lagartas de C. includens pequenas (até 1,5 cm), médias (entre 1,5 e 3,0 
cm) e grandes (maiores do que 3,0 cm), além do número total de lagartas (somatório de 
todos os tamanhos). 

Com os dados, realizou-se análise de correlação entre o número de lagartas 
pequenas, médias, grandes e total coletadas nos panos de batida com o número de 
mariposas de C. includens coletadas nas armadilhas instaladas em cada talhão. Para 
tanto, os dados obtidos foram submetidos à análise de correlação na análise de 
variância e, posteriormente, analisados pelo teste F (p<0,05). 
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Após as análises e determinação das equações de correlação, foi realizada a 
estimativa do nível de ação baseado nas mariposas capturadas nas armadilhas. Para 
tanto, utilizou-se a equação de correlação entre mariposas x lagartas totais e calculou-
se a média do número de mariposas que correspondem a 20 lagartas nos cinco talhões 
avaliados. Como margem de segurança do nível de ação proposto, adotou-se a média 
do coeficiente de correlação das equações. 

Os resultados obtidos indicaram a possibilidade de correlacionar 
significativamente o número de mariposas de C. includens capturadas em armadilhas 
tipo Delta com o feromônio sexual e o número de lagartas capturadas no pano de batida 
em áreas cultivadas com soja de forma linear e positiva, ou seja, quando ocorre aumento 
no número de adultos capturados nas armadilhas, maior é a população de lagartas no 
talhão monitorado. Os coeficientes de correlação, a equação de correlação e os valores 
do teste F podem ser observados na Tabela 1. 

Ao analisar as equações de correlação entre mariposas e o número de lagartas 
totais, foi possível obter uma média nos cinco talhões de aproximadamente 18 
mariposas capturadas por armadilha por semana representando as 20 lagartas. As 
equações utilizadas para o cálculo do nível de ação obtiveram um valor médio de 
coeficiente de correlação (R2) de 0,8250, ou seja, os modelos obtidos respondem a 
82,50% das lagartas coletadas no campo. Adotando-se como nível de segurança 
17,50% (100,00% - 82,50% obtido das médias do coeficiente de correlação das 
equações utilizadas), chega-se ao nível de ação de 15 mariposas capturadas por 
armadilha por semana. 

No entanto, reitera-se a necessidade de condução de novas áreas a fim de 
validar os modelos matemáticos obtidos no presente trabalho para manejar, com base 
em mariposas de C. includens capturados em armadilhas a necessidade da adoção de 
estratégias de controle de pragas, agilizando o processo de amostragem e reduzindo os 
impactos causados por esta praga nas lavouras de soja. 

Referências
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Tabela 1. Equação, coeficiente de correlação (R2), valores do teste F e estimativa do 
número de mariposas coletadas correspondentes a 20 lagartas no campo (x = 20) (EM 
x = 20) entre mariposas capturadas em armadilhas com feromônio sexual e lagartas de 
Chrysodeixis includens capturadas nos cinco talhões com a técnica do pano de batida. 

Talhão Lagarta Equação R2 Teste F EM (x = 20) 

01 

Pequena y = 0,3782 x + 1,7680 0,8084** 8,3017** N/D 

Média y = 0,1394 x + 0,5281 0,7602** 5,8010** N/D 

Grande y = 0,1362 x + 1,5781 0,4182ns 1,8004ns N/D 

Total y = 0,6547 x + 3,8761 0,7810** 15,5104** 17 

02 

Pequena y = 0,8253 x + 0,8220 0,6831* 4,7790* N/D 

Média y = 0,3741 x + 0,3483 0,6935* 5,6228* N/D 

Grande y = 0,3538 x + 0,0665 0,6892* 4,0472* N/D 

Total y = 1,5584 x + 1,2376 0,7498** 14,8054** 32 

03 

Pequena y = 0,2323 x + 0,1621 0,7364** 7,0466** N/D 

Média y = 0,0134 x + 0,3200 0,0254ns 0,7419ns N/D 

Grande y = 0,1283 x + 0,0182 0,6262* 5,0041* N/D 

Total y = 0,3724 x + 0,4603 0,6863* 6,7201* 8 

04 

Pequena y = 0,3531 x + 0,0387 0,9194** 19,6189** N/D 

Média y = 0,4669 x + 0,5752 0,9307** 13,8943** N/D 

Grande y = 0,3131 x + 0,1610 0,8669** 11,2704** N/D 

Total y = 1,1344 x + 0,7760 0,9491** 22,0018** 23 

05 

Pequena y = 0,1938 x + 0,0721 0,8274** 13,0715** N/D 

Média y = 0,1805 x + 0,1484 0,7332** 9,1843** N/D 

Grande y = 0,0573 x + 0,1582 0,1804ns 2,6180ns N/D 

Total y = 0,4313 x + 0,2345 0,9589** 19,6325* 9 
y = estimativa do número de mariposas coletadas na armadilha de feromônio sexual; x = estimativa do número de lagartas 
de C. includens coletadas no pano de batida; EM – estimativa do número de mariposas coletadas quando x = 20 lagartas 
por metro de linha. ns não significativo; * e ** significativo a 5% e 1% respectivamente; N/D – Não definido. 
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EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE INSETICIDAS PARA CONTROLE DE 
Euschistus heros (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) NA CULTURA DA SOJA  

 
ROY, S.R.1; NUNES, M.L.S. 1; MIRANDA, D. P. 1; SILVA, L.C.G. 1; MAGALHÃES V.S. 1; 
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MORAES, T.R. 1; MORAIS, J.R.S.1; OLIVEIRA, L.M. 1; CZEPAK, C.1  
 
1Setor Manejo Integrado de Pragas, Escola de Agronomia, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia, GO. sergior.roy@outlook.com. 

 
No complexo de sugadores presentes na cultura da soja podemos encontrar com 

maior frequência as seguintes espécies: Piezodorus guildinii e Euschistus heros, 
ocorrendo tanto de forma individual como em conjunto. Das espécies acima citadas o 
percevejo marrom E. heros, (Hemiptera:Pentatomidae) é uma praga-chave da cultura 
sendo mais adaptado ao Centro-Oeste do Brasil (Carvalho, 2017).  

A colonização das plantas de soja pelos percevejos se inicia, normalmente, no 
final do período vegetativo e/ou início do reprodutivo (Corrêa-Ferreira & Peres 2002). 
Ninfas e adultos alimentam-se por meio da inserção dos estiletes nas vagens, atingindo 
diretamente as sementes causando danos diretos, além da extração dos nutrientes 
(Belorte, 2003).  

Segundo Rocha (2015) quando os percevejos atacam as vagens as perdas no 
valor germinativo das sementes podem ser superiores a 50%. Como resultado tem-se 
uma redução no rendimento e na qualidade dos grãos devido a baixa percentagem de 
germinação, diminuição do vigor, redução no tamanho de semente, redução no 
conteúdo de óleo. Além do que, as sementes danificadas apresentam aumento na 
incidência de doenças, como por exemplo, Fusarium spp.  

Avaliou-se em Anápolis/GO o controle de E. heros com inseticidas de ação de 
contato e ingestão, na cultura da soja entre os meses de janeiro a fevereiro de 2017. O 
semeio da soja foi efetuado no dia 04/11/2016 e a emergência constatada no dia 
10/11/2016, utilizando a cultivar NS7670 RR com 14 plantas/m.  

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com nove tratamentos 
e quatro repetições. As parcelas foram constituídas de dezoito linhas de 15 metros de 
comprimento (135m²). Realizaram-se três aplicações a cada dez dias, iniciando a 
primeira no dia 06/01/17, aproximadamente 60 dias de idade (formação das vagens) e 
um número médio na área experimental de 0,43 percevejos/m.  

Os tratamentos utilizados foram: (1) Testemunha; (2) primeira aplicação: acefato, 
na dose de 1000 g de p.c./ha; segunda aplicação de acetamiprido+ bifentrina, na dose 
de 200 ml de p.c./ha e terceira aplicação de acetamiprido + bifentrina, na dose de 200 
ml de p.c./ha; (3) primeira aplicação: acefato, na dose de 1000 g de p.c./ha; segunda 
aplicação: acetamiprido + bifentrina, na dose de 200 ml de p.c./ha e terceira aplicação 
de acetamiprido+ bifentrina, na dose de 250 ml de p.c./ha; (4) primeira aplicação: 
acefato, na dose de 1000 g de p.c./ha; segunda aplicação de acetamiprido + bifentrina, 
na dose de 250 ml de p.c./ha e terceira aplicação de acetamiprido + bifentrina, na dose 
de 300 ml de p.c./ha; (5) primeira aplicação: acefato, na dose de 1000 g de p.c./ha; 
segunda aplicação: acetamiprido + bifentrina, na dose de 250 ml de p.c./ha e terceira 
aplicação de acetamiprido + bifentrina, na dose de 250 ml de p.c./ha; (6) primeira 
aplicação: acefato, na dose de 1000 g de p.c./ha; segunda aplicação: acetamiprido + 
bifentrina, na dose de 250 ml de p.c./ha e terceira aplicação de acetamiprido + bifentrina, 
na dose de 300 ml de p.c./ha; (7) primeira aplicação: acefato, na dose de 1000 g de 
p.c./ha; segunda aplicação: imidacloprido + bifentrina, na dose de 300 ml de p.c./ha e 
terceira aplicação de imidacloprido + bifentrina, na dose de 300 ml de p.c./ha; (8) 
primeira aplicação: acefato, na dose de 1000 g de p.c./ha; segunda aplicação: 

32
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tiametoxam + lambda-cialotrina, na dose de 250 ml de p.c./ha e terceira aplicação de 
tiametoxam + lambda-cialotrina, na dose de 250 ml de p.c./ha; (9) primeira aplicação: 
acefato, na dose de 1000 g de p.c./ha; segunda aplicação: tiametoxam + lambda-
cialotrina, na dose de 300 ml de p.c./ha e terceira aplicação de tiametoxam + lambda-
cialotrina, na dose de 300 ml de p.c./ha.  

Além das avaliações prévias antes das aplicações, foram efetuadas avaliações 
aos 02, 04 e 07, dias após a primeira e segunda aplicação e aos 02, 04, 07, 10 e 14 dias 
após a terceira aplicação. Em cada avaliação foram efetuadas duas amostragens ao 
acaso por parcela, através do método do pano, batendo-se apenas uma fileira de soja 
e contando-se o número de adultos e ninfas de 3 a 5 instar (maiores que 0,5 cm) vivos.  

Os dados referentes ao número de percevejos vivos presentes foram 
transformados em √x+0,5 e submetidos à análise de variância, conforme delineamento 
proposto e as médias comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. As 
percentagens de eficiência dos diferentes tratamentos foram calculadas pela fórmula de 
Abbott (1925).  

A colheita foi efetuada no dia 23/02/17, colhendo-se 2 m de linha e depois de 
identificadas e acondicionadas em sacos foram levadas para o laboratório para 
obtenção dos dados de colheita (vagens/planta; peso de 100 grãos, sacas/ha). Também 
foi feito o teste de tetrazólio em 25 grãos/parcela, totalizando 100 grãos por tratamento 
para obtenção do percentual de grãos danificados pelo percevejo.  

Pode-se concluir que para controle de E. heros na soja, ao final de três 
aplicações verificou-se que os inseticidas aplicados demonstraram uma atuação 
significativa na redução da praga, pois alcançaram controles acima de 80% 
independente do produto e doses utilizadas, mantendo-se desta forma até 14 dias da 
aplicação dos tratamentos (Tabela 1). 

Com relação à produtividade não foi possível observar diferenças significativas 
quando se comparou a testemunha com os inseticidas, porém no teste tetrazólio 
verificou-se que todos os tratamentos inseticida apresentaram alguma perda de vigor e 
viabilidade, variando de 1 a 7%, porém, significativamente menores quando comparados 
a testemunha que atingiu 25 % de grãos danificados (Tabela 2). Sendo assim, apesar 
de todos os programas de manejo com inseticidas apresentarem desempenho 
satisfatório, reduzindo a praga a níveis abaixo do recomendado, estes não foram 
suficientes para impedir os danos ocasionados aos grãos de soja. 
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Tabela 1. Número médio de Euschistus heros (PM/m) após a terceira aplicação de 
diferentes inseticidas na cultura da soja. Goiânia, 2017. 

Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não apresentam diferença estatística segundo Teste de Duncan a 
5%. 

 
Tabela 2. Resultados obtidos a partir da colheita dos diferentes tratamentos com 
inseticida para controle de Euschistus heros na cultura da soja. Goiânia, 2017. 

Primeira 
Aplicação  

Dose
(ml
ou

g/ha) 

Segunda 
Aplicação  

Dose
(ml
ou

g/ha) 

Terceira 
Aplicação 

Dose
(ml
ou

g/ha)

Vagens/planta*  Sacas/ha*  Peso de 
100

grãos*
(G) 

Tetrazolio
100 grãos

(%)  

Testemunha - Testemunha  Testemunha - 50,6a 62,0ab 17,7b  25a  

Acefato 1000 acetamiprido+ 
bifentrina 200 acetamiprido+ 

bifentrina 200 42,3a 53,2ab 20,2a  3b  

Acefato 1000 acetamiprido+ 
bifentrina 200 acetamiprido+ 

bifentrina 250 49,4a 59,0ab 18,1ab  1b  

Acefato 1000 acetamiprido+ 
bifentrina 250 acetamiprido+ 

bifentrina 300 45,5a 52,0b 20,4a  5b  

Acefato 1000 acetamiprido+ 
bifentrina 250 acetamiprido+ 

bifentrina 250 48,0a 58,1ab 19,6ab  1b  

Acefato 1000 acetamiprido+ 
bifentrina 250 acetamiprido+ 

bifentrina 300 46,7a 62,6ab 19,4ab  2b  

Acefato 1000 imidacloprido + 
bifentrina 300 imidacloprido + 

bifentrina 300 48,4a 66,7a 19,9ab  7b  

Acefato 1000 tiametoxam + 
lambda-cialotrina 250 tiametoxam + 

lambda-cialotrina 250 48,9a 63,6ab 19,6ab  4b  

Acefato 1000 tiametoxam + 
lambda-cialotrina 300 tiametoxam + 

lambda-cialotrina 300 46,6a 64,5ab 19,0ab  6b  

CV%  - - - - - 6,9 6,9 3,7  79,4  
Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não apresentam diferença estatística segundo Teste de Duncan a 
5%.; 
 

Tratamentos  Dose 
(ml ou 
g/ha)  

 Dias Após a Terceira Aplicação  

Prévia 02  04  07  10  14  

PM PM %E PM %E PM %E PM %E PM %E 

Testemunha - 2,5a  1,37a - 1,5a - 3,5a - 1,87a - 1,87a  - 
acetamiprido+ bifentrina 200 0b  0b  100 0,12b 92 0,25b 93 0b  100 0,12b  93 
acetamiprido+ bifentrina 250 0b  0,12b 91 0,12b 92 0b  100 0b  100 0b  100
acetamiprido+ bifentrina 300 0b  0b  100 0b  100 0b  100 0b  100 0b  100
acetamiprido+ bifentrina 250 0b  0b  100 0,12b 92 0b  100 0b  100 0,12b  93 
acetamiprido+ bifentrina 300 0b  0b  100 0b  100 0b  100 0b  100 0b  100 
imidacloprido + bifentrina 300 0,12b 0b  100 0,12b 92 0b  100 0b  100 0,12b  93 
tiametoxam + lambda-
cialotrina 250 0,12b 0b  100 0b  100 0,12b 96 0b  100 0b  100 

tiametoxam + lambda-
cialotrina 300 0,12b 0b  100 0b  100 0b  100 0b  100 0b  100 

CV% - 33,0 23,5 - 38,8 - 38,8 - 33,7  - 17,5 - 
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POTENCIAL DE TRANSLOCAÇÃO DE dsRNA EM VAGENS DE SOJA PARA 
ESTUDOS DE SILENCIAMENTO GÊNICO EM INSETOS 

FERNANDES, J.B.1; NOMURA, R.B.G.2; PASINI, A.1; ROGGIA, S.3; MARCELINO-
GUIMARÃES, F.C.3;

1Universidade Estadual de Londrina - UEL, Pós graduação Agronomia, Londrina, PR, 
joanbrigo@gmail.com; 2Universidade Estadual de Londrina - UEL, Pós graduação 
Biotecnologia; 3Embrapa Soja. 

A cultura soja se tornou uma das cadeias agrícola de maior importância para a 
economia brasileira (MAPA, 2017), possuindo pragas e doenças que cada vez mais 
ganham resistência aos métodos de controle químico utilizados por seu uso 
indiscriminado (Oliveira et al., 2016). 

A partir da descoberta de moléculas que atuam silenciando genes específicos, 
sendo nomeado como RNA de interferência (RNAi), vários métodos de utilização e 
aplicação foram e estão sendo desenvolvidos no intuito de revolucionar métodos de 
controle de diversos organismos (Hannon, 2002; Boutros & Ahringer, 2008). 

O mecanismo de RNA interferente (RNAi) é um processo que ocorre 
naturalmente em organismos eucarióticos. Trata-se de um processo que causa o 
silenciamento de genes antes de sua tradução, pela degradação do mRNA (Obbard, et 
al., 2009). Este processo foi descrito primeiramente em plantas e nomeado como 
silenciamento gênico pós-transcricional, ou PTGS (Jorgensen, et al., 1996). 

O RNAi apresenta grande potencial biotecnológico devido a sua elevada 
especificidade, podendo assim colaborar para o campo da entomologia (Gordon & 
Waterhouse, 2007), seja para o estudo funcional de genes ou mesmo como uma 
ferramenta alternativa para o controle de insetos praga na agricultura (Price & 
Gatehouse, 2008). De maneira geral, estudos de RNAi nesses insetos são realizados 
através da utilização de plantas geneticamente modificadas para expressarem RNAs 
de dupla fita (dsRNAs) ou utilizando moléculas exógenas introduzidas por meio de 
microinjeção (Fishilevich et al., 2016). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade da utilização do 
mecanismo de RNAi para o estudo de genes em insetos, por via alimentar, em vagens 
de soja. Essa metodologia, conhecida como “Aplicação Ectópica”, se baseia na 
absorção direta do dsRNA no tecido vegetal, sendo posteriormente absorvida pelo 
inseto após se alimentar das plantas, resultando no silenciamento gênico. Trata-se de 
uma metodologia menos onerosa quando comparada às utilizadas tradicionalmente, 
que já vem sendo empregado com sucesso em estudos em outros organismos e 
alguns insetos. Neste estudo, foi avaliada a capacidade de translocação do dsRNA em 
vagens de soja. Para isso, foram utilizadas moléculas de dsRNA sem 
complementaridade com os transcritos da soja. 
 O experimento foi conduzido no laboratório de biotecnologia da Embrapa Soja, 
em Londrina, PR, durante o ano de 2017. Para se avaliar a capacidade de 
translocação da solução de dsRNA nas vagens, foram preparados 3 tubos de 2 mL 
com uma microgota no fundo dos mesmos contendo 50 µL de solução com 
concentração de 10 ng de dsRNA GFP. Após foram coletadas 3 vagens de soja BRS 
1001 IPRO padronizadas com 3 sementes. Previamente a introdução da vagem no 
tubo, foi feito um corte de parte do pedúnculo para manter a parte viva em contato com 
a solução. Posteriormente o pedúnculo da vagem foi colocado em contato na 
microgota no interior do tubo e armazenado por 24h em BOD à 26°C com fotoperíodo 
de 14h sendo o volume totalmente absorvido neste período de tempo. Após, as 
vagens foram retiradas dos tubos, lavadas com água destilada, seccionadas em três 
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partes referentes aos segmentos das sementes, separadas as valvas das sementes e 
congeladas em nitrogênio líquido. Posteriormente foram colocadas em tubos de 2 mL 
para identificação e armazenamento em freezer à -80°C. As valvas foram separadas e 
identificadas da seguinte maneira: VX 1.1, 1.2, 1.3; VX 2.1, 2.2 e 2.3; VX 3.1, 3.2 e 3.3; 
VX 4.1, 4.2 e 4.3 e VX 5.1, 5.2 e 5.3 sendo referente à repetição da vagem após a 
secção. 

O RNA total de cada secção das vagens foi extraído  individualmente através 
do método Trizol (Invitrogen®), seguido de reações de PCR qualitativo utilizando 
iniciadores específicos para um fragmento de 206pb, para avaliação da presença do 
dsRNA no tecido vegetal. Para cada reação foram utilizados 100 ng de RNA total. 

Através das análises por PCR, foi observado a presença do dsRNA e sua 
estabilidade e integridade após 24h (Figura 1), sendo principalmente detectado nas 
secções da vagem próximo ao pedúnculo, local onde foi administrado o dsRNA. A 
estabilidade do dsRNA 24 horas após a aplicação no tecido vegetal evidenciando o 
potencial de aplicação dessa tecnologia tanto para ensaios de validação de genes em 
insetos pragas da soja e/ou seu uso potencial como ferramenta de controle. 

Dada a variação no perfil de translocação entre as 5 vagens avaliadas, sugere-
se que mais testes sejam conduzidos, tanto variando a dose como tempo de 
incubação. Adicionalmente, ensaios com manutenção do fluxo hídrico, o que pode 
favorecer a translocação do dsRNA, podem ser considerados.  
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Figura 1. Resultados de reação de PCR e Eletroforese em vagens de soja seccionadas com 
translocação de dsRNA GFP. VX 1.1 vagem 1 secção 1, VX 1.2 vagem 1 secção 2, VX 1.3 
vagem 1 secção 3, VX 2.1 vagem 2 secção 1, VX 2.2 vagem 2 secção 2, VX 2.3 vagem 2 
secção 3, VX 3.1 vagem 3 secção 1, VX 3.2 vagem 3 secção 2, VX 3.3 vagem 3 secção 3, VX 
4.1 vagem 4 secção 1, VX 4.2 vagem 4 secção 2, VX 4.3 vagem 4 secção 3, VX 5.1 vagem 5 
secção 1, VX 5.2 vagem 5 secção 2, VX 5.3 vagem 5 secção 3.  
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MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DA SOJA EM LAVOURAS NO NORTE 
DO PARANÁ 

FERNANDES. J.B.1; FAZAM, J.C.1; BODNAR, A.2; PASINI, A.1

1Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, PR, joanbrigo@gmail.com;
2EMATER Paraná. 

Buscando mitigar os danos decorrentes do ataque de pragas e disciplinar a 
utilização de inseticidas, surgiu o Manejo Integrado de Pragas (MIP), com a filosofia de 
integrar táticas de controle diferentes, como alternativa ao uso de inseticidas (BUENO 
et al., 2012).  

A adoção dessa estratégia, que possui como respaldo o nível de ação, 
associado ao nível populacional da praga, é embasada em levantamentos via métodos 
de amostragem (BUENO et al., 2012). O registro da flutuação populacional de pragas 
ou predadores é realizada pelo método do pano de batida (CORRÊA-FERREIRA, 
2012), embora existam outros, este por sua vez é o mais comum. Exigindo um 
acompanhamento rigoroso por parte das equipes de campo.  

A facilidade da tomada de decisão sem parâmetros técnicos e a perda de 
eficiência do método devido à introdução de cultivares de porte mais elevado e a 
redução do espaçamento entre linhas (CORRÊA-FERREIRA, 2012), faz com que a 
tomada de decisão seja realizada de forma mais frequente, sem seguir os preceitos do 
MIP. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi conduzir duas áreas de produção de 
soja comercial, implementando o manejo integrado de pragas avaliando-se sua 
eficiência. 

O experimento foi realizado em duas lavouras comerciais de soja, ambas com 
a cultivar TMG 7062 IPRO, em Cambé-PR. Para a condução do MIP, utilizou-se toda a 
área disponível pelos produtores, somadas representaram 22 hectares.  Foram 
realizadas vistorias semanais, compreendendo o período de VE à R6 (RITCHIE et al., 
1982). As amostragens foram conduzidas pelo método do pano de batida, a cada 
vistoria nas áreas foi realizada 10 batidas de pano, seguindo caminhamento aleatório 
para abranger toda a área e obter média representativa do local.  

Na safra 2015/2016 observou-se baixas populações de pragas, abaixo do nível 
de ação recomendado para o MIP e concomitante a população de insetos predadores, 
as baixas populações podem ser explicadas pela ocorrência de uma safra com chuvas 
localizadas, seguida de períodos secos, sobre fortes influencias de El Niño.  

As populações de insetos mais abundantes e predominantes concentraram-se 
nos lepidópteros desfolhadores, e nos percevejos fitófagos, corroborando com 
levantamentos feitos pela Emater na safra 15/16, em que Anticarsia gemmatalis e 
Euschisthus heros foram predominantes (CONTE et al., 2016). Em ambas as 
propriedades nenhuma das pragas alcançaram o nível de ação (Figuras 1 e 2), o 
grupo dos sugadores, apresentou população crescente no período reprodutivo da soja. 
Estudos realizados embasados em levantamento de pragas e inimigos naturais em 
soja, na mesma safra, no norte do Paraná, as unidades de referências do MIP 
realizaram o controle das referias pragas em média de 2,1 vezes e para áreas com o 
manejo convencional o controle foi realizado em média 4 vezes (CONTE et al., 2016). 

A flutuação populacional de predadores foi registrada ao longo de todo período 
de amostragem, sendo que nos estádios vegetativos e reprodutivos houve 
predominancia de aranhas, Geocoris sp., Lebia concinna e Eriopis connexa (Figuras 3 
e 4). No período de aumento da flutuação populacional de percevejos, registrado em 
R6 para ambas as áreas, houve maior densidade populacional para E. connexa, sendo 
considerada um importante predador de ovos e outros pequenos insetos fitofágos e 
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aranhas que são predadores generalistas, ou seja que se alimentam de diferentes 
insetos, para as propriedades A e B respectivamente (SARAN et al., 2007). 

O manejo integrado de praga mostra-se eficiente para avaliação e registro da 
evolução da flutuação populacional de pragas e predadores. Segundo Conte et al. 
(2016) o monitoramento constante possibilita ao agricultor a tomada de decisão no 
momento correto, protegendo a si, a lavoura e ao meio ambiente bem como evita 
aplicações de pesticidas desnecessárias o que favorece a presença de inimigos 
naturais, resultando no estabelecimento e favorecimento de um controle biológico de 
pragas, culminando em redução da intensidade do ataque de pragas e surtos 
secundários. Nas lavoras com adoção de protocolo de MIP além de manterem a 
produtividade de soja ainda se constata redução de custos com o controle de pragas, 
e na safra 15/16 as unidades de referência de MIP economizaram em média 2 sacas 
de soja por hectare com aplicações de inseticidas. 
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Figura 1. Flutuação populacional de pragas e desfolha, em áreas de manejo integrado 
de pragas em soja, Cambé PR, safra 2015/2016. Propriedade A localizada nas 
coordenadas 23° 19' 05,8''S e 51° 16' 28,8''W. 
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Figura 2.  Flutuação populacional de pragas e desfolha, em áreas de manejo 
integrado de pragas em soja, Cambé PR, safra 2015/2016.Propriedade B localizada 
nas coordenadas 23° 32' 04,40''S e 51° 27' 79,19''W. 

Figura 3. Flutuação populacional de insetos predadores em áreas de manejo 
integrado de pragas em soja, Cambé PR, safra 2015/2016. Propriedade A localizada 
nas coordenadas 23° 19' 05,8''S e 51° 16' 28,8''W. 

Figura 4. Flutuação populacional de insetos predadores, em áreas de manejo 
integrado de pragas em soja, Cambé PR, safra 2015/2016. Propriedade B localizada 
nas coordenadas23° 32' 04,40''S e 51° 27' 79,19''W. 
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A soja (Glycine max (L.) Merril) é atacada por grande número de insetos-pragas. 
O cenário, em relação as principais pragas da soja, tem mudado nos últimos anos, 
sendo que aquelas que no passado eram consideradas como primárias e cuja 
população era muito elevada, já não são mais, e outras têm ocupado o status de pragas 
principais. 

Sendo assim é necessário gerar informações sobre as principais pragas e seus 
inimigos naturais na cultura de soja, para o qual é necessário realizar amostragem de 
modo a conhecer a presença e a distribuição dos insetos. Programas de manejo 
integrado de pragas se baseiam em métodos de amostragens (Farias et al., 2001). O 
método de coleta deve revelar as espécies representativas, podendo ser diferente para 
os diferentes grupos de insetos, pois os insetos apresentam variabilidade de hábitos. 

O objetivo foi estimar a ocorrência de pragas e de seus inimigos naturais 
(predadores) na cultura de soja por meio dos métodos (pano de batida e rede 
entomológica), nos principais departamentos produtores de soja na safra 2016/2017. 

Os levantamentos foram feitos nos departamentos de Itapúa, Canindeyú, Alto 
Paraná e San Pedro. Em cada lavoura foram demarcados 30 pontos distantes em 20 
metros entre si, em cada um desses pontos foram coletados os insetos por meio dos 
métodos do pano de batida e rede entomológica, totalizando 1.200 coletas. 

Os métodos de amostragem avaliados e as respectivas formas de coleta são 
descritos a seguir: A rede entomológica é constituída de um cabo de madeira de 1,0 m, 
com rede de 0,35 cm de diâmetro. O pano de batida é um pano branco de 1,0 m de 
comprimento e 1,0 m de largura com as bordas inseridas em cabo de madeira.

As coletas dos insetos com a rede entomológica, foram realizadas através de 
cinco passadas da rede sobre as plantas, formando desenho de um “oito aberto” sobre 
duas fileiras (Panizzi & Corrêa-Ferreira, 1978). O pano de batida, foi colocado desde a 
base de uma fileira de soja e a outra fileira, as plantas foram batidas vigorosamente 
sobre o pano, de modo a que os insetos-pragas presentes fossem depositados no pano. 

Os insetos coletados em cada ponto foram identificados no campo, quando 
possível, e os não identificados foram colocados em recipientes para cada método (pano 
de batida e rede entomológica) e levados até o laboratório de Entomología da Faculdade 
de Ciências Agrarias da Universidad Nacional de Asunción, para a identificação.  

Os dados foram digitados em planilhas eletrônicas com a identificação do ponto, 
data, método de coleta (pano e rede) e a frequência das espécies coletadas.

Os insetos foram coletados em maior número no método de pano em todos os 
departamentos estudados (Figura 1). O número de insetos e as espécies de pragas e 
inimigos naturais coletados por método e por localidade são apresentados na tabela 1.  

Os percevejos com maior frequência foram os das espécies Euchistus heros 
(Fabr., 1794) (Hemiptera; Pentatomidae) e Dichelops sp. (Fabr., 1794) (Hemiptera; 
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Pentatomidae. Estas espécies de maior importância no Paraguai, são as mesmas 
mencionadas por SALVADORI et al. (2007) e KUSS-ROGIA (2009).

O maior número de insetos foi coletado pelo método do pano de batida no 
departamento de San Pedro. A espécie Dichelops sp. não foi coletada pelo método de 
rede. O motivo, pela qual a espécie não tenha sido coletada na rede, poderia ser 
explicado pelo fato de que no momento das passadas com rede entomológica poderia 
ocorrer a fuga dos insetos, por outro lado a baixa densidade populacional da espécie 
Dichelops sp. em alguns estádios fenológicos da soja também foi relatada (Kuss-Rogia, 
2009; Stürmer, 2012). 

As lagartas coletadas em maior número correspondem a espécies da subfamília 
Plussinae, elas foram coletadas em maior número no método do pano de batida.  Cabral 
et al. (2016) mencionam aos indivíduos da subfamília Plussinae como os mais 
importantes em relação ao número de espécies coletadas no estado de Rio Grande do 
Sul.

Já a espécie Omiodes indicata (Lepidoptera; Pyralidae) foi a segunda em número 
de espécies coletadas. No entanto ela não foi coletada nos departamentos de Alto 
Paraná e San Pedro. Indivíduos do gênero Spodoptera foram importantes no 
departamento de Itapúa. 

A espécie de coleóptero mais importante foi Diabrotica speciosa (Coleoptera; 
Chrysomelidae), sendo que a mesma foi coletada em todos os departamentos 
estudados, nos dois métodos de coleta. 

A espécie predadora mais importante é Orius sp. (Hemiptera; Anthocoridae), 
sendo a mais importante no departamento de Itapúa, no entanto ela não foi coletada 
nos departamentos de Alto Paraná e San Pedro.  
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Figura 1. Número de insetos coletados por pano e rede nos departamentos de Itapúa, 
Canindeyú, Alto Paraná e San Pedro na safra agrícola 2016/2017. 

Tabela 1. Número e espécies de insetos coletados nos departamentos de Itapúa, 
Canindeyú, Alto Paraná e San Pedro na safra agrícola 2016/2017. 

 Itapúa Canindeyú Alto Paraná San Pedro 

 Pano Rede Pano Rede Pano Rede Pano Rede 

Anticarsia gemmatalis 21 5 23 0 0 0 0 0 

Sub familia Plussinae 71 1 251 23 280 26 258 14 

Spodoptera spp 52 2 5 0 0 0 4 0 

Omiodes indicata 77 6 4 0 0 0 0 0 

Euschistus heros 2 0 54 2 108 14 221 165 

Dichelops sp. 2 0 15 0 6 0 0 0 

Edessa meditabunda 1 0 0 0 0 0 0 0 

Diabrotica speciosa 28 16 77 67 78 84 44 38 

Lagria villosa 18 5 30 23 1 0 4 6 

Lebia concinna 20 1 1 1 0 0 9 0 

Zelus sp. 13 3 0 6 2 0 0 0 

Geocoris sp. 3 0 6 3 0 0 0 0 

Orius sp. 37 4 5 0 0 0 0 0 
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AÇÃO DE ACETAMIPRIDO & BIFENTRINA NO CONTROLE DE Bemisia tabaci 
BIOTIPO B NA CULTURA DA SOJA 
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1Rattes Consultoria e Pesquisa Agronômica, jakobygl@yahoo.com.br; 2Universidade de Rio Verde 
- UniRV; 3UPL do Brasil Industrias e Comércio de Insumos Agropecuários. 

 
A mosca-branca (Bemisia tabaci Biótipo B) é uma praga polífaga, que vem 

causando sérios prejuízos aos produtores das culturas da soja, feijão e algodão na região 
sudoeste do estado de Goiás. Durante a sucção da seiva, B. tabaci libera o honeydew, 
que é uma substância açucarada que fica depositada sobre as folhas e ramos das 
plantas, favorecendo a formação da fumagina que afeta negativamente os processos 
fisiológicos das plantas (HENDRIX & WEI, 1992). A presença desse fungo escurece a 
folha, prejudicando a realização da fotossíntese, provocando murcha e queda das folhas, 
antecipando o ciclo da cultura, e consequentemente, interferindo na produtividade. As 
ninfas são as maiores responsáveis pela liberação dessa substância açucarada 
(DEGRANDE & VIVAN, 2008). Frente aos desafios de manejo da mosca-branca, 
objetivou-se com o presente trabalho avaliar a eficácia biológica de Acetamiprido & 
Bifentrina (250 & 250 g i.a. kg-1) no controle da mosca-branca (Bemisia tabaci biótipo B) 
na cultura da soja.  

 O experimento foi conduzido na safra 2016/17, na fazenda For da Barra II, área 
experimental da Rattes Consultoria e Pesquisa Agronômica, no município de Santo 
Antônio da Barra – GO. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso 
com nove tratamentos e quatro repetições. Foram realizadas 3 aplicações sequenciais de 
inseticidas com intervalo de 7 dias, com os seguintes tratamentos: Testemunha, 
Acetamiprido & Bifentrina nas concentrações de 50 & 50, 63 & 63 e 75 & 75 g i.a ha-1, 
Acetamiprido & Bifentrina + Piriproxifem nas concentrações de 50 & 50 + 25 e 63 & 63 + 
25 g i.a ha-1, Acetamiprido + Piriproxifem 50 + 25 g i.a ha-1, Acetamiprido (50 g i.a ha-1) e 
Cyantraniliprole (50 g i.a ha-1). As aplicações foram realizadas nos estádios fenológicos 
R3, R4 e R5.1. As variáveis analisadas foram número médio de ninfas de mosca-branca 
(B. tabaci), percentual de fumagina e rendimento.  

Com 3 e 7 DA1ªA, todos os inseticidas e doses testados apresentaram efeitos 
nocivos as ninfas de B. tabaci, diferindo do tratamento testemunha com menor número 
médio. Com 7 DA1ªA, houve um aumento acentuado na população de ninfas de B. tabaci 
no tratamento testemunha, com média de 69,13 ninfas por amostra. Em contrapartida, na 
maioria dos inseticidas e doses testados, houve uma redução na população. Com sete 
dias após a segunda aplicação (7 DA2ªA), o tratamento testemunha obteve o maior pico 
populacional de ninfas de B. tabaci, com média de 82,65 indivíduos por amostra (9 cm2). 
Nesta data, todos os tratamentos diferiram de forma significativa da testemunha com 
menor número médio de ninfas. Ao analisarmos a eficácia, verifica-se que a segunda 
aplicação dos inseticidas potencializou os índices de controle, com percentual superior a 
90%, exceto no tratamento Cyantraniliprole (50 g.a ha-1) que obteve 81% (Tabela 1).  

Sete dias após a terceira aplicação (7 DA3ªA), houve uma redução drástica na 
população de ninfas, principalmente no tratamento testemunha, o qual havia apresentado 
média de 82,65 na avaliação anterior, obteve média de somente 16,45 ninfas na 
avaliação de 7 DA3ªA. Embora tenha ocorrido a redução na população de ninfas no 
tratamento testemunha, todos os inseticidas e doses utilizados mantiveram-se com 
baixos números médios de ninfas em comparação ao tratamento testemunha, 
caracterizando que os mesmos apresentam ação nociva as formas jovens de B. tabaci 
(Tabela 1). 

A aplicação sequencial dos inseticidas proporcionou a redução na incidência da 
população de B. tabaci Biotipo b, principalmente no estágio de ninfa, a principal 
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responsável pela excreção de honeydew. Nas parcelas tratadas, o percentual de 
fumagina foi de 0 a 3%. Tais resultados são extremamente satisfatórios em função dos 
danos provocados pela fumagina. No tratamento testemunha, o percentual de fumagina 
no terço inferior das plantas chegou a 95%, com redução da área foliar em função da 
queda das folhas e antecipação do ciclo da cultura em torno de 12 dias, fato que 
comprometeu o rendimento da cultura (Tabela 2). 

De acordo com o teste de comparação de médias houve diferenças significativas 
entre os tratamentos para o parâmetro rendimento. Todos os inseticidas e concentrações 
testados, seja aplicados de forma isolada ou em mistura proporcionaram maior 
rendimento em relação ao tratamento testemunha. Os maiores índices de rendimento 
foram proporcionados pelos tratamentos Acetamiprido & Bifentrina nas concentrações de 
75 & 75 g i.a ha-1, Acetamiprido & Bifentrina + Piriproxifen (50 & 50 + 25 g i.a ha-1) e 
Acetamiprido & Bifentrina + Piriproxifen (63 & 63 + 25 g i.a ha-1) com média de 3.348, 
3.376 e 3.381 kg ha-1. Tais tratamentos proporcionaram índices de incremento no 
rendimento de 55, 57 e 57%, em relação ao tratamento testemunha (Tabela 2). 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho fica claro que a aplicação 
sequencial dos inseticidas Acetamiprido & Bifentrina nas concentrações de 50 & 50, 63 & 
63 e 75 & 75 g i.a ha-1, Acetamiprido & Bifentrina + Piriproxifem nas concentrações de 50 
& 50 + 25 e 63 & 63 + 25 g i.a ha-1, Acetamiprido + Piriproxifem 50 + 25 g i.a ha-1, 
Acetamiprido (50 g i.a ha-1) e Cyantraniliprole (50 g i.a ha-1) reduzem os índices 
populacionais de Bemisia tabaci biótipo B na cultura da soja, com reflexos positivos no 
rendimento de grãos. 
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Tabela 1. Número médio de ninfas de Bemisia tabaci e eficácia de controle (EC%) dos 
inseticidas utilizados em pulverização foliar após 1ª, 2ª e 3ª aplicação. Santo Antônio da 
Barra – GO, safra 2016/2017. 

Tratamentos – 
ingredientes ativos (i.a.) 

Dose: 
g i.a./ha 

Avaliações 
Prévia 3 DA1ªA 7 DA1ªA 

Nº ninfas Nº ninfas EC% Nº ninfas EC% 
Testemunha -- 5,18 a1,2 22,68 d -- 69,13 c -- 

Acetamitprido & Bifentrina 50 & 50 4,98 a 14,45 bc 36 9,30 a 87 

Acetamitprido & Bifentrina 63 & 63 5,75 a 9,63 ab 58 10,30 a 85 

Acetamitprido & Bifentrina 75 & 75 4,85 a 9,40 ab 59 8,13 a 88 

Acetamitprido & Bifentrina + 
Piriproxifem 

50 & 50 + 
25 4,88 a 9,38 ab 59 7,35 a 89 

Acetamitprido & Bifentrina + 
Piriproxifem 

63 & 63 + 
25 6,43 a 7,28 a 68 6,20 a 91 

Acetamitprido + Piriproxifem 50 + 25 5,23 a 10,10 ab 55 7,30 a 89 

Acetamitprido 50 5,78 a 7,23 a 68 9,88 a 86 

Cyantraniliprole 50 5,75 a 15,68 cd 31 19,80 b 71 

Coeficiente de variação % -- 43,53 31,73 -- 41,81 -- 
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Tratamentos – 
ingredientes ativos (i.a.) 

Dose: 
g i.a./ha 

Avaliações 
7 DA2ªA 7 DA3ªA 14 DA3ªA 

Nº ninfas EC% Nº ninfas EC% Nº ninfas EC%
Testemunha -- 82,65 e -- 16,45 d -- 29,08 c -- 

Acetamitprido & Bifentrina 50 & 50 5,30 c 94 0,75 ab 95 0,88 ab 97 

Acetamitprido & Bifentrina 63 & 63 3,28 abc 96 0,68 ab 96 0,83 ab 97 

Acetamitprido & Bifentrina 75 & 75 3,30 abc 96 0,45 ab 97 0,53 ab 98 

Acetamitprido & Bifentrina + 
Piriproxifem 

50 & 50 + 
25 1,60 ab 98 0,18 a 99 0,13 ab 99 

Acetamitprido & Bifentrina + 
Piriproxifem 

63 & 63 + 
25 0,98 a 99 0,15 a 99 0,10 a 99 

Acetamitprido + Piriproxifem 50 + 25 1,35 ab 98 0,15 a 99 0,10 a 99 

Acetamitprido 50 4,18 bc 95 1,50 b 91 1,03 ab 96 

Cyantraniliprole 50 16,05 d 81 5,08 c 69 1,38 b 95 

Coeficiente de variação % -- 46,84 -- 53,28 -- 50,10 -- 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
2Analise realizada nos dados transformados para √x+0,5. 
3 Eficiência de controle calculada pela fórmula de ABBOT (1925). 

 
 

Tabela 2. Percentual de fumagina no terço inferior das plantas de soja, aos 21 dias após 
a terceira aplicação dos inseticidas e rendimento da cultura em função do manejo 
adotado. Santo Antônio da Barra – GO, safra 2016/2017. 

Tratamentos – ingredientes 
ativos (i.a.) 

Dose: 
g i.a./ha 

% de fumagina 
no terço inferior 

Rendimento 

kg ha-1 % incremento
Testemunha -- 95 c1 2.155 c -- 

Acetamitprido & Bifentrina 50 & 50 1 b 3.156 ab 46 

Acetamitprido & Bifentrina 63 & 63 0 a 3.242 ab 50 

Acetamitprido & Bifentrina 75 & 75 0 a 3.348 a 55 
Acetamitprido & Bifentrina + 
Piriproxifem 

50 & 50 + 
25 0 a 3.376 a 57 

Acetamitprido & Bifentrina + 
Piriproxifem 

63 & 63 + 
25 0 a 3.381 a 57 

Acetamitprido + Piriproxifem 50 + 25 0 a 3.268 ab 52 

Acetamitprido 50 3 b 3.045 b 41 

Cyantraniliprole 50 2 b 3.226 ab 50 

Coeficiente de variação % -- 17,04 3,63 -- 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
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CONTROLE BIOLÓGICO DE Spodoptera eridania (CRAMER, 1782) 
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Lagartas do complexo Spodoptera spp. têm sido relatadas como pragas de 

importância em regiões agrícolas do cerrado brasileiro, ocasionando danos a diversas 
culturas (SOUZA et al., 2013). A frequente incidência de Spodoptera eridania em 
densidades populacionais acima dos níveis de controle na cultura da soja em algumas 
regiões produtoras do Brasil tem sido ocasionada principalmente pelo emprego 
inadequado e excessivo de controle químico (SANTOS et al., 2005). 

O controle microbiano de insetos utilizando Baculovírus é uma alternativa viável 
ao uso de inseticidas químicos convencionais na cultura da soja e vêm ganhando 
relevância como importante componente de programas de manejo integrado de pragas 
(MIP) (SZEWCZYK et al., 2006). Um exemplo clássico de sucesso a campo com 
Baculovírus é o programa de controle biológico utilizando Baculovírus Anticarsia 
(AgMNPV) para o controle de Anticarsia gemmatalis (SOSA-GOMEZ et al., 2008). 
Dentre os Baculovírus, o vírus da poliedrose nuclear (NPVs) está entre os mais eficazes 
e ocorre naturalmente no agroecossistema atuando no controle de lagartas do gênero 
Spodoptera.  Em condições de laboratório, NPVs tem demonstrado alta patogenicidade 
em S. eridania, e podem vir a ser uma boa alternativa como agente de controle 
microbiano desta praga (ZEDDAM et al. 1999). 

O presente trabalho objetivou verificar a eficácia de Surtivo Plus®, uma pré 
mistura de quatro Baculovírus (AcMNPV + ChinNPV + HearNPV + SfMNPV) no controle 
da lagarta Spodoptera eridania na cultura da soja em condições de campo. O 
experimento foi conduzido a campo na Fazenda Guarita, município de Rondonópolis, 
MT, em lavoura comercial de Soja, cultivar M8210 IPRO (Intacta), com semeadura 
realizada no dia 20/11/2017. O delineamento experimental foi em blocos inteiramente 
casualizados com quatro repetições. O experimento foi composto por sete tratamentos: 
testemunha absoluta (sem aplicação de inseticidas), um tratamento padrão químico 
(Curyom®, 400ml.ha-1) e cinco doses de Surtivo Plus® (35; 70; 140; 210; e 280 ml.ha-1). 
O tamanho de cada parcela experimental foi de 75 m2 (5x15 metros), sendo que nas 
avaliações foi desprezado um metro de cada extremidade da parcela (considerado como 
bordadura), resultando em área útil de 39 m². 
   Foram realizadas duas aplicações foliares dos tratamentos (intervalo de 08 dias), 
a aproximadamente 50 cm do topo das plantas, utilizando-se equipamento de 
pulverização costal de pressão constante (CO2), com volume de calda de 120 L.ha-1 e 
6 pontas tipo leque modelo TJ60 11002 (Twinjet da Teejet), com espaçamento de 50 
cm entre si. 
   As avaliações dos tratamentos foram realizadas antes da aplicação (Prévia, 
0DA1A), 4 e 8 dias após a primeira aplicação (4 e 8 DA1A) e aos 4 e 7, 11 e 15 dias 
após a segunda aplicação (4, 7, 15 DA2A). Nas avaliações contou-se o número de 
lagartas pequenas (≤ 0,4 cm de comprimento), médias (≥ 0,5 cm e ≤ 1,4 cm de 
comprimento) e grandes (≥ 1,5 cm de comprimento) utilizando o método de batida de 
pano (PRAÇA et al., 2006). Para análise de variância, as médias do total de lagartas 
foram comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) (CANTERI et al., 2001) e a 
porcentagem de eficiência foi calculada através da fórmula de Abbott (ABBOTT, 1925). 
   A população de Spodoptera eridania encontrava-se uniformemente distribuída 
na área experimental no momento da primeira aplicação (14/02/2018), não sendo 
observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos (Tabela 01 e Figura 01).  Nesta 
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altura, a praga apresentava-se em início de infestação, com média de 1,6 lagartas por 
pano de batida e predominância de lagartas pequenas. No quarto dia após a aplicação 
(4DA1A) não houve diferença estatística entre os tratamentos.  Entretanto, o tratamento 
químico (Curyom® 400ml.ha-1) e Surtivo Plus® na dose de 70 ml.ha-1 apresentaram 
tendência de superioridade, com controle de 86%. Na avaliação realizada aos 8 DA1A, 
houve um aumento populacional considerável da praga na testemunha, com média de 
10,63 lagartas por metro linear. Novamente, não foram observadas diferenças 
estatísticas entre os tratamentos.  Entretanto, Curyom® (400ml.ha-1) e Surtivo Plus® (280 
ml.ha-1) mantiveram numericamente os menores picos populacionais (1,88 e 2,00 
lagartas por metro linear, respectivamente).  

Em relação as avaliações realizadas após a segunda aplicação, verificou-se um 
controle efetivo em todos os tratamentos (Curyom® e Surtivo Plus®) não havendo 
diferenças estatísticas entre si. Aos 4DA2A, todos os tratamentos apresentaram número 
de lagartas estatisticamente inferior à testemunha, a qual encontrava-se com 11,38 
lagartas por metro. Aos 7DA2A, controle efetivo se manteve em todos os tratamentos, 
Curyom® e Surtivo Plus® (independente da dose), permaneceram com pressão de praga 
inferior à testemunha, e eficácia de controle entre 72 e 86%.  Aos 11DA2A, apenas o 
tratamento químico diferiu estatisticamente da testemunha, embora ainda se 
observassem diferenças em números absolutos.  Aos 15 DA2A houve um declínio 
significativo da população da praga na área experimental e não foram observadas 
diferenças entre os tratamentos e a testemunha. 
   Com base nos resultados deste estudo, pode-se concluir que Surtivo Plus® nas 
doses de 35 a 280 ml.ha-1 apresentou boa performance no controle de Spodoptera
eridania (CRAMER, 1782), com eficácia semelhante à do tratamento químico.  Tendo 
em vista a boa performance do produto a campo e o favorável perfil ambiental e 
toxicológico de Surtivo Plus®, entende-se ser esta uma promissora ferramenta biológica 
a ser incorporada em programas de Manejo Integrado de Pragas. 
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Tabela 1. Número médio de lagartas de Spodoptera eridania (CRAMER, 1782), na 
cultura da soja, por tratamento, aos 0 (Prévia), 4, 8 dias após a primeira aplicação 
(DA1A) e aos 4, 7, 11 e 15 dias após a segunda aplicação (DA2A) dos tratamentos. 
Fazenda Guarita, Rondonópolis, MT. Safra 2017/18. 

Tratamentos 
Número médio de lagartas de Spodoptera eridania por metro linear1 

Prévia 4 
DA1A E% 8 

DA1A E% 4 
DA2A E% 7 

DA2A E% 11 
DA2A E% 15 

DA2A E%

Testemunha 1,5a 3,5a - 10,6a - 11,4a - 9,3a - 5,1a - 1,3a - 
Curyom®  

400ml.ha-1 1,5a 0,5a 86 1,9a 82 1,0b 91 1,3b 86 1,0b 81 0,5a 60 

Surtivo Plus®  

35 ml.ha-1 1,6a 2,1a 39 7,4a 31 5,1b 55 2,4b 74 2,9ab 44 0,5a 60 

Surtivo Plus® 

70 ml.ha-1 1,4a 0,5a 86 3,6a 66 3,8b 67 2,6b 72 2,0ab 61 0,4a 70 

Surtivo Plus® 

140 ml.ha-1 1,6a 1,5a 57 5,0a 53 3,4b 70 2,0b 78 2,0ab 61 0,5a 60 

Surtivo Plus® 

210 ml.ha-1 1,3a 0,8a 79 5,8a 46 3,5b 69 2,1b 77 2,5ab 51 0,3a 80 

Surtivo Plus® 

280 ml.ha-1 2,3a 1,1a 68 2,0a 81 2,5b 78 1,4b 85 2,3ab 56 1,1a 10 

CV% 81 100 - 83 - 70 - 49 - 64 - 109 - 
E% = Porcentagem de eficiência calculada através da Fórmula de Abbott (1925). 1Médias seguidas pela mesma letra na 
coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. CV% = coeficiente de variação. 
 
 
 
 

Figura 1. Média do total de lagartas (categorizadas por tamanho) por tratamento, aos 0 
(Prévia), 4, 8 dias após a primeira aplicação (DA1A) e aos 4, 7, 11 e 15 dias após a 
segunda aplicação (DA2A) dos tratamentos. Fazenda Guarita, Rondonópolis, MT. Safra 
2017/18. 
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ADOÇÃO DE DIFERENTES MANEJOS NO CONTROLE DE Euschistus heros 
NA CULTURA DA SOJA, E O REFLEXO NO RENDIMENTO E NA QUALIDADE 

DE GRÃOS 
 
RATTES, J. F1,2; JAKOBY, G. L2; BERGER NETO, A3; MEGDA, F3; FERREIRA, J. P. S2; 
ANDRADE, W. F2. 
 
1Universidade de Rio Verde - UniRV, ju.rattes@hotmail.com; 2Rattes Consultoria e 
Pesquisa Agronômica; 3UPL do Brasil industrias e comércio de insumos agropecuários. 

 
Várias são as espécies de percevejos fitófagos que ocorrem na cultura da soja 

na Região de Cerrado, e dentre elas a de maior frequência e importância econômica é o 
Euschistus heros (Fabricius, 1794). Por se alimentar preferencialmente dos grãos, 
através da inserção do seu estilete nas vagens, o E. heros provoca um dano direto aos 
grãos de soja, afetando seriamente o rendimento e a qualidade do produto colhido 
(CORRÊIA-FERREIRA, 2005), com reflexos na armazenagem e na comercialização dos 
grãos (BOCATTI, C. R. et al, 2003).  

O monitoramento dos percevejos através do uso do pano de batida é o método 
mais eficaz de amostragem e captura desses insetos. De forma alguma, a tomada de 
decisão quanto ao controle deve ser tomada com base na análise visual da praga na 
lavoura. No entanto, o monitoramento tem sido pouco utilizado pelos produtores e 
consultores, optando pela aplicação dos inseticidas junto com a de herbicidas e 
fungicidas, conhecida como “aplicação de carona” ou “calendarizada”, na tentativa de 
otimizar o uso de pulverizadores, e redução de custos, sem o conhecimento da 
população real de percevejos no momento da aplicação. 

Neste contexto do atual senário agrícola, objetivou-se com o presente trabalho, 
comparar três manejos para o controle de percevejos na cultura da soja, com base no 
MIP, com aplicações de inseticidas sempre que a população da praga atingisse nível de 
controle, versus manejo da fazenda e o manejo com aplicações calendarizadas.  

O ensaio foi conduzido na safra 2016/2017, na fazenda São Domingos, situada 
no município de Edeia – GO. O ensaio foi instalado sobre a cultivar NS 7737, semeada 
no dia 20 de dezembro de 2016. Foram monitoradas três áreas (manejos) com 16 
hectares cada. O monitoramento da população de percevejos teve início no estádio R4, 
estendendo-se até a fase de maturação (R7). O monitoramento de percevejo foi 
realizado com auxílio de pano de batida (Pano Vertical). Em cada manejo, foram 
realizadas 40 amostragens.  

No manejo 1 (Man. 1), calendarizado, as aplicações de inseticidas foram 
realizadas a cada 10 dias sem levantamento populacional da praga com base no 
monitoramento. No manejo 2 (Man. 2), com base no monitoramento, as aplicações de 
inseticidas foram realizadas com população de 0,5 a 1,0 percevejos por metro e no 
manejo 3 (Man. 3) conforme o programa da fazenda.   
 Os parâmetros avaliados foram números de aplicações necessárias para o 
controle de E. heros, população de E. heros após as aplicações, rendimento e qualidade 
de grãos e número de percevejos coletados na descarga da colhedora. Para obter o 
rendimento de grãos, foi realizada a colheita manual em 15 pontos em cada manejo 
com 50 plantas cada e em seguida, foram debulhadas manualmente. Após a debulha 
manual os grãos foram separados e sadios, danificados (manchados) e chochos. 
Durante o processo de descarga dos grãos da colhedora para o caminhão, foram 
retiradas 15 amostras (média de 3,0 kg) de grãos para captura dos percevejos 
presentes na massa de grãos. Após a coleta dos grãos, foi contabilizado o número de 
percevejos presentes. 
 No Manejo 1 (Calendarizado), foram realizadas três aplicações de inseticidas. A 
primeira aplicação foi realizada no estádio fenológico R5.3 (Acefato – 970 g i.a ha-1) e 

38



Sessão de Entomologia 141

mais duas aplicações com intervalo de 11 dias cada. Na segunda aplicação em R5.5 foi 
utilizado o inseticida Acefato – 970 g i.a ha-1 e na terceira, estádio R6 o inseticida 
Acetamiprido & Bifentrina na concentração de 50 + 50 g i.a ha-1.  
  No manejo 2, realizado com base no monitoramento, as aplicações se iniciaram 
no estádio R5.3, com repetidas aplicações conforme a necessidade para a manutenção 
de uma baixa população de E. heros. No total, no manejo Monitoramento foram 
realizadas quatro aplicações de inseticidas com intervalo variando de 7 a 12 dias entre 
cada aplicação. Na primeira, segunda e quarta aplicação foi utilizado o inseticida 
Acefato, na concentração de 970 g i.a ha-1 e na terceira aplicação o inseticida 
Acetamiprido & Bifentrina na concentração de 50 + 50 g i.a ha-1.  
 No Manejo 3 (Fazenda) a primeira e única aplicação de inseticida para o controle 
de percevejo foi realizada no estádio R.4, com população superior a cinco percevejos 
por pano de batida, conforme figura 1. Como já mencionado, as aplicações 
calendarizadas ou de carona com herbicidas e fungicidas para o controle de percevejo 
têm ocorrido de forma frequente entre os produtores, sem levar em consideração o nível 
populacional da praga, implicando em baixo controle da praga. 
  Ao compararmos os índices populacionais de E. heros, nos manejos 
monitoramento e calendarizado, verificasse, que ambos proporcionaram uma redução 
da população de percevejos, no entanto, os índices populacionais no manejo 
monitoramento sempre ficaram abaixo do calendarizado. Verifica-se que a população de 
E. heros foi crescente ao longo das avaliações. Esse aumento ocorreu em função do 
processo de migração de percevejos adultos, de insetos vindos de áreas vizinhas e pelo 
fato do desenvolvimento dos mesmos, presentes na área experimental. Por esse fato, é 
de extrema importância o monitoramento da lavoura, para que se possa realizar as 
intervenções para a redução da população de percevejos em baixos índices 
populacionais. No Manejo 3 (Fazenda), houve um aumento crescente da população, 
deixando as vagens e grãos desprotegidos durante a fase crítica ao ataque de 
percevejo, de R5.1 a R5.4. A aplicação de inseticidas no manejo Fazenda foi realizada 
sem nenhum critério de avaliação.  

As aplicações de inseticidas realizadas no manejo 1 (Calendarizado) e manejo 2 
(Monitoramento), refletiram em maior rendimento da cultura, assim como, 
proporcionaram uma maior qualidade de grãos, com menor peso de grãos danificados e 
chochos em função do ataque de E. heros.  De acordo com o teste de comparação de 
médias não houve diferenças significativas entre os tratamentos em relação ao 
rendimento. No entanto, em valores absolutos o manejo Fazenda obteve o menor 
rendimento entre os manejos testados. O Manejo Monitoramento (Man. 2) obteve um 
rendimento (mecanizado) superior a 4,4 sacas de soja por hectare em relação ao 
Manejo Fazenda. No Manejo Calendarizado (Man.1), o a diferença em relação ao 
Manejo Fazenda foi de 3,29 sacas por hectare (Tabela 1). 

No momento da colheita, durante o processo de descarga dos grãos para o 
caminhão, foram coletadas 15 amostras (pote com peso médio de 3,5 kg de soja) em 
cada manejo, para contagem do número de percevejos presentes. Foram obtidos uma 
média de 3,27 percevejos no Manejo Calendarizado e 0,67 no Manejo Monitoramento, 
contra 33,27 do manejo realizado na fazenda (Tabela 2).  

Os resultados obtidos no presente trabalho, confirmam a importância do 
monitoramento no manejo de percevejos na cultura da soja para a tomada de decisão, 
visto que a aplicação associada as aplicações dos fungicidas em função do operacional, 
sem o conhecimento prévio da população da praga, podem acontecer em momentos 
não adequados para a tomada de decisão, com aumento da população e danos a 
cultura. 
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Figura 1. População de Euschistus heros em diferentes manejos durante a fase 
reprodutiva da cultura da soja. As setas indicam o momento das aplicações em cada 
manejo. Edéia – GO. Safra 2016/17. 

Tabela 1. Rendimento e qualidade de grãos em função do manejo utilizado para o 
controle de E. heros na cultura da soja. Edéia – GO. Safra 2016/17. 

Manejo 
Rendimento 
Mecanizado Rendimento Manual Qualidade de grãos1

Kg ha-1 Kg ha-1 Kg ha-1 Sacas ha-1 Sadios Danificados Chochos
Man. 1 3.145 52,41 3.241 a1,2 54,02 639,01 a 7,51 a 1,68 a 
Man. 2 3.213 53,55 3.305 a 55,08 653,18 a 6,22 a 1,62 a 
Man. 3 2.947 49,12 3.063 a 51,04 539,16 b 70,70 b 2,64 a 
C.V (%) - - 15,25 - 14,87 22,19 23,99 

1 Média de 50 plantas, extrapolado para 1 ha-1. 2Médias seguidas pela mesma letra na coluna, 
não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
 
Tabela 2. Número médio de percevejos coletados na descarga da colhedora em função 
do manejo utilizado para o controle de E. heros na cultura da soja. Edéia – GO. Safra 
2015/16. 

Manejo Nº de percevejo amostra Nº de percevejo extrapolados 
para ha-1

Man. 1 (Calendarizado) 3,27 a1,2 3.270 
Man. 2 (Monitoramento) 0,67 a 670 
Man. 3 (Fazenda) 33,27 b 33.270 
Coeficiente de variação (%) 42,41 - 

1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
significância.2Analise realizada nos dados transformados para √x+0,5. 
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DESAFIOS NA APLICAÇÃO DE BACULOVÍRUS EM CAMPO  

LUSKI, P.G.G.1; BUENO, A.F.2; NEVES, P.M.O.J.1 

1Universidade Estadual de Londrina, pamela.luski@hotmail.com; 2Embrapa-Soja 

Entre os agentes de controle biológico, o baculovírus tem recebido atenção 
especial no controle de lagartas. Entretanto, o sucesso do uso do baculovírus em 
campo pode estar diretamente ligado à sua aplicação. Entre os diferentes fatores que 
podem interferir em sua eficiência estão dose utilizada, impactos da temperatura e 
outras condições climáticas quando o vírus é aplicado e ou a mistura deste com outros 
agrotóxicos. Algumas vezes há a necessidade de se aplicar o vírus na lavoura para 
controle das lagartas coincidindo com momentos em que outras práticas fitossanitárias 
também são necessárias. Por exemplo, na fase inicial de desenvolvimentoda soja, 
pode-se constatar surtos de Spodoptera frugiperda (HOFFMANN-CAMPO et al., 2012) 
assim como também pode ocorrer na cultura do milho. Coincidentemente, nesse 
período é geralmente realizado o controle de plantas daninhas através de aplicações 
de herbicidas pós-emergentes. Por isso, os estudos de compatibilidade de mistura de 
baculovírus com herbicidas são de interesse teórico e prático, pois impactam 
diretamente as recomendações de uso dessas táticas de controle em campo. Dessa 
forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência do SfMNP em aplicação em 
dieta e a campo, associação com herbicidas e tempo de preparo de calda.  

Nesse estudo foram conduzidos quatro experimentos na Embrapa Soja. O 
primeiro experimento,foi conduzido em condições laboratoriais (câmaras climatizadas 
26 ± 2ºC e fotofase de 14 horas) avaliando a aplicação do baculovírus em dieta 
artificial. Para a contaminação, uma fração de dieta foi imersa em 100 ml de 
suspensão contendo o vírus nas concentrações 2,8x105 e 7,4x106 corpos protéicos de 
inclusão (CPI)/100 mL de água destilada durante dois segundos e então foram 
colocadas em copos de 50 ml. Lagartas de terceiro ínstar foram individualizadas e 
mantidas na dieta contaminadas por 24hrs, após esse período foram feitas reposições 
de dietas não contaminadas conforme a necessidade e a desidratação da mesma.  

Nos experimentos 2 e 4, os trabalhos foram conduzido no campo e laboratório. 
A cultura de milho (experimento 2) e soja (experimento 4) foram implantadas no 
campo utilizando milho convencional Biomatrix BM 810 e Soja RR BRS 388. O 
delineamento foi de blocos casualizados com nove tratamentos e quatro repetições 
compostas por parcelas de 10 metros de comprimento e 9 metros de largura. Os 
tratamentos do experimento 2 estão descritas na tabela 2 e os tratamentos do 
experimento 4 na tabela 3. A aplicação dos tratamentos foi realizada 20 dias após 
emergência das plântulas, com temperatura média de 19,1 e 22,7°C para o 
experimento 2 e 4, respectivamente. Utilizou-se um pulverizador pressurizado com 
CO2, considerendo-se um volume de aplicação de 200 L ha-1. Após a aplicação as 
plantas foram recolhidas e levadas ao laboratório para avaliar a eficiência do SfMNPV 
em folha de soja e milho.  

Dez lagartas de terceiro ínstar por repetição foram agrupas em gerbox sendo 
ofertado no período de 48hr secção das folhas contaminadas. As lagartas foram 
deixadas em câmaras climatizadas 26 ± 2ºC e fotofase de 14 horas. Após esse 
período foram individualizadas em copos plásticos, alimentadas por dieta artificial. O 
experimento 3 avaliou-se o efeito do SfMNPV em milho, aplicando os mesmos 
tratamentos do experimento 2 mas apenas 4 horas após o preparo da calda com 
auxílio de torre de Potter em plantas de milho mantidas em casa-de-vegetação, com 
os demais procedimentos sendo mantidos os mesmos.  

Em todos os experimentos a mortalidade foi observada até a emergência do 
adulto. Os dados de mortalidade confirmada do baculovírus pela presença de 
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sintomas nas lagartas ou pupas mortas de todos os experimentos foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Duncan (5% de 
probabilidade). 

Os resultados obtidos indicam alta mortalidade de S. frugiperda causada pelo 
vírus quando aplicado em laboratório, com valores próximos a 100% (Tabela 1). 
Entretanto, quando as aplicações são feitas em condições de campo, a mortalidade de 
S. frugiperda causada pelo do vírus foi menor, ficando próximo a 70% na dose de 6 x
1011 CPI/ha no milho (Tabela 2) e apenas próximo a 50% quando aplicado na mesma
dose na soja (Tabela 3). Portanto, a mortalidade do vírus pode ser afetada pela cultura
em que o mesmo é aplicado. FARRAR & RIDGWAY (2000) também relataram
diferenças observadas entre culturas quando avaliando a mortalidade da lagarta da
espiga (Helicoverpa zea) e lagarta-da-beterraba (Spodoptera exigua) constataram
menor mortalidade em folhas de algodão comparado às folhas de tomate alimentadas
com um nucleopoliedrovírus (NPV).

 A redução da mortalidade observada em campo quando comparada ao 
laboratório é devida em parte aos efeitos da radiação solar, que degrada a ação do 
vírus rapidamente. Portanto, um dos grandes desafios na aplicação do vírus em 
campo ainda a ser vencido é o estabelecimento de formulações que tenham protetores 
contra esses efeitos danosos da radiação solar na sobrevivência e eficiência do vírus 
em campo. Substancias naturais como sulfato de lignina, látex de poliestireno, congo 
vermelho, chá verde, antioxidantes, óxido de ferro e produtos químicos, foram testados 
para melhorar o efeito residual dos produtos a base de vírus (BURGES; JONES, 1998; 
CHARMILLOT et al., 1998; BALLARD et al., 2000; MCGUIRE et al., 2001; 
SPORLEDER, 2003; ASANO, 2005; SHAPIRO et al., 2008) mas que apesar dos 
resultados promissores, ainda precisam de mais estudos nessa área.  

Quando aplicado no milho o baculovírus na dose de 6 x 1011 CPI/ha pode ser 
misturado individualmente com atrazina, tembotriona e éster metílico de óleo de soja 
sem reduzir sua mortalidade em S. frugiperda (Tabela 2). Entretanto, quando o vírus é 
misturado com os três produtos conjuntamente (tratamento 9) a mortalidade de S.
frugiperda caiu para apenas 36,1% (Tabela 2). Quando os tratamentos foram 
aplicados apenas quatro horas após o preparado da calda, além do tratamento 9 já 
mencionado, também o tratamento 8 (onde o vírus SfMNPV 6x1011 CPI foi misturado 
com tembotriona 100,8 g i.a. e éster metílico de óleo de soja 720 g i.a.) teve uma 
mortalidade inferior (48,1%), mostrando que o tempo de reação entre vírus e 
agrotóxico é importante. Nesse contexto, recomenda-se que o vírus deva ser aplicado 
o mais rápido possível após seu preparo quando em mistura com outros agrotóxicos.

No experimento realizado com soja, houve variação da mortalidade entre os 
tratamentos avaliados (Tabela 3), mas não foi possível observar um padrão de 
compatibilidade ou incompatibilidade da mistura de vírus com herbicidas e adjuvantes 
estudados. Essa inconsistência nos resultados obtidos pode ser devida a lagarta de S.
frugiperda não ser uma praga comum na soja e, portanto ter um consumo menor e 
mais irregular das folhas. Nesse sentido, os experimentos devem ser repetidos na soja 
com um tempo de consumo das folhas maior do que apenas 48 horas.  

É possível concluir que o baculovírus spodoptera causa alta mortalidade na 
praga alvo mas ainda existem muitos desafios para facilitar sua aplicação em campo. 
Entre os maiores desafios parece ser como proteger esse vírus da ação degradante 
do clima após sua aplicação. Estudos de compatibilidade da mistura do vírus com 
outros agrotóxicos também se mostram promissores pois os resultados preliminares 
aqui mostrados indicam que o vírus possui uma boa compatibilidade de mistura com a 
maioria dos herbicidas avaliados. 
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Tabela 1. Mortalidade confirmada (%) de Spodoptera frugiperda causada por SfMNPV 
aplicado em dieta artificial de Greene et al. (1976).

Tratamentos Experimento 1: 
Aplicação imediata1 

1-SfMNPV 2,8x105 CPI/100 mL água destilada 95,0 

2- SfMNPV 7,4x106 CPI/100mL de água destilada 100,0 
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Tabela 2. Mortalidade confirmada (%) de Spodoptera frugiperda causada por SfMNPV 
aplicado em milho na dose recomendada em campo (3x1011 CPI) e o dobro da dose 
em mistura com diferentes herbicidas e adjuvantes. 

Tratamentos 
(Dose por hectare) 

Experimento 2: 
Aplicação imediata1 

Experimento 3: 
Aplicação após 4 h de 

preparo de calda1 

1- Testemunha 0,0 ± 0,0 c 0,0 ± 0,0 d 

2-SfMNPV 3x1011 CPI 24,1 ± 3,0 b 52,2 ± 5,5 bc 

3- SfMNPV 6x1011 CPI 72,2 ± 9,7 a 72,6 ± 4,5 a 

4- SfMNPV 6x1011 CPI + atrazina 2000 g i.a. 51,1 ± 5,2 ab 68,3 ± 6,6 ab 
5- SfMNPV 6x1011 CPI + tembotriona 100,8 g
i.a. 47,8 ± 6,4 ab 60,6 ± 6,3 abc 

6- SfMNPV 6x1011 CPI + éster metílico de
óleo de soja 720 g i.a. 50,8 ± 7,8 ab 59,0 ± 5,4 abc 

7- SfMNPV 6x1011 CPI + atrazina 2000 g i.a.
+ éster metílico de óleo de soja 720 g i.a. 48,6 ± 10,9 ab 75,6 ± 8,7 a 

8- SfMNPV 6x1011 CPI + tembotriona 100,8 g
i.a. + éster metílico de óleo de soja 720 g i.a. 48,1 ± 12,5 ab 48,1 ± 4,3 c 

9- SfMNPV 6x1011 CPI+atrazina 2000 g
i.a.+tembotriona 100,8 g i.a.+éster metílico
de óleo de soja 720 g i.a.

36,1 ± 13,4 b 43,3 ± 9,4 c 

CV (%) 21,77 11,50 
Médias ± EP seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Duncan p≤0,05); 1Médias originais seguidas da 
análise realizada com dados transformados em �√� � ��. 

Tabela 3.Mortalidade confirmada (%) de Spodoptera frugiperda causada por SfMNPV 
aplicado em soja na dose recomendada em campo (3x1011 CPI) e o dobro da dose em 
mistura com diferentes herbicidas e adjuvantes. 

Tratamentos 
(Dose por hectare) 

Experimento 4: 
Aplicação imediata1 

1- Testemunha 0,0 ± 0,0 d 

2-SfMNPV 3x1011 CPI 31,1 ± 0,8 c 

3- SfMNPV 6x1011 CPI 51,8 ± 1,3 a 

4- SfMNPV 6x1011 CPI + glifosato1920 g i.a. 36,8 ± 6,6 bc 

5- SfMNPV 6x1011 CPI + cletodim 96 g i.a. 46,9 ± 3,1 ab 

6- SfMNPV 6x1011 CPI + óleo mineral 756 g i.a. 36,7 ± 6,2 bc 
7- SfMNPV 6x1011 CPI + glifosato 1920 g i.a. + óleo
mineral 756 g i.a. 58,9 ± 3,4 a 

8- SfMNPV 6x1011 CPI + cletodim 96 g i.a. + óleo mineral
756 g i.a. 51,1 ± 9,5 ab 

9- SfMNPV 6x1011 CPI + glifosato 1920 g i.a. + cletodim
96 g i.a. + óleo mineral 756 g i.a. 31,1 ± 4,8 c 

CV (%) 11,01 
Médias ± EP seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Duncan p≤0,05); 1Médias originais seguidas da 
análise realizada com dados transformados em �√� � ��.
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PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DE GRÃOS DE SOJA SUBMETIDOS A 
DIFERENTES INTENSIDADES DE INJÚRIA NAS VAGENS  

 
BUENO, A.F.1; HAYASHIDA, R.2; JUSTUS, C.M.2; MENEZES JUNIOR, A.O.2; PASINI, 
A.2 

1Embrapa Soja, adeney.bueno@embrapa.br; 2Universidade Estadual de Londrina 
 
A soja constitui-se numa espécie de grande interesse socioeconômico em 

função dos elevados teores de proteína, da sua boa produtividade e da possibilidade 
de adaptação a diversos ambientes (XU et al., 1989). O Brasil ocupa o segundo lugar 
na produção mundial dessa leguminosa (113,93 milhões de toneladas - Mt, área de 
33,89 milhões de hectares e produtividade de 3.332 kg/ha na safra 2016/2017), com 
incremento de 17% em relação à safra 2015/2016 (CONAB, 2017). No entanto, essa 
produtividade frequentemente é reduzida por ataques de insetos-praga, podendo 
causar perdas de até 15% na safra mundial (OERKE, 2006). A medida de controle 
mais utilizada para mitigar essas perdas causadas por ataques de insetos-praga, é o 
uso do controle químico. Entretanto, muitas vezes, os inseticidas são usados 
abusivamente e sem critérios técnicos adequados. Apenas no Brasil, estima-se o uso 
anual de aproximadamente 83,7 Mt de inseticidas para o controle de pragas, com 
custo médio de 171 reais por hectare (OLIVEIRA et al., 2014). 

Entre as estratégias preconizadas para uso adequado dos inseticidas, está a 
adoção de níveis de ação (NA), definida como o momento correto em que se deve 
utilizar o controle dos insetos para evitar que sua população cause danos econômicos 
(PEDIGO et al., 1986). Esses níveis partem da premissa de que a planta consegue 
tolerar uma quantidade de injúria, sem comprometer a produtividade e seu retorno 
econômico. Para as principais pragas da soja e suas injúrias (percevejos e lagartas 
desfolhadoras) já existem NAs bem consolidados e reavaliados por pesquisas 
(BUENO et al., 2013). No entanto, considerando a crescente preocupação com 
ataques nas vagens causados por lagartas do grupo Spodoptera spp., entre outras, é 
de interesse teórico e prático estudos que avaliem a tolerância da planta de soja a 
esses danos, visando futura determinação do nível de ação dessas pragas às vagens. 
Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto, na produtividade e 
qualidade grãos, de diferentes níveis de injúrias simuladas em vagens de soja (no 
estágio R4).  

O experimento foi conduzido na estação experimental da Embrapa Soja, em 
Londrina (PR), localizada na latitude de 23º 11’ S, longitude 51º 11’ W e altitude de 
566 metros, na safra 2016/2017. O experimento foi conduzido no delineamento em 
blocos casualizados com seis tratamentos e cinco repetições, constituído por seis 
linhas de seis metros de comprimento cada. Os tratamentos constaram de 5, 10, 15, 
20 e 25% das vagens com furos realizados artificialmente, quando as plantas estavam 
no estádio R4 de desenvolvimento.  

A cultivar de soja utilizada foi o BRS 388 RR (crescimento indeterminado e 
grupo de maturidade 6,4), semeada a uma distância de 0,5 metros entre linhas e 12 
sementes por metro de linha. No estádio R4 foi contada a quantidade de vagens totais 
nas duas linhas centrais e seguidamente estimadas o número de vagens a serem 
danificadas, de acordo com a injúria estabelecida para cada tratamento.  

As injúrias nas vagens foram simuladas a partir de furos feitos com broca 
manual de 4 mm, perfurando completamente o último grão da vagem da soja (parte 
apical). Inseticidas e fungicidas foram usados quinzenalmente na área total do 
experimento para evitar qualquer fator adicional de perda de produtividade. Ao final do 
ciclo, as duas linhas centrais de cada parcela onde as injúrias foram impostas, foi 
colhida manualmente. A produtividade foi avaliada pelo rendimento da parcela na 
colheita, corrigindo-a para 13% de umidade. Adicionalmente, foi realizada uma 
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classificação visual dos grãos colhidos em amostras de 50 gramas, sendo, estas 
amostras, classificadas em boas, médias e ruins. Os resultados obtidos foram 
submetidos às análises exploratórias para avaliar as pressuposições de normalidade e 
independência dos resíduos, a homogeneidade de variância dos tratamentos, e a 
aditividade do modelo para permitir o uso da ANOVA. As médias foram comparadas 
por Tukey (p≤0,05).  

Na análise dos resultados é possível verificar que não houve diferença 
estatística em nenhum dos parâmetros avaliados (Tabela 1). Ou seja, a soja, mesmo 
com diferentes intensidades de injúrias (5, 10, 15, 20 e 25%) nas vagens no estádio de 
desenvolvimento R4, apresentou a mesma produtividade e a mesma qualidade de 
grãos produzidos pela testemunha, sem injúrias. O fato de a produtividade manter-se 
constante, mesmo em condições de maior intensidade de injúria, pode ser atribuída à 
característica inata de compensação desta planta (PETERSON et al., 2017), bastante 
tolerante a diferentes níveis de injúria. A compensação na produtividade pode ser 
devida à emissão de novas vagens e/ou maior enchimento dos grãos remanescentes. 
Neste experimento, esta segunda hipótese é a menos provável, pois o peso de 1000 
grãos foi semelhante entre todos os tratamentos (Tabela 1). 

Nota-se que número de vagens danificadas em R4 foi menor do que o número 
de vagens furadas no momento da colheita (Figura 1), devido ao abortamento de 
algumas das vagens artificialmente danificadas. Esse abortamento de vagens 
danificadas, associado à emissão de novas vagens devido ao hábito de crescimento 
indeterminado da cultivar utilizada, reduziu o percentual de injúria de 5%, 10%, 15%, 
20% e 25% de vagens furadas no R4, para apenas 0,8%, 1,1%, 2,3%, 3,1%, e 3,7% 
de vagens furadas no momento da colheita (Figura 1). 

Portanto, nas condições deste estudo, pode-se concluir que as plantas de soja 
têm a capacidade de tolerar até 25% de injúria nas suas vagens, sem comprometer a 
produtividade e a qualidade dos grãos. Dessa forma, explorar a capacidade inata de 
tolerância das plantas às injúrias dos insetos-praga, aliada ao cálculo de retorno 
econômico proporcionado pela adoção de um método adequado de controle, são de 
extrema importância para a utilização racional de defensivos, contribuindo para a 
preservação dos recursos naturais, bem como dos inimigos naturais e, ainda, podendo 
contribuir para o aumento do lucro do produtor.  
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Tabela 1. Variáveis agronômicas (médias ± EPM) em plantas de soja submetidas a 
diferentes níveis de injúrias nas vagens no estádio R4. 

Vagens 
furadas no 

R4 

Número de 
vagens sadias 

na colheita 
(12 metros) 

Produtividade 
(kg/ha) 

Peso de 1000 
grãos 

(gramas)

Classificação visual  
(peso em gramas)1

Boas Médias Ruins2

5 % (T1) 7243.8 ± 206.1ns 4130,2 ± 
419.2ns 139,2 ± 4.5ns 44,7 ± 1.1ns 5,2 ± 1.1ns  0,13 ± 0.03ns

10 % (T2) 8352.0 ± 835.0 4888,3 ± 
451.5 146,5 ± 3.5  44,1 ± 1.3  5,8 ± 1.2  0,17 ± 0.03 

15 % (T3) 7412.0 ± 195.3 4531,5 ± 
481.3  143,6 ± 6.2  43,6 ± 0.9  6,2 ± 0.8 0,17 ± 0.05 

20 % (T4) 6862.6 ± 414.0  4062.0 ± 
476.1 139,1 ± 5.9  44,5 ± 0.7  5,4 ± 0.7 0,14 ± 0.06 

25 % (T5) 7089.8 ± 398.2  4061,1 ± 
470.1 138,9 ± 5.5 43,2 ± 1.6 6,6 ± 1.6 0,21 ± 0.05 

0 % 
(controle)

7572.0 ± 383.2 4567,2 ± 
384.5 143,9 ± 3.6  44,7 ± 0.7  5,2 ± 0.7 0,13 ± 0.03 

CV (%) 13.80 11.19 3.91 5.01 19.84 33,56 

p 0.3115 0.0712 0.1774 0.8475 0.9023 0.9017 

F 1.28 2.43 1.71 0.39 0.31 0.43 

GLresíduo 20 20 20 20 20 20 
nsAnova não significativa (5% de probabilidade). 1Classificação visual realizada utilizando uma amostra de 
50g. 2Médias originais seguidas da análise realizada com dados transformados em �√��. 

 
Figura 1. Níveis de vagens com injúrias nas vagens no estádio R4 e na colheita 
(abscissa) e número de vagens totais e furadas no momento da colheita em 12 metros 
(ordenada). 
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POPULAÇÃO DE PERCEVEJOS E DANOS CAUSADOS ÀS CULTURAS DE 
SOJA E MILHO EM SUCESSÃO 

CORRÊA-FERREIRA, B.S.1; SOSA-GÓMEZ, D.R.2; SCHOAVENGERST, C.C.3;
OLIVEIRA, M.C.N. de2

1Pesquisadora aposentada, Embrapa Soja, Londrina, PR, bscferreira@gmail.com; 2Pesquisador, 
Embrapa Soja; 3Centro Universitário Filadélfia de Londrina – Unifil. 

A expansão do sistema de plantio direto e do cultivo de milho segunda safra, o 
uso acentuado de cultivares de soja super-precoces e semeadas cada vez mais cedo 
tem proporcionado uma oferta maior de alimentos, favorecendo o crescimento 
populacional de alguns insetos que se tornaram pragas do sistema produtivo. No Paraná 
e em algumas outras regiões é comum o milho ser semeado logo após a colheita da 
soja e esta situação, com áreas cultivadas o ano inteiro, oferece condições ótimas de 
alimentação, sobrevivência e multiplicação a vários insetos polífagos, como aos 
percevejos que podem causar danos significativos a diversas culturas como soja, milho, 
trigo, algodão e feijão (Panizzi et al., 2015; Soria et al., 2009).  

Entre as várias espécies de percevejos que constituem esse complexo de 
sugadores, o percevejo-marrom Euschistus heros e o percevejo barriga-verde Dichelops
melacanthus são as espécies mais frequentes e de maior importância hoje para o 
sistema soja-milho (Bueno et al., 2015). Sua importância como praga é elevada podendo 
causar queda na produtividade, redução na qualidade do grão ou injetar toxinas 
causando deformações às plantas. Por outro lado, a presença dos percevejos nas 
lavouras muitas vezes pode passar despercebida em função desses insetos 
apresentarem comportamento de buscar locais mais frescos nos períodos mais quentes 
do dia, por ficarem, especialmente as ninfas, na parte mediana e baixeira das plantas 
cultivadas ou invasoras ou, pelo seu dano nos grãos não serem facilmente perceptíveis 
durante o desenvolvimento da cultura.  Portanto, é crucial a necessidade de um bom 
monitoramento das lavouras e uso das medidas de controle no momento e na dose 
correta, preservando assim o equilíbrio do sistema. Com esse objetivo, o estudo foi 
realizado, por dois anos, em lavoura comercial na região norte do Paraná, buscando-se 
avaliar as populações de percevejos presentes num sistema soja-milho, comparando-
se seus danos em áreas onde os percevejos foram controlados de forma natural (sem 
uso de inseticida-SC) ou através do controle químico (com aplicação de inseticida-CC). 
Avaliou-se o rendimento, o peso de 1000 grãos e a qualidade do grão.  

Os estudos foram realizados em lavoura comercial no município de Ibiporã, PR 
(S 23o11’34,5”/ W 51o00’03,2”), no período de dezembro de 2014 a novembro de 2016, 
sendo a população de percevejos avaliada semanalmente através de amostragens 
realizadas na soja em 1m de fileira de plantas, pelo método visual (até V4) e com o 
pano-de-batida e, na cultura do milho, através da leitura visual dos percevejos vivos em 
10 plantas em sequência na linha. Sendo a área em estudo uma lavoura de produção 
de grãos, para efeitos comparativos foi considerado o nível de controle de 2 
percevejos/m para a cultura da soja e de 1 percevejo/10 plantas para a cultura do milho. 
Na área SC os percevejos não foram controlados com inseticida e na área com controle 
químico (CC) as intervenções foram realizadas segundo os critérios do produtor. Os 
parâmetros de produtividade foram obtidos e comparados através de amostras colhidas, 
ao acaso, em duas fileiras adjacentes de 5m em 10 pseudo repetições em cada área. 

Nas áreas tratadas ou não, as populações de percevejos se mantiveram abaixo 
do nível de controle até o estádio R4 em 2014/15 e até o R5 na safra seguinte (Figura 
1). Atingiram o nível de 2 percevejos/m em início de janeiro, sendo realizadas duas 
aplicações de inseticida/safra até a colheita na área CC. Mesmo com duas aplicações 
de inseticida (neonicotinoides+piretroides), os percevejos se mantiveram ainda acima 
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do nível de ação até o final do ciclo da cultura. Na área que não recebeu inseticida, a 
densidade de sugadores foi muito elevada atingindo o nível máximo de 44,3 (2014/15) 
e 26,1 perc./m (2015/16) na fase de maturação. 

Na cultura do milho, constatou-se maior densidade de percevejos na safra de 
2015 em relação àquela ocorrida na safra seguinte, sendo realizadas duas aplicações 
de inseticidas na área com controle além do tratamento de semente. Em 2016, o nível 
populacional de percevejos foi menor e apenas uma aplicação de inseticida foi realizada. 
Na área sem controle, além do tratamento de semente, observou-se uma contribuição 
grande dos agentes naturais que mantiveram a população de percevejos num limiar 
muito próximo do nível de ação nessa safra.  
 Embora com densidades populacionais distintas de percevejos e elevadas na 
área sem controle ao longo do período reprodutivo da soja, quando se comparou a 
produtividade da soja colhida na área sem uso de inseticida por dois anos com aquela 
colhida na área do produtor, com o uso de duas aplicações de inseticida para o controle 
de percevejos por safra, as produtividades médias obtidas foram estatisticamente 
similares nas duas áreas e nas duas safras, com rendimentos médios que variaram de 
3643,5 a 3846,1 kg.ha-1 (Tabela 1). Quanto ao peso de 1000 grãos, obteve-se valores 
que foram estatisticamente superiores na área sem controle (137,1 g) na safra 2014/15 
e na área com controle químico (149,0 g) na safra seguinte. Na safra 2014/15, mesmo 
sem o uso de inseticidas para o controle desses insetos sugadores na área SC, a soja 
apresentou percentual de grãos comercializáveis (grãos sem ou com algum dano) acima 
de 95%, embora estatisticamente inferior aos grãos colhidos na área CC (99,3%) onde 
duas aplicações para o controle de percevejos foram realizadas. Na safra 2015/16, 
mesmo com uma pressão diferenciada de percevejos e com duas aplicações de 
inseticidas na área com controle químico não se obteve resultado significativo entre os 
tratamentos que apresentaram percentuais de grãos comercializáveis acima de 94% 
nas duas áreas. 

Embora com número de aplicações diferentes utilizadas para o controle de 
percevejo no milho nas safras de 2015 e 2016, com relação à produtividade, não se 
obteve diferença entre os tratamentos nas duas safras, variando de 5060,2 a 6745,9 
kg.ha-1 (Tabela 2). Para o número de espigas/10m, igualmente não foi constatado 
resposta estatística entre os tratamentos nas duas safras, sendo apenas verificado 
diferença em relação ao peso de 1000 grãos na safra de 2016 que foi superior na área 
com controle químico (383,9 g) em relação àquele obtido na área sem controle (346,0 
g).

Os resultados obtidos nessa lavoura comercial de soja e milho mostraram que 
mesmo em locais com boa infestação de percevejo, o controle químico não diferenciou 
em relação à área sem controle para rendimento de grãos. Isto reforça a viabilidade do 
uso de estratégias de manejo integrado no controle desses insetos sugadores, onde o 
monitoramento da lavoura, a aplicação de inseticida respeitando os níveis de ação, a 
maior preservação dos inimigos naturais podem estar favorecendo o equilíbrio entre 
pragas e o controle biológico e a não redução da produtividade, mesmo quando a praga 
esteja presente.
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Figura 1. Níveis populacionais médios de percevejos na soja e no milho em sucessão, 
em área de produtor com e sem aplicação de inseticidas para o controle de percevejos 
(Amostra: Soja=1m; Milho =10 plantas / As setas representam o momento de controle)  

Tabela 1. Produtividade e qualidade da soja colhida em lavoura comercial com e sem 
aplicação de inseticidas para o controle de percevejos em Ibiporã, PR. 
Safra 2014/15 Área com controle1 Área sem controle1

Aplicações para percevejos TS2 + 2 0 
Rendimento (kg.ha-1) 3745,1 ± 84,13 A 3752,8 ± 98,50 A 
Peso de 1000 grãos (g) 130,3 ± 1,42 B 137,1 ± 1,42 A 
Grãos comercializáveis (%) 99,3 ± 0,09 A 96,1 ± 0,12 B 
Safra 2015/16 Área com controle1 Área sem controle1

Aplicações para percevejos TS2 + 2 0 
Rendimento (kg/ha-1) 3643,5 ± 120,42 A 3846,1 ± 98,62 A 
Peso de 1000 grãos (g) 149,0 ± 1,66 A 142,9 ± 1,77 B 
Grãos comercializáveis (%) 95,8 ± 0,23 A 94,8 ± 0,23 A 

1Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste  de Tukey 
. 2TS = tratamento de sementes 
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Tabela 2. Produtividade do milho em lavoura comercial com e sem o uso de inseticidas 
para o controle de percevejos em Ibiporã, PR. 
Safra 2015 Área com controle1 Área sem controle1

Aplicações para percevejos TS2 + 2 TS2

Nº espigas /10m 28,0 ± 1,16 ns 27,6 ± 1,49 ns

Rendimento (Kg.ha-1) 6745,9 ± 137,62 ns 6565,3 ± 150,15 ns

Peso de 1000 grãos (g) 272,9 ± 2,12 ns 269,0 ± 1,91 ns

  Safra 2016 Área com controle1 Área sem controle1

Aplicações para percevejos TS2 + 1 TS2

Nº espigas /10m 20,8 ± 0,61 ns 21,5 ± 0,56 ns

Rendimento (Kg/ha) 5488,4 ± 131,61 A 5060,2 ± 161,29 A 
Peso de 1000 grãos (g) 383,9 ± 3,73 A 346,0 ± 2,39 B 

1 Médias seguidas pela mesma letra, na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
. 2TS = tratamento de semente 
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DETERMINAÇÃO DOS MODOS DE AÇÃO DE INSETICIDAS EM 
POPULAÇÕES DO CAMPO DE Euschistus heros UTILIZANDO AGENTES 

SINERGISTAS 
 
SOSA-GOMEZ, D.R.1 
 
1Embrapa Soja, Londrina, PR 

 
O percevejo-marrom, Euschistus heros é uma das principais pragas da cultura 

da soja e sua participação no complexo de espécies de percevejos pragas desta 
cultura nas últimas safras alcançou valores entre 70 e 90% (Conte et al., 2016, 2017). 
O controle de suas populações tem sido realizado exclusivamente pela aplicação de 
inseticidas químicos de amplo espectro, a base de acefato e/ou misturas de 
neonicotinoides e piretroides. Portanto, as populações destes insetos tem sido 
selecionadas para resistência a esses inseticidas químicos reduzindo sua 
sensibilidade a esses ativos (Sosa-Gómez; Silva, 2010).  

A utilização de agentes sinergistas em conjunto com os inseticidas permite 
inferir os possíveis processos de desintoxicação desses produtos, orientando a 
adoção de estratégias de controle ou de manejo da resistência mais adequadas. Os 
agentes sinergistas atúam realçando a atividade de outras substancias ou agentes. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos sinérgicos do butóxido de 
piperonila e dietill maleate como agente inibidor de monoxigenases e glutationa 
transferases em E. heros coletados em campos de soja, durante o ano 2017. 

O experimento foi conduzido na Embrapa Soja, em Londrina, PR, durante a 
safra 2017/18. Percevejos adultos foram coletados de diversas localidades do norte do 
Paraná (Tabela 1) e mantidos em condições controladas de temperatura (26ºC), 
fotofase: escotofase (14h:10h) e umidade (75±10% UR). O substrato de alimentação 
foi vagens de feijão disponibilizadas ad libitum. Após 24-48 h os insetos foram 
submetidos a bioensaios de aplicação tópica aplicando-se sete concentrações de 
inseticidas previamente determinadas para causar mortalidades maiores ou iguais de 
1% e menores ou iguais a 99%. Em cada bioensaios foi utilizado um número variável 
de insetos, entre 120 e 180, de acordo com a disponibilidade. O método utilizado foi de 
aplicação tópica com um microaplicador de bancada (Burkard Scientific, Inglaterra). 
Aplicaram-se 2 µL das suspensões do inseticida (tiametoxam grau técnico, 99.5%, 
Chem Service ou acefato 75%, Orthene 750 BR, Arysta LifeScience do Brasil) sobre o 
dorso do percevejo e após 30 minutos foi aplicado 1 µL de butóxido de piperonila 
(PBO, 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether 90%, Sigma Aldrich, St. Louis, 
MO, USA) ou DEM (diethyl maleate 97%,Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA ) e no 
outro grupo de igual número só foi aplicado a diluição do inseticida em acetona ou 
água.  

Os insetos foram mantidos no interior de frascos de vidro de 500 mL nas 
mesmas condições da criação, sendo oferecida vagens de feijão como alimento. A 
mortalidade foi avaliada diariamente durante 3 dias e as mortalidades registradas e 
analisadas por meio de probit (LeOra, 2006). Os insetos moribundos foram 
considerados vivos, uma vez que pode ocorrer recuperação em alguns casos. 

As diferenças de suscetibilidade ao tiametoxam foram maiores na população 
de Bela Vista do Paraiso, PR neste caso os indivíduos tratados com o inseticida e o 
PBO apresentaram uma CL50 14 vezes menor que a população tratada somente com 
tiametoxam, enquanto na população da Warta, PR esta diferença foi de 11 vezes 
(Tabela 1).  

O sinergismo foi menor quando os E. heros de Sertaneja foram tratados com 
acefato e DEM, resultando em uma diferença de aproximadamente duas vezes, já na 
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população da Warta a aplicação do DEM reduziu a CL50 em aproximadamente 6 
vezes.  

O agente de sinergismo PBO é um inibidor da enzima citocromo P450, assim 
como estearases (Lilly et al., 2016) portanto a redução da CL50 quando aplicado este 
composto indica a resistência do percevejo-marrom pode ser mediada por estes 
sistemas. Envolvimento de atividade metabólica no fenômeno de resistência tem sido 
relatada para esta espécie indicando uma maior expressão de α e β-esterase, assim 
como de glutationa transferases (Husch, 2016).  

Por outro lado, a adição do sinergista DEM nos tratamentos com o 
organofosforado acefato indicam a intervenção da enzima glutationa transferase no 
processo de degradação do inseticidas, uma vez que este composto deprime a ação 
das glutationas (Welling; De Vries, 1985). Os fatores de sinergismo nas populações de 
E. heros variaram de 2 a 14 vezes dependendo da combinação de inseticida e 
população estudada. A amostragem mais ampla de um maior número de populações e 
a complementação com outros produtos sinergicos permitirá reconhecer a contribuição 
das diferentes rotas metabólicas no fenômeno de resistência do percevejo-marrom. O 
conhecimento dos mecanismos de resistência poderá orientar o desenho de novas 
estratégias de controle que interfiram no metabolismo de degradação de inseticidas.     
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Tabela 1. Sinergismo do tiametoxam com butóxido de piperonila em populações de 
campo suscetíveis e resistentes do percevejo-marrom, Euschistus heros. 
População Químicos N1 b2 ± EP3 a4 ±EP CL505 (IC)6 

µg.adulto-1 
gl7 χ2 

Bela Vista 
do 

Paraiso,PR, 
Ago 2017 

 
Thiamet. 

 
180 

 
0.98± 0.25

 
-0,18± 0.17 

 
1,53        

(0,5-2,70) 

 
4 

 
0,66ns 

 Thiam+ 
PBO 

160 1,50± 0,20 1,43±0,23 0,11      
(0,07-0,19) 

6 6.85ns 

        
Warta, PR 
Jul, 2017 

Thiam 140 1,48± 0,23 -0,54±0,13 2,32      
(1,59-3,63) 

5 4,05ns 

 Thiam+ 
PBO 

160 0,86± 0,28 0,15±0,36 0,67 
(0,23±53,6) 

6 3,42ns 

        
Warta, PR 
Ago, 2017 

Thiam 140 0,78± 0,19 -0,29±0,13 2,35      
(1,12-4,79) 

5 2,39ns 

 Thiam+ 
PBO 

140 1,34± 0,21 0,89±0,20 0,22 
(0,09±0,66) 

5 10,79ns 

        
Warta, PR 
Out. 2017 

Acefato 122 3,12± 0,66 -2,00±0,45 4,38      
(3,57-5,26) 

4 3,36ns 

        
 Acef.+DEM 120 4,59± 1,32 0,54±0,22 0,76      

(0,40-0,96) 
4 0,33ns 

        
Sertaneja, 

PR 
Maio. 2017 

Acefato 105 5,40± 1,53 -4,48±1,39 6,75      
(4,87-8,07) 

4 1,00ns 

        
 Acef.+DEM 120 6,97± 2,34 -3,85±1,42 3,57      

(2,65-4,09) 
4 0,42ns 

1N = número de insetos; 2b=incremento de mortalidade, para cada µg ingrediente ativo (i.a.).adulto-1em torno 
da CL50; 3EP=Erro Padrão; 4a=Intercepto; 5CL50 -= µg de i.a.adulto-1; 6IC=Intervalo de confiança para a 
CL50; gl= graus de liberdade; 
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Os baculovírus são importantes agentes de controle biológico (Moscardi, 1999). 

Uma de suas características é a produção de estruturas denominadas corpos de oclusão 
(CO’s), que liberados no ambiente podem provocar epizootias na população dos insetos 
suscetíveis (Granados, 1980).  Branqueadores ópticos aumentam a atividade viral, sendo 
ferramentas potencialmente úteis para o controle de um grande número de lepidópteros 
praga (Shapiro, 2000). A interação entre branqueadores ópticos e vírus depende do inseto 
hospedeiro, da linhagem do vírus, da natureza química do produto, de sua concentração e 
de sua virulência (Rossi-Zalaf et al., 2008).  

A eficiência do vírus é medida em termos de concentração-mortalidade, velocidade 
de morte e produção de CO´s (Liao et al., 2016). O número de CO’s produzido por lagarta 
é de grande importância para a produção massal de baculovírus para a formulação de 
bioinseticidas e para sua dispersão no campo. Diversas técnicas têm sido propostas para 
aumentar a produção de vírus (CO’s), no entanto, o efeito da adição de branqueadores 
ópticos que atuam como sinergistas na produção de CO’s carece de investigação.  

Este trabalho teve como objetivo determinar o efeito da adição de branqueadores 
ópticos na mortalidade de lagartas de Chrysodeixis includens e na produção de corpos 
poliédricos de oclusão de ChinNPV em diferentes temperaturas de incubação. 

Lagartas de C. includens de 3º e 4º ínstares foram alimentadas com dieta artificial 
inoculada com ChinNPV combinada com o branqueador óptico FB 28 (Sigma, Life Science) 
a 0,1% (0,1g/100ml). As lagartas foram individualizadas em bandejas plásticas com tampa 
e mantidas em BOD em três temperaturas de incubação: 22° C, 26° C e 30° C. A coleta de 
lagartas mortas por vírus foi feita conforme metodologia descrita por Lasa et al. (2007). O 
número de CO em cada lagarta foi determinado através de contagem em câmara de 
Neubauer, sob microscópio de contraste de fase com aumento de 400X. Os dados de 
mortalidade foram submetidos ao método de Análise Sobrevivência de Riscos 
Competitivos (ASRC). Dados de peso de lagartas (mg) e número de poliedros (CO/mg e 
CO/ lagarta) foram analisados por Análise de variância (ANOVA) e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05). Quando necessário, os dados foram 
transformados aplicando log (x+1). 

A temperatura de incubação afetou o tempo de mortalidade de lagartas de terceiro 
e quarto ínstares de C. includens, porém sem representar incremento na porcentagem de 
mortalidade, sendo que o aumento da temperatura resultou em redução do tempo médio 
de mortalidade (TMM) (Tabela 1). A taxa de desenvolvimento viral é afetada pela 
temperatura de incubação, uma vez que a replicação viral é mais lenta em baixas 
temperaturas (Boucias et al., 1980), sendo reduzida em uma faixa de temperatura entre 
15°C e 20°C e inibida em temperaturas extremas, abaixo de 10°C e acima de 40°C 
(Johnson et al., 1982).  

A adição de FB 28 (0,1%) ao vírus no momento da inoculação reduziu o TMM e 
aumentou a mortalidade de lagartas de 3º e 4º ínstares em todas as temperaturas, 
principalmente em 30°C (Tabela 1). A redução do tempo médio de mortalidade em função 
da adição de FB 28 representa uma aceleração na velocidade da infecção em função da 
destruição da membrana peritrófica (Zhu et al., 2007) e pela inibição da apoptose celular 
do mesêntero das lagartas. Acredita-se que a apoptose seja uma importante defesa celular 
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do hospedeiro, sugerindo que sua inibição possa acelerar a velocidade da infecção 
(Washburn et al., 1998).  

A produção de poliedros por lagarta (CO/lag) e poliedros por peso de lagarta 
(CO/mg) foi afetada pela adição de FB 28 (0,1%) em lagartas de 3º e 4º instares, em todas 
as temperaturas. A adição de FB 28 (0,1%) ao ChinNPV causou redução no peso médio 
das lagartas e na produção total de CO/lag, em ambos os ínstares, quando comparado ao 
ChinNPV sozinho (Tabelas 2). Os fatores que afetam a produção de corpos de oclusão 
podem ser inerentes ao hospedeiro (ínstar e peso), ou ainda relacionados ao patógeno 
(isolado viral) e condições de incubação (período e temperatura) (Sherman, 1985). Uma 
vez que a adição de FB 28 reduz drasticamente o tempo de mortalidade de lagartas, e 
assim o tempo de incubação, o número de ciclos de replicação será limitado, 
consequentemente resultando em redução da produção de corpos de oclusão (Bernal et 
al., 2014).  

Conclui-se que o tempo médio de mortalidade de lagartas de terceiro e quarto 
ínstares de C. includens é reduzido pelo aumento da temperatura de incubação e pela 
adição de FB 28 (0,1%). O branqueador óptico FB 28 (0,1%) reduz a produção de CO’s de 
ChinNPV em lagartas de terceiro e quarto ínstar, independente da temperatura de 
incubação. Portanto, o uso do branqueador óptico nestas condições não é apropriado para 
a produção de vírus em grande escala. 
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Tabela 1. Efeito de Fluorescent Brightener 28 (0,1%) adicionado a ChinNPV na mortalidade 
de lagartas de 3 º e 4 º ínstares de Chrysodeixis includens.

Ínstar Tratamento Temperatura
(° C) 

Mortalidade 
(%) TMM1

3 º    

ChinNPV 5.000 OB.m-1 

22 29,46 10,03 Aa 
26 34,82 7,69 Ba 
30 50,89 6,67 Ca 

ChinNPV 5.000 OB.m-1 + FB 28 
0,1% 

22 84,82 6,85 Ab 
26 83,04 5,71 Bb 
30 84,82 4,08 Cb 

4 º    

ChinNPV 40.000 OB.m-1 

22 72,50 8,38 Aa 
26 80,00 6,72 Aa 
30 62,50 4,96 Ba 

ChinNPV 40.000 OB.m-1 + FB 28 
0,1% 

22 82,50 5,70 Ab 
26 70,00 4,75 Bb 
30 72,50 3,17 Bb 

1TMM=Tempo médio de mortalidade 
 
Tabela 2. Efeito de FB 28 no peso larval E de oclusão (CO) em isolados de ChinNPV em 
lagartas de 3º e 4º ínstares de Chrysodeixis includens em laboratório. Número de CO x 
106.ml-1. 

Ínstar Tratamento Temperatura
(°C) peso (mg) CO/mg CO/lagarta

3 º    

ChinNPV 5.000 
CO.ml-1 

22 33,8 Aa 1,69 E+07 Aa 572,0Aa 

26 43,8 Aa 2,47 E+07 Aa 1080,0Aa 

30 45,3 Aa 2,06 E+06 Ba 935,0Aa 

ChinNPV 5.000 
CO.ml-1+ FB 28 0,1% 

22 11,3 Bb 6,51 E+06 Bb 73,6Bb 

26 7,6 Bb 5,75 E+06 Bb 43,7Bb 

30 5,4 Bb 4,02 E+06 Bb 21,7Bb 

4 º    

ChinNPV 40.000 
CO.ml-1 

22 71,6 Aa 1,70E+07Aa 1190,0Aa 

26 125,3 Aa 5,80E+06Ba 738,0Aa 

30 89,7 Aa 4,85E+06Ba 355,0Aa 

ChinNPV 40.000 
CO.ml-1+ FB 28 0,1% 

22 24,9 Bb 3,28E+06Bb 77,2Bb 

26 18,3 Bb 9,97E+06Bb 157,0Bb 

30 13,6 Bb 2,85E+06Bb 33,5Bb 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO INSETICIDA FLUPYRADIFURONE 120 g 
i.a./kg + SPIROMESIFEN 120 g i.a./kg NO CONTROLE DE MOSCA BRANCA 
(Bemisia tabaci), OCORRENTE NA CULTURA DA SOJA (Glycine max L.Merril) 

RAMOS, Y.G. ¹; DELLA VALLE, J.N. ², SULZBACH, F. ² ,KROL, A.C.A. ², DOCEMA, T. 
², MARTINS, M.M.², NISHIKAWA, M.A.N. ² 
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A produtividade da soja (Glycine max L.Merril) é influenciada por diversos 
fatores como solo, clima, chuva, ocorrência de pragas e doenças. Dentre as pragas 
que ocorrem na cultura da soja, está a mosca branca (Bemisi tabaci). A alta incidência 
da mosca branca deve-se a expansão da área de plantio da soja, a ampliação da 
época de semeadura e os cultivos sucessivos e escalonados da cultura, com o uso de 
pivô central. A mosca branca ataca diversas culturas, sugando a seiva das mesmas, 
provocando alterações no desenvolvimento vegetativo e reprodutivo, podendo ocorrer 
murchas, queda de folhas e perda de frutos (ALENCAR et al. 1998). É recomendada, 
dentro do manejo químico, a alternância de produtos pertencentes a diferentes grupos 
químicos. O controle químico tem sido com produtos que induzem mudança 
comportamental pela repelência ou irritação, e o uso de inseticidas reguladores de 
crescimento e desenvolvimento da mosca branca (BASU, 1995). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia do inseticida 
Flupyradifurone 120 g i.a./kg + Spiromesifen 120 g i.a./kg no controle de mosca 
branca, ocorrente na cultura da soja, utilizando a variedade BMX GARRA RR. O 
experimento foi conduzido em condições de campo, na Fazenda Escola da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), localizada na Rodovia Celso Garcia Cid, km 
380, cidade de Londrina, PR, entre os meses de fevereiro a maio de 2017; em solo de 
textura argilosa (73 %). O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 
seis tratamentos e quatro repetições. Além da testemunha, os tratamentos foram 
compostos pelos inseticidas Flupyradifurone 120 g i.a./kg + Spiromesifen 120 g i.a./kg 
a 0,8; 1,0; 1,2 e 1,4 kg.ha-1; Piriproxifen 100 g/L + Xileno 800 g/L (padrão) a 0,25 L.ha-

1. Foram realizadas duas aplicações, com intervalo de sete dias entre elas, nos 
estádios BBCH de 60 e 65. As aplicações foram realizadas através de um pulverizador 
costal de pressão constante, propelido por CO2 pressurizado, utilizando-se seis pontas 
de pulverização do tipo jato plano modelo 110.015, espaçadas a cada 0,4 m, com 
pressão de trabalho de 2,5 bar e volume de pulverização de 200 L/ha. Cada parcela 
experimental apresentava 5 metros de comprimento e 4 metros de largura, totalizando 
20 m², com espaçamento de 45 cm, 8 cm entre plantas, cinco ruas por parcela e tendo 
uma densidade de 12 plantas por metro linear. As avaliações de eficácia agronômica 
dos tratamentos foram realizadas aos 4, 7 DAA e 1, 3, 7, 10 DAB (dias após a primeira 
e segunda aplicação), seguindo uma contagem do número de insetos em 10 folíolos 
por parcela, sendo que posteriormente essas informações foram transformadas em 
porcentagem de ABBOTT. O comportamento do inseto adulto dificulta as avaliações, 
pois é um inseto migratório. Consequentemente são usadas as avaliações de ninfas 
para comprovar a eficácia. Para quantificar a seletividade dos tratamentos a cultura, foi 
realizadas avaliações de fitotoxicidade nas plantas de soja. Também foi avaliada a 
produtividade, sendo que foi quantificada aos 74 DAB, através da colheita de 7,5 
m²/parcela (kg). Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância e, as 
médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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Nas condições em que o experimento foi conduzido foi possível observar 
controle de ninfas a partir de 04 DAA nos tratamentos utilizando Flupyradifurone 120 g 
i.a./kg + Spiromesifen 120 g i.a./kg nas doses de 1,0; 1,2 e 1,4 kg.ha-1, com eficácia 
variando de 82,3 a 95%. Essas doses se mantêm superior ao padrão a partir da 
primeira avaliação até a avaliação realizada aos 10 DAB, quando alcançam controle 
variando entre 98,4 e 99,1%. A partir dos 7DAB, Flupyradifurone 120 g i.a./kg + 
Spiromesifen 120 g i.a./kg apresenta eficácia de 97,7% na menor dose: 0,8 kg.ha-1. O 
inseticida Flupyradifurone 120 g i.a./kg + Spiromesifen 120 g i.a./kg não causou 
quaisquer sinais de fitotoxicidade na cultura da soja, independente da dose. Em 
relação à produtividade, todos os tratamentos foram estatisticamente superiores à 
testemunha, sendo que Flupyradifurone 120 g i.a./kg + Spiromesifen 120 g i.a./kg a 
0,8; 1,0; 1,2 e 1,4 kg.ha-1 geraram incremento a produtividade de 14,3 a 40,8%. 
Conclui-se que Flupyradifurone 120 g i.a./kg + Spiromesifen 120 g i.a./kg nas doses de 
0,8; 1,0; 1,2 e 1,4 kg.ha-1 é eficaz no controle de mosca branca e é seletivo para a 
cultura da soja. 
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Tabela 1. Número médio de ninfas de mosca branca (Bemisia tabaci) aos 4 e 7 DAA e 
3, 7 e 10 DAB – Londrina – PR, 2017.

Tratamentos 
Dose Número de ninfas** 

(L ou kg/ha) 4DAA 7DAA 3DAB 7DAB 10DAB 

Testemunha - 55,80 a 81,48 a 53,45 a 41,03 a 62,80 a 
PIRIPROXIFEN + 
XILENO* 0,25 30,68 b 39,38 b 23,05 b 2,45 b 1,25 b 

FLUPYRADIFURONE + 
SPIROMESIFEN 0,80 21,95 c 21,73 c 14,18 c 0,95 b 1,70 b 

FLUPYRADIFURONE + 
SPIROMESIFEN 1,00 9,88 d 12,40 d 9,18 d 0,95 b 1,00 b 

FLUPYRADIFURONE + 
SPIROMESIFEN 1,20 5,88 de 7,90 de 4,70 c 0,75 b 0,63 b 

FLUPYRADIFURONE + 
SPIROMESIFEN 1,40 2,80 e 4,55 e 2,63 e 0,43 b 0,58 b 

Tukey D.M.S.(5%)¹ 6,694 7,038 3,066 10,735 13,582 

CV (%)² 13,77 10,98 7,47 60,22 52,2 
*Tratamento químico padrão. **Número de ninfas em 10 folíolos por parcela. ¹D.M.S. = Diferença mínima 
significativa. ²Coeficiente de variação. DAA: Dias Após Aplicação A. DAB: Dias Após Aplicação B. Médias 
seguidas da mesma letra não diferem entre si nas colunas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Figura 1. Porcentagem de controle (Eficácia - %) de ninfas de mosca branca (Bemisia 
tabaci) aos 4 e 7 DAA e 3, 7 e 10 DAB – Londrina-PR, 2017. *Tratamento químico 
padrão. ¹Número de ninfas em 10 folíolos por parcela na testemunha. DAA: Dias Após 
Aplicação A. DAB: Dias Após Aplicação B. 

Figura 2. Produtividade em peso (Kg/7,5m²) e % Relativa (IR) na cultura da soja – 
Londrina – PR, 2017. Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo Teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. 
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EFEITO DE ALGUNS INSETICIDAS NO CONTROLE DE Helicoverpa armigera 
E Chrysodeixis includens NA CULTURA DA SOJA.

GUSTAVO RIBEIRO CAMARGO.1; GERMISON VITAL TOMQUELSKI.1 JOSIANE 
OLIVEIRA1; CLAUDEMIR THEODORO1; NAIARA LUCHIARI1.

1Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão, Chapadão do Sul – MS – 
CEP 79.560-000, FONE - (67) 3562-2032. germison@fundacaochapadao.com.br 

A cultura da soja durante a safra 2017/2018 ocupou uma área superior a 35 
milhões de hectares, com produção estimada em torno de 115 milhões de toneladas 
(CONAB, 2018). Com todo este destaque no cenário mundial, tecnologias são 
constantemente desenvolvidas para alavancar sua produtividade de forma sustentável 
e eficaz, dando foco ao manejo integrado de pragas. 

O rendimento da cultura aumentou significativamente nas últimas três décadas, 
devido à combinação do ganho genético das cultivares e no manejo da cultura, 
principalmente relacionado ao manejo integrado de pragas, sendo uma cultura bastante 
suscetível ao ataque de vários insetos desde a germinação à colheita, e como parte do 
Manejo Integrado de Pragas da soja o controle químico pode ser utilizado para minimizar 
os danos.  

O manejo de lagartas e pragas de forma geral na cultura da soja deve levar em 
consideração vários fatores quanto a amostragem, entendimento da biologia da praga, 
níveis para controle e presença de inimigos naturais no sistema. O controle químico é o 
método mais utilizado por parte dos produtores, e neste quesito a utilização de 
inseticidas com eficiência comprovada a campo, é de grande importância para que se 
tenha o sucesso no manejo. 

A área de soja Intacta RR2 tem aumentado nestas últimas safras, no entanto o 
Brasil ainda apresenta grande área de soja convencional não Bt. Duas pragas se 
destacam neste caso, a lagarta falsa-medideira, Chrysodeixis includens e a lagarta 
Helicoverpa, Helicoverpa armigera, que comumente atacam a cultura em diversas fases 
do seu desenvolvimento gerando prejuízos consideráveis ao produtor.  

Diante da problemática que causa estas pragas o estudo de novas moléculas 
faz-se necessário para minimizar os danos. Realizou-se um trabalho com o objetivo de 
avaliar o efeito de alguns inseticidas no controle de Chrysodeixis includens e
Helicoverpa armigera na cultura da soja, em condições de campo. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Chapadão – Fundação Chapadão, Chapadão do Sul – MS. 
O experimento foi instalado no dia 18/12/2017 e conduzido até a data de 03/03/2018, 
quando se procedeu a colheita da cultura e destruição dos restos culturais.  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com 9 tratamentos e 
quatro repetições (36 parcelas), sendo elas compostas por 14 linhas da cultura com 10 
metros de comprimento. Tratamento com 60 m2. Espaçamento entre linhas da cultura 
de 0,45m.  Para aplicação dos tratamentos foi utilizado um pulverizador costal de 
pressão constante (CO2) com barra de 3,0 m, equipada com 6 pontas de jato Cônico, 
modelo ATR015 espaçadas de 50 cm, a uma altura de 50 cm do alvo desejado. Volume 
de calda de 150 L ha-1, pressão de 3,0 bar. 

Nos tratamentos foram utilizados Proclaim 50 SG® (0,15 kg do p.c. ha-1) e Ribon®

(0,25 L do p.c. ha-1), Proclaim 50 SG® (0,2 kg do p.c.ha-¹) e Ribon® (0,25 L do p.c. ha-1),
Exalt® (0,1 L do p.c. ha-1), Pirate® (0,8 L do p.c. ha-1), Verismo® (0,8 L do p.c. ha-1), 
Avatar® (0,4 L do p.c. ha-1), Voraz® (0,5 L do p.c. ha-1) e Larvin® (0,4 kg do p.c. ha-1).

Realizou-se as avaliações nas plantas inteiras em 4 metros de linha para 
contabilização de Helicoverpa armigera e o “pano de batida” para a contagem do 
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número de lagartas de Chrysodeixis includens, em 4 batidas de pano por parcela, 
totalizando 16 metros avaliados por tratamento.  Realizou-se avaliação prévia para 
Helicoverpa armigera antecedendo as aplicações, e demais avaliação aos 3, 7 ,10 dias 
após a primeira aplicação e 2, 7, 10 dias após a segunda aplicação. No decorrer das 
avaliações a população de falsa-medideira foi aumentando e iniciou-se a avaliação da 
praga utilizando-se do pano-de-batida, realizando 4 batidas de pano por parcela.  

Observou-se que os tratamentos 3 (Proclaim 50 SG 0,15 kg associado a Ribon 
0,25 L ha-1), 6 (Verismo 0,8 L ha-1) e 7 (Avatar 0,4 L ha-1) apresentaram as maiores 
eficiências na avaliação com 3 dias após a 1ª aplicação, diferindo significativamente da 
testemunha. Aos 10 dias após a 1ª aplicação ainda os tratamentos 3, 4 (Exalt dose de 
0,1 L ha-1), 5 (Pirate 0,8 L ha-1) e 6, diferiram significativamente da testemunha, 
apresentando as maiores médias de controle. Após a 2ª aplicação a praga diminuiu sua 
infestação, sem ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos aplicados, 
restando algumas lagartas no tratamento testemunha. 

Aos 7 dias após a 1ª aplicação se observou a infestação de Chrysodeixis 
includens, sendo realizado a batida de pano para contabilização. Nesta data se 
observou que os tratamentos 3, 4, 5, 8 (Voraz 0,5 L ha-1) e 9 (Larvin 0,4 kg ha-1)
apresentavam eficiências de controle nesta praga superiores a 80%, diferindo 
significativamente da testemunha. Após a 2ª aplicação na avaliação de 2 dias, observou-
se que os tratamentos 3, 5, 6 e 7 apresentaram eficiência superiores a 80% de controle, 
diferindo significativamente da testemunha. Aos 7 da2a observou-se que o tratamento 
3 ainda apresentava eficiência superior a 90% de controle.  
 As eficiências ao longo das datas avaliadas apresentam certa variação para 
cada inseticida, em função do seu modo de ação. Desta forma as informações geradas 
pelo trabalho, deve o produtor analisar e adequar ao seu manejo adotado.     
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Tabela 1. Efeito de alguns inseticidas no controle de lagartas Helicoverpa armigera na cultura 
da soja. % de eficiência (%E) aos 3, 7, 10, dias após primeira aplicação e aos 2 dias após 
segunda aplicação (da2a). Chapadão do Sul/MS-Fundação Chapadão Safra 2017/2018. 

Tratamentos 
Dose
L kg 
ha-1

Helicoverpa armigera 
Prévia 3 da1a 7 da1a 10 da1a 2 da2a 
Média Média %E Média %E Média %E Média %E 

 1-Testemunha - 19 a 11 a  13 a  19 a  4 a  

 2-Proclaim 50 
SG + Ribon 

0,15
+

0,25 
14 a 3 ab 72,7 4 a 69,2 8 ab 57,9 0 a 100 

 3-Proclaim 50 SG 
+ Ribon 

0,2 + 
0,25 18 a 1 b 90,9 2 a 84,6 4 b 78,9 0 a 100 

 4-Exalt 0,1 17 a 3 ab 72,7 2 a 84,6 3 b 84,2 1 a 75 
 5-Pirate 0,8 17 a 4 ab 63,6 3 a 76,9 4 b 78,9 0 a 100 
 6-Verismo 0,8 17 a 0 b 100,0 2 a 84,6 4 b 78,9 4 a 0 
 7-Avatar 0,4 17 a 2 b 81,8 3 a 76,9 8 ab 57,9 1 a 75 
8- Voraz 0,5 19 a 6 ab 45,5 4 a 69,2 8 ab 57,9 1 a 75 
9-Larvin 0,4 14 a 4 ab 63,6 3 a 76,9 6 ab 68,4 0 a 100 
Coef.Variação % 11,1 28,1 34,5 28,4 31,9 

Tabela 2. Efeito de alguns inseticidas no controle de lagartas de Chrysodeixis includens na 
cultura da soja. Média de lagartas em 4 metros de linha e eficiência (%E) aos 7, 10, dias após 
primeira aplicação e aos 2, 7 e 10 dias após segunda aplicação (da2a). Chapadão do Sul/MS-
Fundação Chapadão Safra 2017/2018. 

Tratamentos 
Dose 
L kg 
ha-1

Chrysodeixis includens 
7 da1a 10 da1a 2 da2a 7 da2a 10 da2a 

Média %E Média %E Média %E Média %E Média %E 
 1-
Testemunha - 54 a  44 a  59 a  67 a  10 a  

 2-Proclaim 
50 SG + 
Ribon 

0,15
+

0,25 
11 b 79,6 31ab 29,5 20 b 66,1 12 bc 82,1 2 a 80,0

 3-Proclaim 50 
SG + Ribon 

0,2 + 
0,25 7 b 87,0 22abc 50,0 8 b 86,4 4 c 94,0 2 a 80,0

 4-Exalt 0,1 6 b 88,9 29abc 34,1 14 b 76,3 19 bc 71,6 3 a 70,0
 5-Pirate 0,8 6 b 88,9 12 bc 72,7 10 b 83,1 16 bc 76,1 3 a 70,0
 6-Verismo 0,8 15 ab 53,7 10 bc 77,3 10 b 83,1 23 b 65,7 4 a 60,0
 7-Avatar 0,4 10 b 68,5 16abc 63,6 9 b 84,7 22 b 67,2 3 a 70,0
8- Voraz 0,5 6 b 88,9 16bc 63,6 13 b 78,0 26 b 61,2 3 a 70,0
9-Larvin 0,4 9 b 83,3 8 c 81,8 14 b 76,3 23 b 65,7 4 a 60,0
Coef.Variação % 50,4 23,2 23,9 18,6 33,3 
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OPÇÕES DE CONTROLE DE NINFAS/ADULTOS DE PERCEVEJOS 
(Euschistus heros) EM CENÁRIO CNI's NA CULTURA DA SOJA (Glycine

max).

JUNIOR, G.1, SULSBACH, F.2, MARTINS, M. M.2, BATISTA, M. R.2

1Bayer S.A., Rodovia BR 060 km 11 – Caixa postal 039 - CEP 79560-000 – Chapadão do Sul - 
MS, gilson.barbaro@bayer.com. 2Bayer S.A.  

Várias espécies de percevejos da família Pentatomidae são pragas da cultura 
da soja no Brasil, sendo o percevejo-verde-pequeno, Piezodorus guildinii (Westwood, 
1837), e o percevejo-marrom, Euschistus heros (Fabricius, 1794), as mais abundantes, 
causando sérios prejuízos, tanto no rendimento como na qualidade do produto colhido 
(PANIZZI & SLANSKY Jr., 1985; CORRÊA-FERREIRA, 1993). 

Durante o desenvolvimento, os pentatomídeos geralmente apresentam cinco 
ecdises até o inseto atingir a fase adulta, totalizando, assim, cinco estádios de formas 
jovens (ninfas), e após a quinta ou última muda (ecdise) o inseto torna-se adulto 
(COSTA LIMA, 1940). A colonização inicia em meados ou final do período vegetativo 
da cultura (Vn) ou logo após a floração (R1 e R2). A partir do aparecimento das 
vagens (R3), período de alerta, inicia-se a reprodução na soja e as populações 
aumentam, principalmente as ninfas. No final do desenvolvimento das vagens (R4), e 
início de enchimento dos grãos (R5), período crítico, a população tende a aumentar 
mais, ocasião em que a soja é mais suscetível (CORRÊA-FERREIRA & 
PANIZZI,1999). 
 Segundo Fraga & Ochoa (1972) em legumes jovens o conteúdo das sementes 
pode ser totalmente sugado, resultando sementes chochas, achatadas, reduzidas a 
uma lâmina. Na fase em que a soja encontra-se com sementes formadas, mas ainda 
verdes, as manchas ocasionadas pela alimentação são bem características, no 
entanto o enrugamento é menos pronunciado (KILPATRICK & HARTWIG, 1955; 
TURNER, 1967). 
 Além dos danos causados diretamente às sementes de soja, os pentatomídeos 
reduzem o teor de óleo e de proteína (GALILEO & HEINRICHS, 1978), o poder 
germinativo das sementes (THOMAS et al., 1974) e são transmissores de patógenos 
(KILPATRICK & HARTWIG, 1955). Os danos causados pelos percevejos às sementes 
de soja podem ser avaliados de com base nos níveis de presença e/ou ausência de 
puncturas visíveis efetuadas pelos insetos (JENSEN & NEWSON, 1972). 
 O método de manejo de percevejos mais utilizado é o controle químico, através 
da pulverização de inseticidas, tornando a escolha do produto e da tecnologia utilizada 
fundamentais, uma vez que a eficiência biológica da pulverização é dependente não 
somente de produtos com ação comprovada, mas também da tecnologia empregada 
na sua aplicação. 

O experimento foi conduzido na Fundação Chapadão em Chapadão do Sul-
MS, no período de 4 a 25 de março de 2017. Foi utilizado a cultivar BMX Bônnus, 
espaçamento de 0,45 cm e densidade de 12 plantas por metro. As parcelas foram 
constituídas de 13 linhas de soja e 10 metros de comprimento, sendo 60 metros 
quadrados. Os tratamentos constituíram-se em Acefato na dose de 850 g/ha; 
Acetamipridp + Alfa-Cipermetrina na dose de 300 mL/há, Bifentrina + Carbosulfano na 
dose de 1,5 L/ha; Thiacloprid.+ Beta-cyflutrina na dose de 1,5 L/ha e Thiacloprid.+ 
Beta-cyflutrina - Espiromesifeno nas doses de 1,5 L/ha e 400 mL/ha respectivamente, 
além da testemunha que não recebeu nenhum tratamento. Aplicações foram realizado 
em volume de calda de 150 litros por hectare, com pontas de jato leque XR110015, 
em temperaturas adequadas para aplicação. Foram realizadas duas aplicações dos 
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tratamentos com 7 dias de intervalo, sendo a primeira com 5-8 percevejos/batida 
realizada no início da infestação da praga. Os efeitos dos tratamentos aplicados sobre 
o percevejo foram avaliados contabilizando-se adultos e ninfas (a partir do 3 ínstar) em 
2 batidas de pano/parcela (2 metros de linha) aos 1, 3 e 7 Dias Após a Primeira 
Aplicação (DAA) e 1, 3, 7, 14 Dias Após a Segunda Aplicação (DAB). Durante a 
vigência do experimento também monitorou-se a cultura com a finalidade de 
documentar a ocorrência de qualquer sintoma de fitotoxidez causado pelos inseticidas 
às plantas de soja. 

A infestação de percevejos (Euschistus heros) na cultura da Soja onde foi 
instalado o experimento foi natural e espontânea. As avaliações foram realizadas 
visando avaliar a eficácia agronômica dos produtos bem como opções de controle de 
ninfas/adultos de percevejos (E. heros) em cenário na cultura da soja. 

As aplicações foram iniciadas no dia 04/03/2017, no inicio de infestação do 
percevejo na cultura da Soja, ao longo da área experimental. 
Aos 3 dias após a primeira aplicação (3DAA), os tratamentos diferiram 
estatisticamente da testemunha e reduziram a população de percevejos. Os 
tratamentos que apresentaram um controle eficaz de no mínimo 80% quando 
comparados com a testemunha foram: Thiacloprid.+ Beta-cyflutrina, na dose de 1500 
mL/ha e Thiacloprid.+ Beta-cyflutrina.- Espiromesifeno na dose de 1500 + 400 mL/ha, 
com valores de até 90%. 

Não verificou-se em nenhuma das avaliações realizadas neste experimento, 
nenhum reflexo de fitotoxidade nas plantas de Soja que possa ter sido provocado pela 
utilização dos inseticidas, apresentando as plantas um desenvolvimento normal, 
através das avaliações conduzidas. 

Os produtos utilizados nesse trabalho não causaram quaisquer sintomas de 
fitotoxidade na cultura da Soja, independentemente da dose em que foi aplicado 

O produto Thiaclo + B-cyflutr. - Espiromesifeno na dose utilizadas nesse 
experimento apresentou eficácia e opção de controle para percevejos (Euschistus 
heros) na cultura da Soja, em até 2 aplicações com intervalos de 7 dias. 

Todos os tratamentos com inseticida apresentaram resultados de controle de 
percevejos nas plantas de Soja, superiores à testemunha, o que comprova a eficácia 
do uso de inseticidas para o controle desse inseto. 
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Tabela 1. Média de percevejos e eficácia no controle (E%), em avaliações realizadas 
das aplicações, aos 3, 7 e 14 dias após a segunda aplicação (3, 7 e 14 DAB), na 
cultura da soja. Médias na coluna, seguidas da mesma letra, não diferem 
estaticamente entre si a 5% de significância pelo Teste de Tukey. Chapadão do Sul -
MS. Safra 2016/2017. 

3 DAB E% 7 DAB E% 14 DAB E%

Testemunha 18a 0 17,5a 0 22,2a 0

Acefato 750 0,85 kg/ha AB 7,8b 57 7,5b 57 9b 59

Acetamiprido + Alfa-
Cipermetrina

0,3 L/ha AB 5,5c 69 5,3bc 70 7,3b 67

Bifentrina + Carbosulfano 0,35 L/ha AB 5,5c 69 4,3cd 75 6bc 73

Thiacloprid + Beta-cyflutrina 1,5 L/ha AB 4c 78 3d 83 2,3c 90

Thiacloprid + Beta-cyflutrina - 
Espiromesifeno

1,5 + 0,4 L/ha AB; AB 3,8c 79 2,7d 85 2,2c 90

Tratamentos
Média de percevejos e Eficácia (E%)

Dose Aplicação
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BELLETTINI, S.1; BELLETTINI, N.M.T.1; ORSI JÚNIOR, F.2; BELLETTINI, R.3; BASSETTO 
JÚNIOR, N.4; ALVES, G.H.T.4; CUNHA, W.A.B.4

1Universidade Estadual do Norte do Paraná/Campus Luiz Meneghel (UENP/CLM), 
Bandeirantes – PR, bellettini@uenp.edu.br; 2Engo. Agro. UPL do Brasil S.A., Campinas – 
SP.; 3 Engo. Agro. CARBEL Consultoria Agrícola;  4Acadêmicos de Agronomia da 
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O percevejo marrom é o percevejo mais abundante da cultura da soja do Brasil. O 
ciclo de vida tem duração média de 109 dias, sendo ovo = 7 dias; ninfa = 22 dias e adulto = 
80 dias (DEGRANDE e VIVAN, 2014). O nível de controle é de 2 percevejos maiores que 5 
mm por metro (EMBRAPA SOJA, 2014). O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de 
inseticidas no controle do percevejo marrom na cultura da soja. 

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade Estadual do 
Norte do Paraná - UENP, Campus "Luiz Meneghel"- Bandeirantes – PR, utilizando-se 
cultivar BMX Potência RR, sementes tratadas com metalaxil-M + fludioxonil (Maxim XL 100 
mL/100 kg de sementes) e tiametoxam (Cruiser 350FS 200 g/100 kg de sementes), 
inoculada com Glycimax na dose de 80 g/50 kg de sementes, no espaçamento de 0,45 m 
entrelinhas com 15 sementes por metro. Na adubação de semeadura, utilizou-se 180 kg/ha 
do adubo formulado 04:30:10. O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso 
com 8 tratamentos e 4 repetições, parcelas de 135 m2 (9mx15m). Efetuou-se 2 aplicações 
com intervalo de 10 dias dos inseticidas em i.a/ha: imidacloprido + betaciflutrina (Connect) 
112,5 g; tiametoxam + lambdacialotrina (Engeo Pleno) 74,1 g; imidacloprido + bifentrina 
(Galil SC) 90 g; acefato (Perito) 776; 970; 1212,5; 1455 g, e testemunha (sem inseticida). 
Para aplicação utilizou-se pulverizador de pressão constante (CO2), barra de 2 m com 4 
bicos JA-2, espaçados de 50 cm, pressão de 45 lb/pol² e volume de calda de 150 litros/ha. A 
cultura se encontrava no estádio R6 (FEHR e CAVINES, 1977). As avaliações foram 
efetuadas em pré-contagem e aos 2, 4, 7 e 10 DA1A (dias após a primeira aplicação) e 2, 4, 
7, 10 e 15 DA2A (dias após a segunda aplicação). Em cada avaliação fez-se 4 amostragens 
ao acaso por parcela, através do “método do pano”, contando os adultos e ninfas de 
percevejo marrom vivos, caídos sobre o pano. Para a análise estatística, os dados foram 
transformados para 5,0x  , aplicando-se os testes F e Tukey, conforme Canteri (2001). A 
porcentagem de eficiência foi calculada através dos dados originais, pela fórmula de Abbott 
(ABBOTT, 1925). 

Nas médias originais, transformadas do número de adultos (Tabela 1) e ninfas 
(Tabela 2) e porcentagem de eficiência para adultos (Tabela 3) e ninfas (Tabela 4), verifica-
se na pré-contagem, distribuição homogênea da praga nos tratamentos e a análise 
estatística não foi significativa.  Aos 2, 4, 7 e 10 DA1A e 2, 4, 7 e 10 DA2A, os tratamentos 
apresentaram o mesmo comportamento estatístico entre si e diferenciaram 
significativamente da testemunha. Aos 15 DA2A não houve diferença estatística entre os 
tratamentos e testemunha no controle de ninfas e adultos. 

Concluiu-se que os inseticidas imidacloprido + betaciflutrina (Connect) 112,5 g; 
tiametoxam + lambdacialotrina (Engeo Pleno) 74,1 g; imidacloprido + bifentrina (Galil SC) 90 
g; acefato (Perito) 776; 970; 1212,5; 1455 g i.a/ha aos 2, 4, 7 e 10 dias após a primeira e 
segunda aplicação apresentaram eficiência igual ou superior a 80% no controle de adultos e 
ninfas de percevejo marrom, na cultura da soja. 
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Tabela 1. Médias de adultos de percevejo marrom vivos, após primeira e segunda aplicação. 
Bandeirantes, 2016. 

Tata-
mentos 

Pré-
contagem 

Dias após primeira aplicação Dias após segunda aplicação 
2 4 7 10 2 4 7 10 15 

X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2

T1 2,3 1,6a 1,0 1,1a 0,8 1,1a 1,0 1,1a 1,3 1,2a 1,3 1,2a 1,3 1,3a 1,0 1,1a 1,3 1,2a 2,0 1,5a
T2 2,5 1,6a 0,5 0,9a 0,3 0,8a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,3 0,8a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 1,0 1,1a 1,5 1,4a
T3 2,3 1,6a 0,5 0,9a 0,3 0,8a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,8 1,1a 1,3 1,2a 1,8 1,4a
T4 2,5 1,6a 0,8 1,0a 1,0 1,1a 1,3 1,2a 1,3 1,2a 0,8 1,0a 1,3 1,2a 1,3 1,2a 1,3 1,2a 2,3 1,6a
T5 2,0 1,5a 0,5 0,9a 0,8 1,1a 1,0 1,1a 1,0 1,1a 0,8 1,0a 0,8 1,0a 1,0 1,1a 1,3 1,2a 2,0 1,6a
T6 2,5 1,6a 0,5 0,9a 0,8 1,1a 1,0 1,1a 0,8 1,0a 0,3 0,8a 1,0 1,1a 0,8 1,0a 1,0 1,1a 2,3 1,6a
T7 2,3 1,5a 0,3 0,8a 0,3 0,8a 0,5 0,9a 1,0 1,1a 0,5 0,9a 0,8 1,0a 0,8 1,1a 1,0 1,2a 2,0 1,5a
T8 2,5 1,6a 5,3 2,4b 5,5 2,4b 6,3 2,6b 6,5 2,6b 7,0 2,7b 7,0 2,7b 7,3 2,8b 6,8 2,7b 5,3 2,4a

C.V. (%) 42,3  40,0  31,5  37,8  43,4 40,0  40,7 36,0  38,7 26,8 
1= Médias originais; 2= Médias transformadas. T1= imidacloprido + betaciflutrina (Connect) - 112,5 g; T2= tiametoxan + 
lambdacialotrina (Engeo Pleno) – 74,1 g; T3= imidaclorido+bifentrina (Galil SC) – 90 g; T4= acefato (Perito) – 776 g; T5= acefato 
(Perito) – 970 g; T6= acefato (Perito) – 1212,5 g; T7= acefato (Perito) – 1455 g; T8= testemunha (sem inseticida).

Tabela 2. Médias de ninfas de percevejo marrom vivos, após primeira e segunda aplicação. 
Bandeirantes, 2016. 

Tata-
mentos 

Pré-
contagem 

Dias após primeira aplicação Dias após segunda aplicação 

2 4 7 10 2 4 7 10 15 
X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2

T1 1,3 1,3a 0,8 1,0a 0,8 1,0a 0,8 1,0a 1,0 1,1a 1,0 1,1a 1,0 1,1a 1,0 1,1a 1,0 1,2a 1,3 1,3a
T2 1,3 1,3a 0,5 0,9a 0,3 0,8a 1,0 1,1a 0,5 0,9a 0,0 0,7a 0,3 0,8a 0,0 0,7a 0,3 0,8a 1,8 1,3a
T3 1,8 1,4a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,8 1,1a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,0 0,7a 0,5 0,9a 0,3 0,8a 1,5 1,2a
T4 1,3 1,3a 1,0 1,1a 1,0 1,2a 1,0 1,1a 1,3 1,2a 1,0 1,1a 0,8 1,0a 1,0 1,1a 1,0 1,2a 1,5 1,3a
T5 1,8 1,4a 1,0 1,1a 0,8 1,1a 0,8 1,1a 0,8 1,1a 0,8 1,0a 0,8 1,1a 0,8 1,0a 0,8 1,1a 1,8 1,5a
T6 1,5 1,3a 0,8 1,1a 0,8 1,1a 0,8 1,1a 0,8 1,1a 0,8 1,0a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,8 1,1a 1,8 1,4a
T7 1,3 1,2a 0,8 1,1a 1,0 1,1a 0,8 1,0a 0,8 1,0a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,5 0,9a 0,8 1,1a 2,0 1,4a
T8 1,3 1,3a 5,0 2,3b 6,0 2,5b 6,3 2,6b 7,0 2,7b 7,0 2,7b 6,5 2,6b 6,0 2,5b 5,8 2,5b 3,5 2,0a

C.V. (%) 43,6  43,3  35,7  34,5  37,9  34,5  38,5  39,6  31,3  46,2
1= Médias originais; 2= Médias transformadas. T1= imidacloprido + betaciflutrina (Connect) - 112,5 g; T2= tiametoxan + 
lambdacialotrina (Engeo Pleno) – 74,1 g; T3= imidaclorido+bifentrina (Galil SC) – 90 g; T4= acefato (Perito) – 776 g; T5= acefato 
(Perito) – 970 g; T6= acefato (Perito) – 1212,5 g; T7= acefato (Perito) – 1455 g; T8= testemunha (sem inseticida).
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Tabela 3. Porcentagem de eficiência dos inseticidas no controle de adultos de percevejo marrom nas 
diferentes avaliações. Bandeirantes-PR, 2016. 

Tatamentos Doses 
g i.a./ha

Dias após primeira 
aplicação

Dias após segunda 
aplicação 

2 4 7 10 2 4 7 10 15 
1. imidacloprido + betaciflutrina (Connect) 112,5 81 86 84 81 82 82 86 81 62 
2. tiametoxan + lambdacialotrina (Engeo Pleno) 74,1 90 95 92 92 96 93 93 85 71 
3. imidaclorido + bifentrina (Galil SC) 90 90 95 92 92 93 93 90 81 67 
4. acefato (Perito) 776 86 82 80 81 89 82 83 81 57 
5. acefato (Perito) 970 90 86 84 85 89 89 86 81 62 
6. acefato (Perito) 1212,5 90 86 84 88 96 86 90 85 57 
7. acefato (Perito) 1455 95 95 92 85 93 89 90 85 62 

Tabela 4. Porcentagem de eficiência dos inseticidas no controle de ninfas de percevejo marrom nas 
diferentes avaliações. Bandeirantes-PR, 2016. 

Tatamentos 
Doses 

g
i.a./ha

Dias após primeira 
aplicação

Dias após segunda 
aplicação 

2 4 7 10 2 4 7 10 15 
1. imidacloprido + betaciflutrina (Connect) 112,5 85 88 88 86 86 85 83 83 64 
2.tiametoxan + lambdacialotrina (Engeo Pleno) 74,1 90 96 84 93 100 96 100 96 50 
3. imidaclorido + bifentrina (Galil SC) 90 90 92 88 93 93 100 92 96 57 
4. acefato (Perito) 776 80 83 84 82 86 88 83 83 57 
5. acefato (Perito) 970 80 88 88 89 89 88 88 87 50 
6. acefato (Perito) 1212,5 85 88 88 89 89 92 92 87 50 
7. acefato (Perito) 1455 85 83 88 89 93 92 92 87 43 
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DIFERENTES INSETICIDAS NO CONTROLE DO PERCEVEJO MARROM 
Euchistus heros (FABR. 1794) NA CULTURA DA SOJA 

BELLETTINI, S.1 BELLETTINI, N.M.T.1 MORAES, G.C.P. de2; BELLETTINI, R.3;
MARTINS JR, R.P.4; ABREU, E.L.G. de4; PACHECO, G.D. de S.4

1Universidade Estadual do Norte do Paraná - Campus "Luiz Meneghel" UENP/CLM 
bellettini@uenp.edu.br; 2Syngenta Proteção de Cultivos Ltda; 3 Engo. Agro. CARBEL Consultoria 
Agrícola ; 4Acadêmicos de Agronomia da UENP/CLM. 

O percevejo marrom atualmente, é uma das pragas mais importantes na 
cultura da soja e devido a sucção de seiva, as vagens ficam marrons e chochas na 
redução da qualidade de semente e na porcentagem de germinação, além da 
diminuição do teor de óleo e ligeiro aumento da porcentagem de proteína no grão. Para 
Embrapa Soja (2013) o nível de controle é de 2 percevejos maiores que 5 mm por 
metro. Instalou-se experimento com objetivo de avaliar diferentes inseticidas no controle 
do percevejo marrom. 

O experimento foi instalado na Fazenda Experimental da Universidade 
Estadual do Norte do Paraná - UENP, Campus “Luiz Meneghel”- Bandeirantes – PR, 
utilizando cultivar MONSOY 6410 IPRO, sementes tratadas com carbendazin + tiran 
(Derosal Plus 200 mL/100 kg de sementes), imidacloprido + tiodicarbe (Cropstar 250 
mL/100 kg de sementes) e fipronil (Shelter 200 mL/100 kg de sementes), inoculada com 
Adhere 60 na dose de 60 g/50 kg de sementes, semeada em 23/11/2016 no 
espaçamento de 0,45 m entrelinhas com 13 sementes por metro. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos ao acaso com 7 tratamentos e 4 repetições, 
parcelas de 135 m2 (9 x 15m).  

Efetuou-se 2 aplicações com intervalos de 10 dias dos inseticidas em i.a./ha: 
imidacloprido + betaciflutrina (Connect) 112,5 g; tiametoxam + lambdacialotrina (Engeo 
Pleno) 61,75 g; tiametoxam + lambdacialotrina + lufenuron (Engeo Top) 62,5 + 18,8 g e 
75 + 22,5 g; imidacloprido + bifentrina (Galil SC) 90 g e testemunha (sem inseticida). 
Para a aplicação dos inseticidas utilizando-se pulverizador de pressão constante (CO2), 
barra de 2 m com 4 bicos JA-2, espaçados de 50 cm, pressão de 45 lb/pol² e volume de 
calda de 150 litros/ha. A cultura se encontrava de acordo com Fehr e Caviness (1977) 
no estádio R5. As avaliações foram efetuadas em pré-contagem e aos 2, 7 e 10 DA1A e 
2, 7, 10 e 14 DA2A (DA1A e DA2A = Dias após a primeira e segunda aplicação 
respectivamente). Em cada avaliação fez-se 04 amostragens ao acaso por parcela, 
através do “método do pano”, contando os adultos e ninfas de percevejo marrom vivos, 
caídos sobre o pano. Para a análise estatística, os dados foram transformados para

5,0x  , aplicando-se os testes F e Tukey, conforme Canteri (2001). A porcentagem de 
eficiência foi calculada através dos dados originais, pela fórmula de Abbott (ABBOTT, 
1925).

Nas médias originais, transformadas do número de adultos (Tabela 1) e ninfas 
(Tabela 2) e porcentagem de eficiência para adultos (Tabela 3) e ninfas (Tabela 4), 
verifica-se na pré-contagem distribuição homogênea da praga nos tratamentos e a 
análise estatística não foi significativa. Aos 2 e 7 DA1A e 2, 7 e 10 DA2A, os 
tratamentos apresentaram o mesmo comportamento estatístico entre si e diferiram 
significativamente da testemunha. Aos 10 DA1A e 14 DA2A não houve diferença 
estatística entre os tratamentos e a testemunha. Aos 2, 7 e 10 DA1A e 2, 7 e 10 DA2A, 
os tratamentos apresentaram o mesmo comportamento estatístico entre si e diferiram 
significativamente da testemunha. Aos 14 DA2A não houve diferença estatística entre 
os tratamentos e a testemunha. 
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Concluiu-se que os inseticidas imidacloprido + betaciflutrina (Connect) 112,5 g; 
tiametoxam + lambdacialotrina (Engeo Pleno) 61,75 g; tiametoxam + lambdacialotrina + 
lufenuron (A 16456) 62,5 + 18,8 g e 75 + 22,5 g e imidacloprido + bifentrina (Galil SC) 
90 g i.a./ha, apresentaram eficiência igual ou superior a 82% no controle de adultos aos 
2 e 7 dias após a primeira e segunda aplicação e ninfas aos 2, 7 e 10 dias após a 
primeira e segunda aplicação.  
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Tabela 1. Médias de adultos de percevejo marrom vivos, após primeira e segunda aplicação. 
Bandeirantes, 2016. 

Trata-
mentos

Pré-
contagem 

Dias após primeira aplicação Dias após segunda aplicação 
2 7 10 2 7 10 14 

X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2

T1 4,3 2,1a 1,5 1,3a 2,5 1,6a 14,5 3,9a 2,5 1,6a 3,0 1,7a 9,5 3,1a 22,5 4,8a
T2 4,0 2,1a 1,3 1,3a 1,5 1,3a 12,8 3,6a 1,5 1,3a 2,0 1,6a 7,5 2,8a 22,3 4,7a
T3 4,0 2,1a 1,0 1,1a 1,3 1,3a 8,8 3,0a 1,5 1,3a 1,5 1,4a 5,8 2,4a 19,0 4,4a
T4 4,5 2,2a 1,0 1,2a 1,3 1,3a 12,8 3,6a 2,0 1,4a 2,0 1,5a 6,3 2,6a 18,5 4,3a
T5 4,3 2,2a 0,8 1,1a 1,5 1,3a 14,3 3,8a 1,8 1,5a 2,3 1,6a 5,8 2,5a 19,8 4,2a
T6 4,5 2,2a 1,0 1,1a 1,3 1,2a 11,0 3,4a 1,5 1,3a 2,0 1,4a 6,3 2,5a 17,3 4,1a
T7 4,8 2,2a 12,0 3,5b 15,8 4,0b 16,8 4,1a 15,0 3,9b 16,8 4,1b 19,0 4,4b 28,3 5,2a

C.V. (%) 20,6  34,1  21,4  13,3  32,5 31,3 18,9 16,0

T1= imidacloprido + betaciflutrina (Connect) – 100+12,5 g; T2= tiametoxan + lambdacialotrina (Engeo 
Pleno) – 35,25+26,5 g; T3= tiametoxan + lambdacialotrina + Quantis (Engeo Pleno + Quantis) - 35,25+26,5 
g;T4= tiametoxan + lambdacialotrina + lufenuron (Engeo Top) – 37,5+25+18,8 g; T5= tiametoxan + 
lambdacialotrina + lufenuron (Engeo Top) – 45+30+22,5 g; T6=  imidacloprido + bifentrina (Galil SC)=
75+15 g; T7= testemunha (sem inseticida).

Tabela 2. Médias de ninfas de percevejo marrom vivos, após primeira e segunda aplicação. 
Bandeirantes, 2016. 

Trata-
mentos

Pré-
contagem 

Dias após primeira aplicação Dias após segunda aplicação 
2 7 10 2 7 10 14 

X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2 X1 MT2

T1 1,0 1,2a 0,5 1,0a 1,3 1,3a 2,8 1,7a 3,0 1,8a 3,8 2,1a 4,0 2,1a 26,3 5,2a
T2 0,8 1,1a 0,5 0,9a 1,0 1,1a 2,0 1,5a 1,8 1,4a 2,5 1,7a 2,0 1,5a 20,8 4,5a
T3 0,8 1,1a 0,3 0,8a 1,0 1,1a 1,8 1,4a 1,5 1,4a 2,0 1,4a 1,5 1,3a 21,8 4,7a
T4 0,8 1,1a 0,5 1,0a 1,0 1,2a 2,0 1,5a 2,3 1,5a 2,5 1,7a 2,3 1,6a 25,3 5,0a
T5 0,8 1,1a 0,3 0,8a 1,0 1,2a 1,5 1,3a 2,0 1,5a 1,8 1,4a 2,0 1,5a 26,0 5,1a
T6 0,5 1,0a 0,0 0,7a 0,8 1,1a 2,0 1,5a 1,8 1,3a 1,3 1,2a 2,0 1,5a 23,0 4,7a
T7 0,8 1,1a 3,5 2,0b 12,0 3,5b 15,8 4,0b 21,0 4,6b 24,0 4,9b 22,8 4,8b 30,3 5,4a

C.V. (%) 34,8  30,7  30,2  36,4  36,9 25,8 23,9 15,3
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Tabela 3. Porcentagem de eficiência dos inseticidas no controle de adultos de percevejo marrom 
nas diferentes avaliações. Bandeirantes-PR, 2016. 

Tratamentos Doses  
g i.a./ha 

Dias após 
primeira 

aplicação

Dias após 
segunda aplicação 

2 7 10 2 7 10 14
1. imidacloprido + betaciflutrina  
    (Connect) 100 + 12,5 88 84 13 83 82 50 20

2. tiametoxan + lambdacialotrina  
    (Engeo Pleno) 35,25 + 26,5 90 90 24 90 88 61 21

3. tiametoxan + lambdacialotrina +  
    Quantis (Engeo Pleno + Quantis) 35,25 + 26,5 92 92 48 90 91 70 33

4. tiametoxan + lambdacialotrina +  
    lufenuron (Engeo Top) 37,5 + 25 + 18,8 92 92 24 87 88 67 35

5. tiametoxan + lambdacialotrina +  
    lufenuron (Engeo Top) 45 + 30 + 22,5 94 90 15 88 87 70 30

6. imidacloprido + bifentrina            
    (Galil SC) 75 + 15 92 92 34 90 88 67 39

Tabela 4. Porcentagem de eficiência dos inseticidas no controle de ninfas de percevejo marrom 
nas diferentes avaliações. Bandeirantes-PR, 2016. 

Tatamentos Doses  
g i.a./ha 

Dias após 
primeira 

aplicação

Dias após 
segunda aplicação 

2 7 10 2 7 10 14
1. imidacloprido + betaciflutrina  
    (Connect) 100 + 12,5 86 90 83 86 84 82 13

2. tiametoxan + lambdacialotrina  
    (Engeo Pleno) 35,25 + 26,5 86 92 87 92 90 91 31

3. tiametoxan + lambdacialotrina +  
    Quantis (Engeo Pleno + Quantis) 35,25 + 26,5 93 92 89 93 92 93 28

4. tiametoxan + lambdacialotrina +  
    lufenuron (Engeo Top) 37,5 + 25 + 18,8 86 92 87 89 90 90 17

5. tiametoxan + lambdacialotrina +  
    lufenuron (Engeo Top) 45 + 30 + 22,5 93 92 90 90 93 91 14

6. imidacloprido + bifentrina            
    (Galil SC) 75 + 15 100 94 87 92 95 91 24
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OTIMIZAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA 
DE BACULOVIRUS PARA Chrysodeixis includens (WALKER, 

1858)(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE). 

LUIZ, C.F.C.1; VALICENTE, F.H.2; DIMATE, F.R.3; COSTA, V.H.D4; 5 MELO, I.V.P 

1Agbitech Controles Biológicos LTDA; 2Embrapa Milho e Sorgo; 3Simbiose Indústria e Comercio 
de Fertilizantes e Insumos Microbiológicos LTDA; 4PROMIP; 5Instituto Mato-Grossense do 
Algodão. 

A lagarta Chrysodeixis includens é considerada uma das pragas principais na 
cultura da soja. Para seu controle, alternativas viáveis como a utilização do baculovírus 
são imprescindíveis, por ser uma alternativa sustentável e baixo custo. O objetivo deste 
trabalho foi encontrar a combinação de melhores condições para a produção em massa 
de poliedros virais para que possam ser empregados no controle biológico de C.
includens. Os isolados foram obtidos a partir de coletas de lagartas de C. includens
contaminadas em lavouras de soja. Para o presente trabalho foi escolhido o isolado 15. 
O experimento consistiu em avaliar a produção de poliedros (PIB) por lagarta infectada 
e as variáveis foram a idade do inseto, sendo (15 e 16 dias), as concentrações do 
baculovirus utilizadas na infecção (4,3 x 106 e 107 pol/ml) e três temperaturas de 
incubação (22°C, 25°C e 28°C). Foram utilizadas 21 lagartas por tratamento. Após 24hrs 
alimentando das folhas com vírus, foi oferecida a elas dieta artificial. A contagem dos 
poliedros foi feita com o auxílio da câmara de Neubauer. O delineamento utilizado foi o 
fatorial, e os dados foram analisados no programa ASSISTAT 7.7 beta, e para a 
comparação de médias utilizou-se o Teste de Tukey a 5% de significância. Os 
resultados não mostraram diferenças nos tratamentos em relação à idade e 
concentração, porém para temperaturas mais elevadas houve diferença significativa na 
produção de poliedros. Para a temperatura de 25°C, encontrou-se em média 9,5 x 109

pol/lagarta, 7,9 x 109 pol/lagarta para 28°C e 7,3 x 109 pol/lagarta, em média, na 
temperatura de 22°C. Os resultados encontrados mostram a viabilidade da utilização do 
baculovirus, considerando temperaturas de 25°C e 28°C, servindo de ponto de partida 
para avaliação de outros parâmetros consideráveis. 
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UTILIZAÇÃO DE BACULOVÍRUS ChinNPV NO CONTROLE DE 
Chrysodeixis includens NA CULTURA DA SOJA. 

LIMA, P.B.A.P.1; TAMAI, M.A2; LIMA, E.S.M.1; SILVA, S.S.1; JUNIOR, M.C.P.1; SILVA, R1;
LUIZ, C.F.C1; SHIOMI, G.M1; LIMA, M. F1, SILVÉRIO, R.F1; GAUER, E1; MARÇON, P.G1.

1AgBiTech Controles Biológicos Ltda – Luís Eduardo Magalhães, BA, patricia.agbitech@gmail.com; 
2Universidade do estado da Bahia-UNEB. 

O cultivo da soja é considerado uma das atividades econômicas de crescimento 
mais expressivo nas últimas décadas (Hirakuri & Lazzarotto, 2014), sendo responsável por 
mais de 57,44% da área cultivada no país.  Este ano, o cultivo da soja deverá ter 1,1 milhão 
de hectares a mais do que a safra anterior (CONAB, 2018). Diante deste cenário de intensa 
expansão das áreas de cultivo e de plantios sucessivos, a cultura da soja está sujeita ao 
ataque de um grande número de espécies de insetos e ácaros durante todo seu ciclo 
(Hoffman-Campo et al., 2000). Os principais métodos de controle destas pragas são o 
controle químico e as cultivares transgênicas que expressam proteínas Bt (Bacillus 
thuringiensis), os quais são amplamente usados nestes sistemas de produção, visando o 
aumento da produtividade e da qualidade (Pitta & Neto, 2016). O uso inadequado destas 
tecnologias tem acelerado a evolução de resistência das pragas, uma questão preocupante 
em virtude da escassez de ferramentas disponíveis para o seu manejo, podendo vir a 
inviabilizar a produção (Bernardi et al. 2014). A adoção de métodos eficientes de controle 
biológico entra neste contexto como uma alternativa importante em programas de manejo 
integrado e de resistência de pragas.  

Nos últimos anos, foram registrados produtos à base de Baculovírus para o controle 
de Helicoverpa armigera (HearNPV), com eficácia comprovada em diversas culturas 
(Roome, 1975; Moore et al. 2004; Jeyarani et al. 2010).  O principal entrave para adoção 
mais expressiva a nível de campo tem sido o fato destes produtos serem altamente 
específicos, ou seja, controlarem somente lagartas dos gêneros Helicoverpa e Heliothis.
Frequentemente, os produtores agrícolas precisam controlar ao mesmo tempo outras 
lagartas importantes como, por exemplo, a Chrysodeixis includens. E, nestes casos, optam 
por inseticidas de mais largo espectro. Este cenário evidencia a necessidade de 
desenvolver soluções biológicas de espectro de ação mais amplo.  Uma opção viável seria 
combinar, numa única formulação, mais de um Baculovírus específico, num conceito de 
pré-mistura de Baculovírus. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho do 
inseticida biológico Surtivo Soja, uma formulação de pré-mistura dos Baculovírus chinNPV 
e HearNPV, para controle da lagarta falsa-medideira, C. includens, na cultura da soja. 

O experimento foi desenvolvido na safra 2016/2017, na área comercial da fazenda 
Santo Expedito situada no município de Luiz Eduardo Magalhães, BA. O delineamento 
experimental foi o de blocos em faixas com seis tratamentos e cinco repetições. Cada faixa 
foi constituída por 44 linhas de 50m de comprimento e espaçamento de 0,45m, 
representando uma unidade amostral de 1000m2. As aplicações foliares foram realizadas 
com barra de três metros de largura e pontas do tipo jato plano duplo Jet e um volume de 
calda de 100 L ha-1.  Os tratamentos foram: 1-testemunha sem aplicação; 2- programa do 
produtor no qual foram realizadas quatro aplicações (espinetoram a 75mL ha-1, aplicado 
em R1+8 e R1+25 e teflubenzurom aplicado em R1+19 e R1+29); 3- lambda-cialotrina + 
clorantraniliprole a 100mL ha-1, aplicado em R2 e R2+10; 4-ChinNPV a 100mL ha-1 +
HearNPV a 100mL ha-1 , aplicado em R1; 5-ChinNPV a 100mL ha-1 + HearNPV a 100mL 
ha-1, aplicado em R1 e lambda-cialotrina + clorantraniliprole a 100mL ha-1, aos R1+10; 6-
ChinNPV a 100mL ha-1 + HearNPV a 100mL ha-1, em R1 no início da infestação de 
Chrysodeixis includens e em R1+10. Foram feitas 10 avaliações de contagem de lagartas 
(0DA1A, 5, 10, 12, 16, 19, 26, 33, 40 e 47 DA1A.), utilizou-se pano de batida de 1,00m2 e 
duas batidas de pano por repetição, registrando-se o número de lagartas em três 
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categorias de tamanho larval: pequenas (<5mm); médias (5-15mm) e grandes (>15mm).  
Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias a 5% de 
probabilidade (teste de Scott-Knott, 1974), utilizando o programa SISVAR (Ferreira, 1999).  

Houve diferença significativa entre os tratamentos no período de 5 a 33 dias após 
o início do ensaio, corresponde ao momento de maior infestação de C. includens na 
Testemunha (T1), com uma população de 2,8 a 9,2 lagartas/m linear (Tabela 1). Neste 
período, o tratamento 6 (duas aplicações de ChinNPV) se mostrou mais eficiente para o 
controle de falsa medideira do que o tratamento 3 (duas aplicações de Ampligo®) (T3), 
sempre número de lagartas significativamente menor. Dos 5 aos 33 dias, a infestação 
média foi de 1,54 lagartas/m nas parcelas com vírus e de 4,04 lagartas/m nas parcelas com 
tratamento químico (Tabela 1). O manejo com duas aplicações de ChinNPV resultou em 
controle médio de 70,2% no período (Abbott, 1925), com valor mínimo de 42,9% aos 33 
dias e máximo de 82,1% aos 19 dias. No tratamento 4, com uma única aplicação do vírus, 
a eficiência de controle diminuiu para 58,6%, sendo ainda assim significativamente superior 
a duas aplicações de Ampligo® (T3 = eficácia de 42,9%). Dos 5 a 33 dias, o número médio 
de lagartas/m nas parcelas com duas aplicações de ChinNPV (T6) foi significativamente 
menor que o número médio de lagartas/m nas parcelas do programa do produtor (T2) em 
três das avaliações (aos 16, 26 e 33 dias) e similar ao programa do produtor em quatro das 
avaliações (aos 5, 10, 12 e 19 dias), o que permite concluir que duas aplicações do vírus 
(T6) proporcionaram controle equivalente a quatro aplicações de inseticidas químicos, 
sendo duas de Exalt® (espinoteram= 75,0 mL/ha) e duas de Nomolt® 150 (teflubenzurom= 
150,0mL/ha).
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Tabela 1. Número médio de lagartas (pequenas, médias e grandes) de Chrysodeixis
includens após 0 (Prévia), 5, 10, 12, 16, 19, 26, 33, 40, 47 e 54 dias do início do ensaio. 
Fazenda Santo Expedito, Luís Eduardo Magalhães-BA, safra 2016/17.
Trat1,2 Prévia 5dias 10dias 12dias 16dias 19dias 26dias 33dias 40dias 47dias

T1 0,20 A 3,20 B 5,50 C 6,80 C 9,20 C 7,80 C 5,80 B 2,80 B 0,70 A 1,20 A 

T2 0,50 A 1,50 A 0,80 A 0,80 A 2,80 B 3,20 A 6,30 B 3,20 B 1,20 A 1,30 A 

T3 0,80 A 2,70 B 2,20 B 3,60 B 3,30 B 5,60 B 6,60 B 4,30 B 1,30 A 0,90 A 

T4 0,90 A 1,10 A 2,80 B 2,70 B 3,20 B 1,80 A 3,70 A 1,20 A 0,20 A 0,90 A 

T5 0,60 A 2,00 A 3,20 B 4,00 B 1,50 A 2,70 A 5,00 B 3,90 B 1,10 A 0,60 A 

T6 0,60 A 1,00 A 1,00 A 1,50 A 1,90 A 1,40 A 2,40 A 1,60 A 0,40 A 0,30 A 
1Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Scott & Knott (1974) ao nível 
de 5% de probabilidade. 2Tratamentos: T1: sem aplicação; T2: programa do produtor; T3: Ampligo® (2 
aplicações); T4: ChinNPV + HearNPV (1 aplicação); T5. ChinNPV + HearNPV (1ª aplicação) + Ampligo (2ª 
aplicação); T6. ChinNPV + HearNPV (2 aplicações). 
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BIOINSETICIDAS À BASE DE BACULOVÍRUS (SfMNPV e AcMNPV) PARA O 
CONTROLE DE ESPÉCIES DO GÊNERO Spodoptera spp. 

REZENDE, J.M.1; WEBER, I.D.2; LIMA, M. 1; ALBERNAZ-GODINHO, K.C. 2; CZEPAK, 
C.2; MARÇON, P.G.1; POPHAM, H.J.R.1

1AgBiTech Pty Ltd, CP 155338, Fort Worth, TX, EUA. jrezende@agbitech.com. 2Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia -Goiás 

As espécies do gênero Spodoptera estão amplamente distribuídas no mundo e 
das 30 espécies descritas, pelo menos 15 são consideradas praga de várias culturas de 
importância econômica, incluindo a cultura da soja (POGUE, 2002). As principais 
estratégias de controle das espécies deste gênero tem sido o controle químico e as 
cultivares transgênicas que expressam genes Bt (Bacillus thuringiensis). O uso 
inadequado destas tecnologias tem acelerado a evolução de resistência, uma questão 
preocupante em virtude da escassez de ferramentas disponíveis para o manejo deste 
complexo de pragas (BERNARDI et al., 2014). Adicionalmente, existe uma crescente 
demanda social por produtos mais seguros para os aplicadores e para o meio ambiente, 
o que tem significativamente restringido as opções e aumentando os custos de 
desenvolvimento de inseticidas químicos. Neste contexto, tem crescido o interesse e o 
investimento em pesquisa e desenvolvimento de inseticidas como modos de ação 
alternativos, como os bioinseticidas (ALMEIDA & BATISTA FILHO, 2001; HARRISON 
et al., 2008). 

O controle microbiano de pragas é um dos métodos de controle biológico que 
mais tem se desenvolvido na última década, sendo empregado em diversas culturas, 
devido à sua eficiência e menor risco ambiental, preservando ou restabelecendo os 
mecanismos naturais de regulação das populações de pragas. Dentre estes agentes, 
destacam-se os Baculovírus que têm sido utilizados no controle de pragas em várias 
culturas no Brasil e no mundo (BARRETO et al. 2005).  A família Baculoviridae é a mais 
numerosa e estudada de todos os grupos de vírus entomopatogênicos. (CABALLERO 
et al., 2009). Um dos grandes benefícios do manejo de pragas com Baculovírus é a sua 
persistência e disseminação a longas distâncias.  As lagartas infectadas servem de 
inóculo para a transmissão horizontal do Baculovírus que se multiplica e se espalha via 
inúmeros agentes físicos e biológicos, incluindo o vento, a chuva, a poeira e o 
movimento de outros artrópodes nas plantas, além da predação e parasitismo em 
insetos infectados (MOSCARDI, 1999). Um dos mais conhecidos exemplos de sucesso 
a nível de campo foi a utilização do “Baculovirus Anticarsia” (AgMNPV), que chegou a 
ser aplicado em mais de dois milhões de hectares para controle de Anticarsia
gemmatalis na cultura da soja no Brasil (BRITO et al., 2015). Nos últimos 5 anos, 
inseticidas à base de Baculovírus (HearNPV) têm sido utilizados com sucesso para o 
controle da espécie invasora Helicoverpa armigera.

Bioinseticidas à base de Baculovírus AcMNPV e SfMNPV patogênicos e 
virulentos às espécies do gênero Spodoptera tem alto potencial de utilização em 
programas de manejo integrado deste complexo de lagartas.  O objetivo deste trabalho 
foi de avaliar a suscetibilidade das espécies Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania 
e Spodoptera cosmioides a estes Baculovírus entomopatogênicos. Os bioensaios foram 
conduzidos no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da Escola de Agronomia na 
Universidade Federal de Goiás (Goiânia, GO), de janeiro a março de 2017. Utilizou-se 
a metodologia de ingestão de gotas com lagartas neonatas (POPHAM et al., 2016). 
Foram avaliadas 30 lagartas por tratamento. Os bioensaios foram repetidos duas vezes 
em tempos distintos, totalizando seis bioensaios por espécie. Cada bioensaio foi 
composto por 11 tratamentos: (a) controle - solução aquosa de corante alimentício (10% 
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de corante alimentício líquido azul, Mix-Duas Rodas Industrial Ltda) e 5% de sacarose;
(b) cinco diluições seriadas de SfMNPV (1x105 a 1x109 poliedros.mL-1); (c) cinco 
diluições seriadas de AcMNPV  (1x105 a 1x109 poliedros.mL-1). As concentrações de 
Baculovírus avaliadas foram obtidas por meio de diluições em solução aquosa de 10% 
corante alimentício e 5% de sacarose. Com o auxílio de uma micropipeta, foram 
transferidas alíquotas de 0,5 µL da solução com os diferentes tratamentos para a 
superfície de uma placa de Petri. Aproximadamente 50 lagartas neonatas foram 
colocadas por 15 minutos para alimentar-se das gotículas distribuídas na placa de Petri. 
Após o tempo de alimentação as lagartas que apresentaram o tubo digestivo com 
coloração azul, ou seja, que ingeriram a solução, foram selecionadas e colocadas em 
copos plásticos (Comet p10, capacidade 30 mL com tampa Dixie PL1C) contendo 5 mL 
de dieta artificial preparada conforme descrito por Greene et al. (1976), porém sem 
formaldeído. As lagartas permaneceram nestes copos em câmara climatizada tipo 
B.O.D regulada a 28±1oC e fotofase de 14 h. A mortalidade das lagartas foi avaliada 
duas vezes por dia por 12 dias. A mortalidade pelo patógeno foi confirmada pela 
observação dos sintomas típicos de infecção virótica nos insetos mortos. As 
concentrações letais 50 (CL50) foram calculadas pela análise de Probit (FINNEY, 1971) 
com o auxílio do programa computacional Polo Plus.  

O Baculovírus SfMNPV foi patogênico às lagartas neonatas das espécies S.
frugiperda e S. cosmioides. O Baculovírus AcMNPV causou mortalidade nas lagartas 
neonatas das espécies S. frugiperda, S. cosmioides e S. eridania. As concentrações 
letais (CL50) de SfMNPV para lagartas neonatas de S. frugiperda e de S. cosmioides
foram de 9,5 x 106 e 9,8 x 106 poliedros.mL-1, respectivamente (Tabela 1). A espécie 
mais susceptível ao Baculovírus AcMNPV foi S. cosmioides com CL50 de 2,1 x 106

poliedros.mL-1, seguida por S. frugiperda (CL50: 6,6 x 106 poliedros.mL-1) e S. eridania
(CL50: 1,9 x 107 poliedros.mL-1). Este estudo comprova a ação patogênica e inseticida de 
AcMNPV e SfMNPV para o controle de lagartas do complexo Spodoptera, dois 
Baculovírus com alto potencial de uso como ferramentas de base em programas de 
manejo integrado de pragas.

Referências 
ALMEIDA, J.E.M.; BATISTA FILHO, A. Banco de Banco de microrganismos
entomopatogênicos. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, v.21, p.30-3, 2001. 

BARRETO, M.R., GUIMARAES, C.T., TEIXEIRA, F.F., PAIVA, E., VALICENTE, F.H. Effect of 
Baculovirus spodoptera isolates in Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) 
larvae and their characterization by RAPD. Neotrop. Entomol. 34, 67-75. 2005. 

BERNARDI, O., SORGATTO, R.J., BARBOSA, A.D., DOMINGUES, F.A., DOURADO, P.M., 
CARVALHO, R.A., MARTINELLI, S., HEAD, G.P., OMOTO, C. Low susceptibility of Spodoptera
cosmioides, Spodoptera eridania and Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) to 
genetically-modified soybean expressing Cry1Ac protein. Crop Prot. 58, 33-40, 2014. 

BRITO, A.F.BRACONI, C.T.; WEIDMANN, M.; DILCHER, M.; ALVES, J.M.; GRUBER, A.; 
ZANOTTO, P.M. The Pangenome of the Anticarsia gemmatalis Multiple 

Nucleopolyhedrovirus (AgMNPV). Genome Biol. Evol. 8(1):94–108, 2015.  

CABALLERO, P.; MURILLO, R.; MUÑOZ, D.; WILLIAMS, T. El nucleopoliedrovirus de 
Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) como bioplaguicida: análisis de avances recientes 
en España. Revista Colombiana de Entomologia, Bogotá, v. 35, n. 2, p. 105-111, 2009. 

FINNEY, D.J. Probit analisis. 3rd  ed. London: Cambridge University Press, 1971. 333p. 

GREENE, G.L.; LEPPLA, N.C.; DICKERSON, W.A. Velvetbean caterpillar: a rearing procedure 
and artificial medium. Journal of Economic Entomology, v. 69, p. 487-488, 1976. 



Sessão de Entomologia 181

HARRISON, R.L., PUTTLER, B., POPHAM, H.J.R. Genomic sequence analysis of a fast killing 
isolate of Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus. J. Gen. Virol. 89, 775-790, 
2008.  

MOSCARDI, F. Assessment of the application of baculoviruses for control of Lepidoptera. 
Annual Review of Entomology, Palo Alto, v. 44, p. 257-289, 1999. 

POGUE, G.M. A world revision of the genus Spodoptera Guenée (Lepidoptera: Noctuidae). 
Memoirs of the American Entomological Society, 43: 1-202, 2002. 

POPHAM, H. J. R.; ELLERSIECK, M.R.; LI. H.; BONNING, B. C. Evaluation of the Insecticidal 
Efficacy of Wild Type and Recombinant Baculoviruses. In: Baculovirus and Insect Cell 
Expression Protocols, ed. D. W. Murhammer, New York, NY: Springer, 383–392, 2016. 

Tabela 1. Concentrações Letais 50 (CL50)* de SfMNPV e AcMNPV para lagartas 
neonatas de Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridania e Spodoptera cosmioides.

Espécie Vírus
(NPV)

CL50 (poliedros.mL-1)
(I.C. 95%) 

Spodoptera frugiperda 
SfMNPV 9,5 x 106 (4,8 x 106 – 1,7x 107)

AcMNPV 6,6 x 106 (3,6 x 106 – 1,2 x 107)

Spodoptera eridania 
SfMNPV Não patogênico 

AcMNPV 1,9 x 107 (1,1 x 107 – 3,5 x 107)

Spodoptera cosmioides 
SfMNPV 9,8 x 106 (4,3 x 106 – 2,0 x 107)

AcMNPV 2,1 x 106 (1,4 x 106 – 3,2 x 106)
* Concentração letal determinada com os valores médios obtidos em dois bioensaios. 
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EFEITO DO BIOINSETICIDA A BASE DE VIRUS SURTIVO PLUS (AcMNPV4 
+ ChinNPV + HearNPV + SfMNPV) NO CONTROLE DA Spodoptera eridania

NA CULTURA DA SOJA Bt.

PAPA, G.; ZANARDI JR, J.A.; SILVA, V.M; SCROCIATO, J.P.; ALVARENGA, L.S.F 1

1Universidade Estadual Paulista – Campus de Ilha Solteira, Ilha Solteira, SP, 
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Com a intensificação e mudanças no sistema agrícola brasileira que po 
proporcionar até três safras no ano, devido as condições de clima tropical do país, os 
cultivos tornam-se sucessivos e/ou concomitantes, proporcionando o aumento de 
produção dada a otimização do uso do solo. No entanto devido a constante oferta de 
hospedeiros há o favorecimento da reprodução e dispersão de pragas, aumentando a 
incidência e as dificuldades de manejo (Papa, 2017). 
 Em ambientes de cultivo de soja não Bt, as principais lagartas desfolhadoras 
são: lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818, lagarta-falsa-medideira, 
Chrysodeixis includens (Walker 1857) e o complexo de Spodoptera composto por três 
espécies: lagarta-das-vagens, S. frugiperda (SMITH, 1797), S. eridania (CRAMER, 
1782) e S. cosmioides (WALKER, 1858), que além de causar desfolha se alimentam 
das vagens e ainda podem causar danos em plântulas, assim como as lagartas da 
subfamília Heliothinae, Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) e Helicoverpa armigera
(MOSCARDI et al, 2012; ÁVILA; VIVAN; TOMQUELSKI, 2013). 

Com a introdução de cultivares de soja Bt no sistema de cultivo brasileiro, a 
incidência de lagartas desfolhadoras tem diminuído, no entanto, apesar das cultivares 
transgênica expressarem a proteína tóxica para maioria dos lepidópteros pragas, o 
gênero Spodoptera tem sido o grande problema dessas cultivares devido à menor 
sensibilidade das lagartas às proteínas “Bt”, necessitando pulverizar lavouras de soja 
para o controle do complexo de Spodoptera (S. eridania, S. cosmioides, S. albula, S.
frugiperda) (PAPA, 2017)   

Nesse contexto, a adoção de inseticidas mais seletivos aos inimigos naturais, 
menos tóxicos a mamíferos e mais eficazes é uma alternativa sustentável para o 
sucesso no controle de lagartas do complexo Spodoptera na cultura da soja,
contribuindo também para o manejo da resistência dessa praga aos principais 
inseticidas químicos utilizados no seu controle. Atualmente o programa de manejo 
integrado de pragas (MIP) no Brasil já conta com a utilização de bioinseticidas à base 
de baculovírus para o controle de Helicoverpa armigera (HzNPV, Helicoverpa zea 
Nucleo Polihedrovirus), entretanto ainda não se tem registrado bioinseticidas para o 
combate as lagartas do gênero Spodoptera (AGROFIT, 2018). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade do inseticida a base de 
vírus Surtivo Plus (AcMNPV4 + ChinNPV + HearNPV + SfMNPV) no controle do 
complexo de Spodoptera em soja Bt.

O experimento foi conduzido na Fazenda São Mateus, localizado no município 
de Selvíria/MS, distrito de Santana do Guadalupe do Alto Paraná (Véstia), quilômetro 
45 da Rodovia BR 158. A cultivar utilizada foi a NS 6700 IPRO, com população média 
de 12 plantas por metro e espaçamento de 0,5m entrelinhas. Para adubação de plantio 
foi utilizado a fórmula N-P-K (06-30-00) na proporção de170 Kg/ha, aplicado no sulco 
de plantio e 100 Kg/ha de KCl aplicada à lanço 10 dias antes da semeadura.  

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com quatro 
tratamentos e dez repetições. Cada parcela constou de 100 m2 de área cultivada, 
perfazendo cada tratamento uma área de 1000m².  

Os tratamentos constaram de uma única aplicação via foliar, quando a cultura 
se encontrava no estádio de desenvolvimento R4: Surtivo Plus nas doses de 140 e 

52



Sessão de Entomologia 183

200ml/ha, metomil 216g do i.a./L na dose de 1000 ml p.c./ha e controle (sem aplicação 
de inseticidas). As aplicações foram realizadas no início do aparecimento de lagartas, 
Spodoptera eridania, quando a ocorrência média da praga era de 5,1 lagartas por batida 
no pano (1m2 de área) e porcentagem média de desfolha de 5,2%, utilizando-se um 
pulverizador costal propelido por CO2 comprimido, equipado com barra contendo 6 
pontas cônicas TXVK-8, espaçadas de 0,5m, com pressão de trabalho de 40 psi e 
volume de calda de 100 L/ha. As avaliações foram realizadas aos 0 (prévia), 4, 8, 14 e 
21 dias após aplicação, contando-se o número de lagartas da espécie Spodoptera 
eridania em uma batida no pano por repetição e avaliação da desfolha provocada pelas 
lagartas, utilizando-se a escala paramétrica de Panizzi (1977). No final do ciclo da 
cultura foi realizado a avaliação de produtividade, colhendo e trilhando, manualmente, 
as plantas das duas linhas centrais de cada parcela, obtendo-se o peso dos grãos e 
corrigindo a umidade para 13 %.   

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) pelo teste F e 
as medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizado o 
Software Sisvar. 

Pela contagem do número de lagartas de S. eridania (Tabela 1), constatou-se 
que na avaliação previa, não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos 
indicando uma população uniformidade de lagartas na área do experimento. Nas 
contagens realizadas aos 4, 8 e 14 dias após a aplicação, os tratamentos 3 e 4 (Surtivo 
Plus, nas doses de 140 e 200 ml p.c./ha, respectivamente), diferiram significativamente 
do tratamento controle e do tratamento com metomil na dose de 1000 ml p.c/ha, 
mantendo o número médio de lagartas da S. eridania inferior a 4 lagartas por batida no 
pano. Na contagem realizada aos 21 dias após a aplicação, ocorreu queda na população 
de lagartas na área devido ao empupamento das mesmas, não ocorrendo diferenças 
significativas entre os tratamentos.        

Nas avaliações referentes a porcentagem de desfolha causada pela S. eridania
(Tabela 2), realizadas aos 4, 8, 14 e 21 dias após a aplicação, constatou-se que os 
tratamentos 3 e 4 (Surtivo Plus, nas doses de 140 e 200 ml p.c./ha, respectivamente), 
diferiram significativamente do tratamento controle, com destaque para a dose de 200 
ml p.c./ha, que manteve a porcentagem média de desfolha em 5%, diferindo 
significativamente da dose de 140 ml p.c./ha e do tratamento com metomil na dose de 
1000 ml p.c/ha. No tratamento controle a porcentagem de desfolha alcançou 24% aos 
14 dias após a aplicação. Na avaliação da produtividade de grãos, realizada no final do 
ciclo da cultura, constatou-se que os tratamentos com aplicação do bioinseticida e do 
inseticida químico proporcionaram maior produtividade que o tratamento controle (sem 
aplicação de inseticidas). 
 Conclui-se que o bioinseticida Surtivo Plus (AcMNPV4 + ChinNPV + HearNPV + 
SfMNPV), nas doses de 140ml/ha e 200 ml/ha, proporcionou proteção as plantas contra 
desfolha causada pela lagarta Spodoptera eridania na cultura da soja Bt.  
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Tabela 1. Número médio de lagartas, Spodoptera eridania, por batida no pano por 
tratamento aos 0 (prévia), 4, 8, 14 e 21 dias após aplicação. Selvíria/MS. 2018.

Tratamentos Dose, 
p.c./ha 

Número de lagartas por batida no pano 

Prévia 4 DAA 8 DAA 14 DAA 21 DAA 

1. Controle -- 5,3 a 11,2 ab 10,0 a 6,4 a 3,4 a 

2. Metomil (Bazuca) 1000
ml 9,0 a 16,7 a 16,3 a 10,1 a 1,2 a 

3. Surtivo Plus 140 ml 3,9 a 4,2 b 3,8 b 3,3 ab 8,3 a 

4. Surtivo Plus 200 ml 2,0 a  5,7 b 4,9 b 3,1 b 6,4 a 
Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Média da porcentagem de desfolha provocada por Spodoptera eridania por 
tratamento aos 4, 8, 14 e 21 dias após aplicação e produtividade de grãos de soja (kg 
ha-1) no final do ciclo da cultura. Selvíria/MS. 2018. 

Tratamentos Dose 
(p.c./ha) 

 Porcentagem de desfolha Produtividade 

Previa 4DAA 8DAA 14DAA 21DAA Kg/ha 

1. Controle -- 5,0 a 8,0 a 10,1 b 24,0 a 17,0 a 3079,4 b 
2. Metomil 1000 ml 5,5 a 4,1 c 7,7 a 8,1 b 8,0 b 3236,5 a 
3. Surtivo Plus 140 ml 5,5 a 5,2 b 5,1 c 5,8 c 8,1 b 3274,7 a 
4. Surtivo Plus 200 ml 4,8a 5,0 b 5,1 c 5,0 d 5,0 c 3320,0 a 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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ATIVIDADE DOS BIOINSETICIDAS SURTIVO PLUS (VIRUS AcMNPV4 + 
ChinNPV + HearNPV + SfMNPV) E SURTIVO SOJA (ChinNPV + HearNPV) NA 

PROTEÇÃO DE PLANTAS CONTRA DANOS DE LAGARTAS EM SOJA 
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1Universidade Estadual Paulista – Campus de Ilha Solteira, Ilha Solteira, SP, 
gpapa@bio.feis.unesp.br1.

Com a intensificação e mudanças no sistema agrícola brasileira que po 
proporcionar até três safras no ano, devido as condições d;e clima tropical do país, os 
cultivos tornam-se sucessivos e/ou concomitantes, proporcionando o aumento de 
produção dada a otimização do uso do solo. No entanto devido a constante oferta de 
hospedeiros há o favorecimento da reprodução e dispersão de pragas, aumentando a 
incidência e as dificuldades de manejo (Papa, 2017). 
 Em ambientes de cultivo de soja não Bt, as principais lagartas desfolhadoras 
são: lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818, lagarta-falsa-medideira, 
Chrysodeixis includens (Walker 1857) e o complexo de Spodoptera composto por três 
espécies: lagarta-das-vagens, S. frugiperda (SMITH, 1797), S. eridania (CRAMER, 
1782) e S. cosmioides (WALKER, 1858), que além de causar desfolha se alimentam 
das vagens e ainda podem causar danos em plântulas, assim como as lagartas da 
subfamília Heliothinae, Heliothis virescens (FABRICIUS, 1777) e Helicoverpa armigera
(ÁVILA; VIVAN; TOMQUELSKI, 2013). 

Com a introdução de cultivares de soja Bt no sistema de cultivo brasileiro, a 
incidência de lagartas desfolhadoras tem diminuído, no entanto, apesar das cultivares 
transgênica expressarem a proteína tóxica para maioria dos lepidópteros pragas, o 
gênero Spodoptera tem sido o grande problema dessas cultivares devido à menor 
sensibilidade das lagartas às proteínas “Bt”, necessitando pulverizar lavouras de soja 
para o controle do complexo de Spodoptera (S. eridania, S. cosmioides, S. albula, S.
frugiperda) (PAPA, 2017)   

Nesse contexto, a adoção de inseticidas mais seletivos aos inimigos naturais, 
menos tóxicos a mamíferos e mais eficazes é uma alternativa sustentável para o 
sucesso no manejo de lagartas na cultura da soja, contribuindo também para o manejo 
da resistência dessas pragas aos principais inseticidas químicos utilizados no seu 
controle. Atualmente o programa de manejo integrado de pragas (MIP) no Brasil já conta 
com a utilização de bioinseticidas à base de baculovírus para o controle de Helicoverpa 
armigera (HzNPV, Helicoverpa zea Nucleo Polihedrovirus), entretanto ainda não se tem 
registrado bioinseticidas para o combate a falsa-medideira, chrysodeixis includens
(AGROFIT, 2018). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade dos bioinseticida a base de vírus 
Surtivo Plus (AcMNPV4 + ChinNPV + HearNPV + SfMNPV) e Surtivo Soja (ChinNPV 
+ HearNPV) na proteção de plantas contra os danos da lagarta-falsa-medideira, 
Chrysodeixis includens e Helicoverpa armígera em soja convencional (não-Bt).  

O experimento foi conduzido na Fazenda São Mateus, localizado no município 
de Selvíria/MS, distrito de Santana do Guadalupe do Alto Paraná (Véstia), quilômetro 
45 da Rodovia BR 158. A cultivar utilizada foi a BMX Valente RR, com população média 
de 11,2 plantas por metro e espaçamento de 0,5m entrelinhas. Para adubação de plantio 
foi utilizado a formula N-P-K (06-30-00) na proporção de170 Kg/ha, aplicado no sulco 
de plantio e 100 Kg/ha de KCl aplicada à lanço 10 dias antes semeadura.  

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, com sete 
tratamentos e dez repetições, onde cada parcela constou de 100m2 de área cultivada, 
perfazendo um total de 1000m² para cada tratamento.  
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Os tratamentos e doses estão descritos na Tabela 1. As aplicações dos 
tratamentos foram realizadas no início da infestação da praga na cultura, quando se 
encontrava no estádio de desenvolvimento R3 (Ricthie, 1982), utilizando-se um 
pulverizador costal propelido por CO2 comprimido, equipado com barra contendo 6 
pontas cônicas TXVK-8, espaçadas de 0,5m, com pressão de trabalho de 40 psi e 
volume de calda de 100 L/ha.  Para o tratamento produtor foi utilizado um pulverizador 
de barras, tipo autopropelido, com 20 m de largura (40 pontas, modelo TX-VK8 
espaçadas em 0,5m) e volume de calda estabelecido em 100L/ha. 

 As avaliações foram realizadas aos 0 (prévia), 4, 8, 14, 21, 28 e 35 dias após 
aplicação dos tratamentos, pela porcentagem de desfolha (escala paramétrica de 
Panizzi, 1977) e número de vagens danificadas em 20 plantas por tratamento. Ao 
término do ciclo da cultura foi realizado a avaliação de produtividade, obtido através do 
peso dos grãos de duas linhas centrais de cinco metros por parcela (para analise a 
umidade dos grãos foi corrigida para 13 %).   

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) pelo teste F e 
as medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se 
o Software Sisvar. 

Nas avaliações referentes a porcentagem de desfolha (Tabela 2.), constatou-se 
que todos os tratamentos diferiram significativamente do tratamento controle (sem 
aplicação de inseticidas). Os tratamentos com os bioinseticidas Surtivo Soja, associado 
a aplicação de chlorantraniliprole e Surtivo Plus, aplicado sem associação a inseticidas 
químicos proporcionaram redução significativa nos danos de desfolha e vagens, 
apresentando desempenho semelhante a utilização de inseticidas químicos 3 
aplicações.  

Nas avaliações referentes ao número de vagens danificadas por Helicoverpa 
armígera, constatou-se redução média de 80% nos danos, aos 35 dias após aplicação, 
com desempenho semelhante a 3 aplicações de inseticidas químicos.  
 Conclui-se que o bioinseticida Surtivo Plus (AcMNPV4 + ChinNPV + HearNPV + 
SfMNPV), nas doses de 140ml/ha e 200 ml/ha e Surtivo Soja (ChinNPV + HzNPV), nas 
doses de 100 e 200 ml/ha, associado a uma aplicação de chlorantraniliprole, 
proporcionaram proteção das plantas contra desfolha causada pela lagarta Chrysodeixis
includes e proteção as vagens contra danos de Helicoverpa armigera.
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Tabela 1. Tratamentos e doses (ml p.c.;ha). Selvíria, MS. 2018.

Tratamentos 1ª Aplicação 2ª Aplicação 3ª Aplicação 
1 Controle Controle Controle 
    

2 Metomil (Bazuka 1000ml) Novaluron (Voraz a 500 
ml)

Metomil 
(Bazuka a 1000 

ml/ha)

3 Surtivo Soja 100 ml/ha Chlorantraniliprole 
(Premio a 10 ml) -- 

4 Surtivo Soja 200 ml/ha Chlorantraniliprole 
Premio a 10 ml -- 

5 Surtivo Plus 140 ml/ha -- -- 
6 Surtivo Plus 200 ml/ha -- -- 

Tabela 2. Média da porcentagem de desfolha provocada por Chrysodeixis includens por 
tratamento aos 14, 21, 28 e 35 dias após aplicação e produtividade de grãos de soja (kg 
ha-1) ao término do ciclo da cultura. Selvíria, MS. 2018.

Tratamentos 
 Porcentagem de Desfolha Produtividade 

Previa 14 DAA 21 DAA 28 DAA 35 DAA kg/ha 

1. 3,2 a 8,0 a 15,1 a  18,0 a 20,1 a 4051,2 a 

2. 2,1 a 2,9 c 5,1 c 6,1 f 8,5 b 4286,9 a 

3. 5,5 a 5,0 b 6,8 b 8,3 b 8,9 b 4278,2 a 

4. 4,4 a 5,1 b 4,9 c 8,8 e 8,1 bc 4252,4 a 

5. 3,8 a 5,1 b 11,0 b 11,2 b 9,2 b 4226,9 a 

6. 4,6 a 7,9 a 7,1 c 9,3 d 8,0 c 4206,9 a 
*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 3. Número médio de vagens danificadas por lagartas Helicoverpa armigera em 
20 plantas por tratamento, 35 dias após aplicação. Selvíria, MS. 2018.

Tratamentos
Número de vagens danificadas 

Previa 35 DAA 

1. 2 a 19 a 
2. 4 a 4 b 
3. 6 a 4 b 
4. 4 a 3 b 
5. 3 a 3 b 
6. 3 a 2 b 

*Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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ANÁLISE DE DADOS DE SOBREVIVÊNCIA COM RISCOS COMPETITIVOS 
COM A ESPÉCIE Chrysodeixis includens 

 
OLIVEIRA, M.C.N. de1; BALDO, G.R.2; GIOLO, S.R.3; SOSA-GÓMEZ, D.R.1 

 

1Embrapa Soja, Londrina, PR; 2Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG; 3Universidade 
Federal do Paraná - UFPR.  
 

A preocupação da pesquisa relacionada ao aumento da produtividade da 
cultura da soja (Glycine max L.) está em função de vários fatores tais como: as 
condições climáticas, a qualidade do solo, o controle de pragas e doenças e o meio 
ambiente, entre outras. Sob o aspecto do controle de pragas há maior interesse numa 
linha de pesquisa biológica, como o uso dos vírus de poliedrose nuclear (NPV), devido 
sua importância como agentes de controle microbiológico, principalmente das lagartas 
(Grzywacz, 2016). Na natureza existem muitas interferências na atividade desses 
agentes, inclusive na interação com plantas hospedeiras de importância econômica 
capazes de reduzir a atividade do vírus frente a seus insetos praga. Dessa forma, 
entender como ocorre a interação do vírus de Chrysodeixis includens, ChinNPV, com 
as lagartas se alimentando de duas importantes plantas, a soja e o algodão 
(Gossypium hirsutum L.), pode permitir o aumento do uso de inseticidas biológicos 
reduzindo suas limitações. As lagartas de C. includens foram obtidas no laboratório de 
Entomologia da Embrapa Soja e criadas em dieta artificial de Greene et al. (1976). O 
isolado do vírus utilizado, ChinNPV (Isolado CNPSo-VPN168), está armazenado na 
coleção de entomopatógenos da Embrapa Soja e foi obtido de lagartas infectadas e 
coletadas em plantações de soja em Iguaraçú, PR, na safra 2005/2006. As plantas 
hospedeiras de C. includens (Soja – BRS 360 RR e algodão - FMT 701), foram 
cultivadas em casa de vegetação. As plantas foram utilizadas aos 30 a 40 dias após a 
semeadura. Os bioensaios foram realizados pelo método de incorporação de tecidos 
da folha em dieta (Baldo, 2018). As folhas das culturas foram cortadas, liofilizadas 
(Liofilizador LS3000 - Terroni) e em seguida trituradas em moinho de facas com 
peneira de abertura de 1 mm. As folhas trituradas foram incorporadas à dieta artificial 
na proporção de 3% (p/v), juntamente com o ChinNPV na concentração final de 5 x103 
CO.mL-1. Posteriormente a dieta foi vertida em bandejas com 32 células, onde, após 
sua solidificação, lagartas de terceiro ínstar foram transferidas individualmente para 
cada célula. As lagartas foram avaliadas diariamente durante 12 dias. O bioensaio foi 
conduzido em câmara B.O.D. a 26 ± 2ºC, com fotoperíodo de 14:10 (L:E) e umidade 
relativa de 60 ± 10%, no Laboratório de Entomologia da Embrapa Soja, em Londrina.  

O delineamento experimental foi completamente casualizado com os 
tratamentos em arranjo fatorial: seis tratamentos: T1-Dieta artificial, T2-Dieta artificial + 
3% de folha de algodão triturada, T3-Dieta artificial + 3% de folha de soja triturada, T4-
Dieta artificial + ChinNPV, T5-Dieta artificial + 3% de folha de algodão triturada + 
ChinNPV, T6-Dieta artificial + 3% de folha de soja triturada + ChinNPV, 32 
subamostras e nove repetições, totalizando 1728 observações. Neste bioensaio, foi 
aplicado um novo método estatístico - a Análise de Sobrevivência com estrutura de 
Riscos Competitivos – ASRC, devido à ocorrência de uma causa de mortalidade não 
identificada ou diferente daquela planejada pelos tratamentos. Essa metodologia com 
essa característica é bastante recente (Colosimo; Giolo, 2006, Pintilie, 2006, Carmes, 
2015) e permite uma avaliação mais criteriosa dos tratamentos e morte das lagartas. 
Um contexto comum de riscos competitivos envolve a morte do inseto, em que a 
probabilidade de falha causa-específica, ou curva de incidência acumulada, sumariza 
corretamente a probabilidade de falha em um cenário de análise de dados com riscos 
competitivos. Os dados obtidos foram codificados da seguinte forma: 0- lagarta viva, 1- 
lagarta morta por vírus, 2- lagarta morta por causa desconhecida. A hipótese é que se 
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houver a compreensão da interação entre as plantas hospedeiras e a atividade do 
vírus de poliedrose nuclear de C. includens será possível potencializar o controle das 
pragas sem agressão ao meio ambiente.  Os objetivos desse trabalho foram: 1) avaliar 
a influência do substrato foliar das culturas de soja e de algodão sobre o vírus de 
poliedrose nuclear de Chrysodeixis includens, 2) a aplicação de métodos estatísticos 
que permita interpretar adequadamente dados categóricos referentes a sobrevivência 
e a morte de insetos, 3) identificar a causa da mortalidade e se estava associada a 
algum tratamento, 4) comparar funções de sobrevivência e avaliar a relação das 
variáveis ou covariáveis explicativas com o  tempo de sobrevivência. Existem algumas 
razões para estas ocorrências: 1- o acontecimento não se dá antes do fim do estudo, 
2- o inseto não é observado no fim da pesquisa ou morre pela infecção do vírus no 
início da investigação. Essas informações são importantes para que os dados sejam 
analisados por métodos estatísticos específicos para cada situação. O modelo 
estatístico do delineamento é o que segue:  

Y��� � � � ������������ � ������������ � ����������� � ������������� � ���� 
em que,  ���� é o efeito da variável resposta tempo de sobrevivência;  
� é o efeito da média geral; ������������ é o efeito de combinações de dietas, folhas 
de algodão e soja trituradas e vírus; 
������������ é o efeito da pseudorrepetição dos tratamentos; 
 ����������� � �������������  é o efeito da interação entre os fatores em estudo e,  
 ����  é o efeito do erro aleatório com distribuição ≅ N � 0,���.  
  Na análise de sobrevivência com estrutura de Riscos Competitivos (ASRC), a 
variável tempo até a ocorrência do evento foi analisada sob a abordagem não 
paramétrica. Para tanto, foram obtidas as curvas de incidência acumulada causa-
específica para todos os tratamentos, sendo a comparação entre elas realizada com o 
auxílio do teste de Gray (1988), que considera todos os tempos t. Neste método, tem-
se que: a) os indivíduos estão sob risco de falha por k causas diferentes; e b) a 
ocorrência de uma das k causas impede que se observe a ocorrência de qualquer 
outra. Portanto, k= 1,2 denota as causas de falha (1 = morte por vírus e 2 = morte por 
causa desconhecida). O tempo t denota os dias, ou seja, t= 0, 1, 2, 3, ..., 12 dias. 
Ainda, �k(�)=�(�≤�,	 �=k |�) denota a probabilidade de um indivíduo sob risco, e com 
vetor de covariáveis �, apresentar o desfecho até o tempo t devido à causa k. Os 
dados de mortalidade foram analisados no contexto de Análise de Sobrevivência com 
estrutura de Riscos Competitivos (ASRC), conforme mencionado anteriormente, pois, 
além da mortalidade causada pelo NPV (causa 1), foi observada também mortalidade 
por causas desconhecidas (causa 2). O estimador da Função de Incidência 
Acumulada (FIA) é expresso por  

������ � 		 � ���
�� 		�

�������
����,����

	, 
��� é o número de lagartas que falharam no tempo ��   devido à causa k, para k= 1,2, �� 
tal que ��	ϵ {1, 2, 3,...,12} são os tempos distintos em que ocorreram falhas, �� é o total 
de lagartas sob risco em ��, e �������� é o estimador de Kaplan-Meier da probabilidade 
de permanecer livre de falha, por qualquer causa, anterior a ��. 

As curvas de probabilidades acumuladas foram avaliadas por métodos 
clássicos calculando-se as estimativas pontuais para o total dos 12 dias de duração do 
bioensaio. Os dados foram analisados pelo software R, versão 3.4.1 (R Core Team, 
2014), pelos pacotes cmprsk, lattice, lattice Extra e survival (Gray, 2014). O teste de 
Gray na comparação entre as curvas das funções de incidência acumulada (FIA) dos 
tratamentos não indicou significância na mortalidade causada por vírus quando as 
lagartas se alimentaram de dieta artificial com folhas de algodão ou de soja (T5 e T6), 
e que ambos provocaram infecções inferiores à testemunha - dieta artificial (T4) 
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(Tabela 1). A atividade do ChinNPV foi afetada pelas folhas de soja e do algodão. A 
mortalidade causada pelo ChinNPV foi de 53,12% na testemunha, 26,04% no 
tratamento com folha de algodão e 27,8% no tratamento com folha de soja. A redução 
média da mortalidade de lagartas foi de aproximadamente 50,6% quando elas se 
alimentaram da mistura dieta/substrato em comparação à dieta contendo apenas o 
vírus (Figura 1).  
 

 Pela hipótese formulada pode-se observar que a atividade do ChinNPV reduziu 
quando tecidos foliares do algodão e da soja foram incorporados à dieta artificial em 
detrimento a testemunha (dieta artificial). No entanto, as folhas de ambas as culturas, 
quando liofilizadas, interferiram de forma semelhante na atividade viral do NPV. Houve 
interação entre as plantas hospedeiras e a atividade do vírus de poliedrose nuclear de 
C. includens. O método de ASRC foi eficiente para avaliar diferenças entre curvas de 
tratamentos na mortalidade acumulada de Chrysodeixis includens. 
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Figura 1. Funções de incidência acumulada [Fk(t)] para as causas 1- Lagarta morta por vírus e 
2- Lagarta morta por causa desconhecida. T1 = Dieta Artificial; T2 = Dieta Artificial + 3% de 
Folha de Algodão; T3 = Dieta Artificial + 3 % de Folha de Soja; T4 = Dieta Artificial + ChinNPV; 
T5 = dieta Artificial + 3% de Folha de algodão + ChinNPV; T6 = Dieta Artificial + 3 % de Folha 
de Soja + ChinNPV. 

Tabela 1. Comparação entre os tratamentos pelo teste Não-Paramétrico de Gray para dados do 
bioensaio de Incorporação de 3% de Folha Liofilizada em Dieta. Resultados obtidos pela Análise 
de Sobrevivência por Riscos Competitivos. Londrina, PR. 2016/2017 
Comparação dos 
Tratamentos 

Valor da Estatística pelo teste de Gray Valor de p 
C1-Morte
por Vírus 

C2-Morte por causa 
desconhecida 

C1-Morte
por Vírus 

C2-Morte por causa 
desconhecida 

T1 vs T2 - 0,572 ≅ 1.00�� 0,4494 

T1 vs T3 - 2,648 ≅ 1.00�� 0,1037 

T1 vs T4 179,681 8,889 ≅ 0,00∗∗    0,0029** 

T1 vs T5 82,099 0,362 ≅ 0,00∗∗ 0,5476 

T1 vs T6 77,370 4,860 ≅ 0,00∗∗    0,0275** 

T2 vs T3 - 0,815 ≅ 1.00�� 0,3668 

T2 vs T4 179,136 6,057 ≅ 0,00∗∗    0,0139** 

T2 vs T5 81,152 1,713 ≅ 0,00∗∗ 0,1906 

T2 vs T6 76,966 2,448 ≅ 0,00∗∗ 0,1177 

T3 vs T4 195,208 2,210 ≅ 0,00∗∗ 0,1371 

T3 vs T5 90,965 4,739 ≅ 0,00∗∗    0,0295** 

T3 vs T6 86,934 0,372 ≅ 0,00∗∗ 0,5420 

T4 vs T5 32,990 12,355 ≅ 0,0000∗∗    0,0004** 

T4 vs T6 37,901 0,884 ≅ 0,0000∗∗ 0,3471 

T5 vs T6 0,138 7,487     0,7107    0,0062** 

T1= Dieta Artificial; T2= Dieta Artificial + 3% de Folha de Algodão; T3= Dieta Artificial + 3% de Folha de Soja; T4= Dieta 
Artificial + ChinNPV; T5= Dieta Artificial + 3% de Folha de Algodão + ChinNPV; T6= Dieta Artificial + 3% de Folha de Soja 
+ ChinNPV. Ns= Não Significativo Curvas de Tratamentos; ** As Funções de Incidência Acumulada (FIA) diferem entre si 
pelo teste de Gray �� � 0,0��. 
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INFLUÊNCIA DOS TECIDOS FOLIARES DE ALGODÃO E SOJA NA 
MORTALIDADE DE Chrysodeixis includens PELO ChinNPV 

BALDO, G.R.1; OLIVEIRA, M.C.N. de2; GIOLO, S.R.3; SOSA-GÓMEZ, D.R.2

1Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, Ponta Grossa, PR, 
gizelebaldo@yahoo.com.br; 2Embrapa Soja; 3Universidade Federal do Paraná. 

Chrysodeixis includens é uma praga polífaga considerada de grande importância 
econômica devido seu elevado potencial desfolhador, com destaque para as culturas de 
soja e algodão onde pode comprometer significativamente sua produtividade (Busoli et 
al., 2011). 

Usados como alternativa aos produtos químicos que controlam larvas de 
lepidópteros, os vírus de poliedrose nuclear são caracterizados pela sua especificidade 
e alta virulência (Mudgal et al., 2013). No entanto, alguns fatores ambientais ou relativos 
à interação inseto-vírus-planta, podem influenciar sua eficiência. Diferentes estudos 
indicam que a planta hospedeira pode contribuir não apenas na redução da atividade do 
baculovírus, seja através da constituição química de suas folhas ou por alterações 
promovidas no intestino da lagarta, como também na redução da persistência dos 
baculovírus no ambiente e sua disseminação em uma população de insetos (Ali et al., 
1998, Stevenson et al., 2010, Sosa-Gómez, 2012). Dessa forma, buscou-se avaliar a 
possível interferência das folhas de soja e algodão na atividade viral do ChinNPV, 
utilizado no controle da lagarta C. includens

As lagartas de C. includens, oriundas do laboratório de Entomologia da Embrapa 
Soja, foram criadas em dieta artificial de Greene et al. (1976). O isolado do vírus 
utilizado, ChinNPV (Isolado CNPSo-VPN168), se encontra armazenado na coleção de 
entomopatógenos da Embrapa Soja. As plantas hospedeiras da lagarta Chrysodeixis 
includens (soja – BRS 360 RR e algodão – FMT 701) foram cultivadas em casa de 
vegetação e utilizadas 30 dias após a semeadura.  

Folhas de algodão e soja foram cortadas em discos de 6 mm de diâmetro e 
colocadas em bandejas com 32 células, com o fundo contendo ágar 2% solidificado. Em 
seguida 2 µL de uma suspensão de vírus contendo 2,5 x 103 CO e 0,01% de Tween 80 
foi distribuída sobre os discos. Larvas de terceiro ínstar foram então colocadas em cada 
uma das células e mantidas por até 48h, ou até consumirem pelo menos 80% do tecido 
vegetal. Às larvas que consumiram o disco foram transferidas para novas bandejas, 
contendo folha da respectiva cultura hospedeira, que foram substituídas em dias 
alternados. Os controles consistiram em um grupo de lagartas tratadas da mesma 
maneira, mas não inoculadas. Além destes, discos de dieta de aproximadamente 4 mm 
de diâmetro e 2 mm de espessura foram utilizados como controle positivo e negativo e 
tratados de forma semelhante, resultando num total de seis tratamentos (T1 = dieta 
artificial; T2 = folha de algodão; T3 = folha de soja; T4 = dieta + ChinNPV; T5 = folha de 
algodão + ChinNPV; T6 = folha de soja + ChinNPV). Os bioensaios foram mantidos em 
condições controladas de temperatura (26ºC), fotofase: escotofase (14h:10h) e umidade 
(75±10% UR). O experimento foi repetido cinco vezes e os insetos foram observados 
diariamente durante 10 dias.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com arranjo fatorial 
entre os seis tratamentos, as 32 subamostras e as cinco repetições. Os dados de 
mortalidade foram avaliados sob a abordagem não paramétrica na Análise de 
Sobrevivência por Riscos Competitivos (Pintilie, 2006) que considerou morte por vírus e 
morte por causas desconhecidas. As curvas de proporção acumulada do risco de morte 
foram comparadas pelo teste de Gray (1988). O software R (R Core Team, 2014) foi 
utilizado para a análise de sobrevivência e comparação das curvas pelo teste de Gray. 

Ao avaliar os efeitos dos tratamentos na mortalidade por vírus, observou-se que 
as curvas de incidência acumulada foram semelhantes entre dieta artificial + ChinNPV 
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(T4) e folha de soja + ChinNPV (T6) e que ambas favoreceram infecções 
significativamente superiores ao tratamento com folha de algodão + ChinNPV (T5) 
(Figura 1). Lagartas alimentadas com dieta artificial e inoculadas com vírus 
apresentaram 65% de mortalidade, enquanto as que foram mantidas em folhas de soja 
e algodão tiveram mortalidade de 69,4% e 46,7%, respectivamente. A redução média na 
morte de larvas quando o vírus foi inoculado junto com a folha de algodão foi de 30,5% 
em comparação à dieta artificial e ao disco do folíolo de soja com o vírus. 

Os resultados observados deste trabalho corroboram com o verificado por 
Young e Yearian (1974) em bioensaios com discos de folha, utilizando o vírus referido 
como Heliothis NPV, onde foi observado que em folhas de algodão o baculovírus foi 
inativado mais rapidamente do que em folhas de tomate ou de soja e esse fato foi 
atribuido à diferença de pH das folhas. Além disso, compostos como tanino, foram 
indicados como possíveis responsáveis pela redução da suscetibilidade viral de 
baculovírus de Helicoverpa zea em algodão (Young et al., 1995), podendo eles se 
ligarem às proteínas dos vírus formando agregados que impedem a liberação dos 
occlusion derived virions (ODV) (Felton et al., 1987). Já Hoover e colaboradores (1998) 
verificaram que a inibição da doença promovida pelo baculovírus devido à aplicação de 
tanino condensado, pode ser o resultado não da precipitação do vírus, mas da geração 
de radicais livres que, durante o processo de digestão do substrato foliar, podem 
estimular o aumento de protusões citoplasmáticas das células infectadas no intestino 
médio das lagartas, reduzindo a infecção, ou ainda, podem danificar diretamente os 
corpos de oclusão (Hoover et al., 2000, Cory; Hoover, 2006).

A mortalidade por causa desconhecida, por sua vez, foi semelhante entre todos 
os tratamentos quando as funções de incidência acumulada foram comparadas pelo 
teste de Gray, apresentando média de 19,2% ao final de dez dias de avaliação. 

A capacidade das plantas hospedeiras em influenciar a atividade dos vírus de 
poliedrose nuclear é complexa, e cada planta atuou de forma diferente na 
suscetibilidade à doença. Enquanto discos do tecido foliar de soja não influenciaram a 
atividade do ChinNPV, quando o tecido foliar de algodão foi fornecido no momento da 
inoculação com o vírus, a mortalidade das lagartas foi menor que naquelas alimentadas 
com dieta artificial ou com tecido foliar de soja, indicando que os tecidos de algodão 
reduzem o processo de infecção pelo vírus. Estes resultados indicariam a necessidade 
de desenvolver formulações que preservem a ação do vírus ou incrementos de doses 
para aumentar as possibilidades de infecção e compensar a perda de atividade 
provocada pelos tecidos de algodão. 
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Figura 1. Funções de incidência acumulada [Fk(t)] para as causas 1 (morte por vírus) e 
2 (morte por causa desconhecida) para o bioensaio pelo método do disco de folha. T1 = 
Dieta artificial; T2 = folha de algodão; T3 = folha de soja; T4 = dieta + ChinNPV; T5 = 
folha de algodão + ChinNPV; T6 = Folha de soja + ChinNPV. 
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INTENSIDADE DE ATAQUE Sternechus subsignatus EM SOJA COM 
DIFERENTES INSETICIDAS EM TRATAMENTO DE SEMENTES. 
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P.M.O.J. 1; PASINI, A. 1; ROGGIA, S3.
1Universidade Estadual de Londrina (UEL), Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, Cx. 
Postal 10.011, Londrina, PR, 86057-970, janaina.matsumoto@gmail.com. 2Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC) – Campus Toledo.3Embrapa Soja. 

O tamanduá-da-soja Sternechus subsignatus é considerado uma praga 
secundária da soja, por não apresentar ocorrência generalizada nas áreas produtoras 
da cultura, porém possui elevado potencial de dano nas lavouras que ocorre 
(Hoffmann-Campo et al., 2012). A praga ataca a haste ou ramos secundários das 
plantas ainda jovens, de modo que a distribuição do seu ataque ao longo da altura da 
planta está relacionada a sua época de ocorrência na lavoura.  

Em soja, o manejo do inseto pode ser realizado com tratamento de sementes 
ou pulverização foliar com inseticidas. Desses o tratamento de sementes é o que 
apresenta menor risco de impacto ambiental e sobre artrópodes benéficos, menor 
custo operacional, e proporciona proteção na fase inicial do desenvolvimento da 
cultura, fase na qual é mais susceptível a ocorrência de danos decorrentes do ataque 
da praga (Hoffmann-Campo et al., 2012). Produtos contendo fipronil, tiametoxam e 
ciantraniliprole estão registrados no MAPA para o controle de S. subsignatus em soja. 
Porém é possível que inseticidas utilizados em tratamento de sementes para outras 
pragas possam apresentar efeitos subletais sobre S. subsignatus em soja. Assim, foi 
conduzido este experimento com objetivo de determinar o efeito de inseticidas em 
tratamento de sementes sobre o ataque de S. subsignatus em soja. 

O estudo foi conduzido na Embrapa Soja, em Londrina, PR, a 23° 12' 14,25" S 
e 51° 10' 55,73" O, a 602 m de altitude. Foi utilizado delineamento experimental de 
blocos ao acaso, com quatro repetições, e parcelas de 20 m x 20 m, com bordadura 
de 1 m entre parcelas. O experimento foi implantado na safra 2012/13, e vem sendo 
conduzido ao longo de safras sucessivas sempre com a sucessão cultural soja-milho, 
típica da região central do Brasil, com soja semeada na primavera, seguida de milho 
no verão. Os tratamentos constituem-se em diferentes inseticidas químicos aplicados 
em tratamento de sementes de soja e milho. Cada produto tem sido aplicado na 
mesma parcela ao longo de safras seguidas.  

Foram estudados os seguintes inseticidas e dosagens por 100kg sementes: 
120g de imidacloprido (Gaucho®, Bayer); 52,5g de tiametoxam (Cruiser 350 FS®, 
Syngenta); 70g de tiodicarbe (Tiodicarbe®, Rotam); 50g de Fipronil (Standak®, Basf); 
50g de Abamectina (Avicta®, Syngenta) e 105g de imidacloprido + 305g de tiodicarbe 
(CropStar ®, Bayer). Comparativamente a uma testemunha sem inseticida. 

Além dos inseticidas as sementes foram tratadas com fungicida: 30g de 
carbendazim + 70g de tiram (Derosal® Plus, Bayer) por 100kg de sementes. As 
sementes foram inoculadas com 5,0x1013 UFC de Bradyrhizobium japonicum (Grap 
Nod’l®, Agrocete) das estirpes SEMIA 5079 e SEMIA 5080 por 100kg de sementes.  

Na safra 2017/18 a soja foi semeada nos dias 19 e 20 de outubro com a 
cultivar BRS 388 RR, em espaçamento de 0,50 m de entrelinhas, densidade de 
semeadura de 12,7 sementes por metro linear. Foi realizada adubação de base na 
linha de semeadura com 270 Kg.ha-1 de NPK 00-20-20. Ao longo do desenvolvimento 
da soja, foram adotados os manejos fitossanitários recomendados para a cultura. 
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Nos estádios V7 e R2 (Farias et al., 2007) foi realizada a avaliação dos 

tratamentos. Em uma amostra de cinco pontos de dois metros lineares por parcela foi 
quantificado o número de plantas atacadas e a posição da lesão ao longo da haste da 
planta. Os dados obtidos foram submetidos à análise exploratória para verificar a 
normalidade e homogeneidade das variâncias. Em seguida, de acordo com a 
necessidade, os dados foram transformados e submetidos à análise de variância 
utilizando-se o software Sasm-Agri (Canteri et al., 2001). Quando os pressupostos 
para anova não foram atendidos, os dados foram submetidos ao teste de Kruskal-
Wallis utilizando-se o software Bioestat 5.3 (Ayres et al., 2007). 

Fipronil foi o produto que apresentou menor percentual de galhas por planta, 
não diferindo de tiametoxam, nas duas avaliações realizadas (Figura 1). Ambos 
compõem produtos que estão registrados no MAPA para uso em tratamento de 
sementes para o manejo de S. subsignatus. Por outro lado, imidacloprido e 
abamectina não diferiram da testemunha, sem inseticida, nas duas datas de avaliação, 
para o controle da praga ou redução do seu ataque às plantas, indicando não serem 
adequados para essa finalidade. Tiodicarbe apresentou dados intermediários, diferindo 
da testemunha apenas na primeira avaliação.  

Segundo Ávila et al. (2014), o tratamento de sementes em sulco de semeadura 
com fipronil assegurou melhor estabelecimento e desenvolvimento das plantas de 
soja, quando comparado com outros inseticidas. Na Argentina, Cazado et al. (2016) 
obtiveram controle satisfatório de curculionídeos com tiametoxam após o tratamento 
de soja em duas safras agrícolas. O mesmo não ocorre quando o ataque da praga 
ocorre tardiamente em relação à data de semeadura da soja (Matsumoto et al., 2017). 

A análise da distribuição das injúrias ao longo da planta (Figura 1) indica que o 
ataque ocorreu predominantemente nas primeiras semanas de desenvolvimento da 
cultura, concentrando-se abaixo do 3° nó da planta na testemunha. Porém, em 
tratamentos como imidacloprido e abamectina, que não reduziram significativamente o 
ataque da praga, houve efeito na distribuição das galhas ao longo da planta. Com 
imidacloprido as galhas se concentraram no 2° entrenó no estádio V7 e no 1° entrenó 
no estádio R2. A abamectina no 2º e 3° entrenó (V7) e 1° e 2° entrenó (R2). 

Pelos resultados obtidos conclui-se que o tratamento de sementes de soja com 
inseticidas químicos afeta a intensidade e a distribuição vertical do ataque de S.
subsignatus na planta de soja. Fipronil em tratamento de sementes é o produto que 
proporciona menor intensidade de ataque da praga às plantas de soja.  
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Figura 1. Distribuição de galhas do tamanduá-da-soja, Sternechus subsignatus, ao 
longo da haste de plantas de soja. Londrina, safra agrícola 2017/18. Letras minúsculas 
comparam o total de galhas/planta em cada estádio de avaliação. 
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EFEITO NÃO-ALVO DO INSETICIDA-ACARICIDA ESPIROMESIFENO 
SOBRE O PERCEVEJO-MARROM Euschistus heros EM SOJA. 
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O controle de percevejos em soja é realizado predominantemente com 

inseticidas químicos. Porém, tem sido documentada a ocorrência de populações de 
Euschistus heros tolerantes a inseticidas. A principal estratégia de manejo da 
resistência de percevejos a inseticidas é a alternância de produtos, com mecanismos 
de ação distintos (SOSA-GÓMEZ; OMOTO, 2012). Atualmente existem mais de 30 
produtos registrados no MAPA para o controle de E. heros em soja, porém os mesmos 
pertencem apenas a 4 grupos químicos, todos com ação neurotóxica. Neste contexto, 
é importante conhecer possíveis contribuições de produtos utilizados para outras 
pragas em soja, sobre a redução populacional de E. heros nessa cultura. O objetivo do 
trabalho foi estudar o efeito não-alvo do inseticida-acaricida espiromesifeno sobre a 
sobrevivência e parâmetros biológicos de E. heros em soja.  

Os tratamentos estudados foram espiromesifeno (300 e 600 ml/ha de Oberon®), 
imidacloprido + betaciflutrina (1000 ml/ha de Connect®), azadiractina (600 ml/ha de 
Azamax®) e uma testemunha, sem inseticida. Azadiractina foi utilizada como padrão 
de efeitos subletais. O estudo foi composto por 3 experimentos, cada um com uma 
idade do percevejo: ninfas de 2° e 4° instar e adultos com cerca de 5 dias de idade. 
Foi utilizado delineamento experimental inteiramente casualizado, com 10 repetições, 
cada uma composta por uma planta de soja infestada com 5 percevejos.  

Os experimentos foram instalados em 22/01/2016, em parcelas de 15x15m, com 
soja no estádio R5.3 e densidade de 300 mil plantas/ha. Os produtos foram aplicados 
com pulverizador costal pressurizado a CO2 a 50 PSI (0,5 MPa), ponta AXI 110 015 e 
volume de calda de 153 L/ha. Paralelamente os percevejos foram expostos a 
pulverização em campo, confinados em grupos de 5 insetos dentro de uma gaiola 
telada, posicionada acima do dossel das plantas. A gaiola foi composta por um cilindro 
de pvc, com 10 cm de diâmetro e 3 cm de altura, tendo suas bases, superior e inferior, 
fechadas com tela plástica. Após a secagem da calda, 10 plantas de soja foram 
engaioladas e infestadas com 5 percevejos previamente expostos aos produtos no 
momento da pulverização da parcela.  

A avaliação foi realizada 10 dias após a pulverização contando-se o número de 
insetos vivos e mortos e a composição etária dos sobreviventes. Adicionalmente, os 
insetos sobreviventes foram mantidos em laboratório a 25°C, alimentados com vagens 
das suas respectivas parcelas, e avaliados quanto a sua oviposição (número de ovos 
por fêmea) e viabilidade de ovos (%). Os dados foram transformados por (x+0,1)0,5 e 
submetidos à análise da variância. As médias de mortalidade e composição etária 
foram comparadas por Tukey (α=5%) e os parâmetros reprodutivos por LSD (α=5%).  

Houve maior mortalidade com imidacloprido + betaciflutrina, e com a maior 
dosagem de espiromesifeno (Tabela 1). Espiromesifeno, na menor dosagem, e 
azadiractina apresentaram baixa mortalidade, não diferindo da testemunha. A 
mortalidade obtida com a maior dose de espiromesifeno foi mais elevada (92%) para 
ninfas de 4° instar do que adultos (76%). Isso deve-se, possivelmente, ao menor 
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tamanho das ninfas de 4° instar, em relação aos adultos, e a maior mobilidade, 
atividade alimentar e exposição aos produtos dessas, em relação às ninfas de 2° 
instar.  

Após 10 dias da pulverização de ninfas de 2° instar, a maioria dos 
sobreviventes estava no 3° instar (Tabela 2), e as diferenças observadas entre os 
tratamentos estiveram mais relacionadas ao número de sobreviventes do que a 
variação da composição etária dos percevejos. Desta forma, não foi possível afirmar 
que, nesse caso, os tratamentos tenham afetado o desenvolvimento dos 
percevejos.No entanto, quando ninfas de 4° instar foram expostas à menor dosagem 
de espiromesifeno a maioria (60%) dos sobreviventes presentes nas gaiolas, 10 dias 
após a pulverização, ainda estavam no 4° instar, enquanto que na testemunha e com 
azadiractina predominaram no 5° instar. Isto indica que espiromesifeno pode causar 
efeitos subletais, como a redução no desenvolvimento dos insetos sobreviventes. 

Espiromesifeno na maior dosagem, quando aplicado sobre ninfas de 2° instar, 
resultou em fêmeas inférteis (Tabela 3). Esse efeito reduziu gradativamente com a 
idade dos insetos pulverizados. Quando aplicado sobre ninfas de 4° instar, não houve 
esterilidade total, mas redução considerável da taxa de fêmeas férteis. Os demais 
tratamentos apresentam valores semelhantes ou superiores à testemunha. BRAGA et 
al. (2017) observaram redução do número de ovos/fêmea, porém apenas quando 
espiromesifeno foi pulverizado sobre adultos.  

Azadiractina aplicada sobre ninfas de 2° instar, reduziu o número de 
ovos/fêmea fértil. A aplicação dos produtos sobre diferentes idades do percevejo não 
afetou significativamente a viabilidade de ovos em relação à testemunha, 
corroborando com os resultados de espiromesifeno de BRAGA et al. (2017). Desta 
forma, é possível concluir que: 

1) Espiromesifeno na maior dosagem, proporcionou elevada mortalidade de 
ninfas de 2° e 4° instar e adultos de E. heros, semelhante ao inseticida padrão, 
imidacloprido + betaciflutrina. Além disso, reduziu a fecundidade (taxa de fêmeas 
férteis) dos insetos sobreviventes, quando pulverizado sobre ninfas de 2° e 4° instar. 

2) Espiromesifeno na menor dosagem, não proporcionou elevada mortalidade 
de E. heros ou efeitos sobre parâmetros reprodutivos. Porém, quando pulverizado 
sobre ninfas de 4° instar, houve retardamento do desenvolvimento dos percevejos. 

3) Azadiractina não afetou a mortalidade, desenvolvimento, assim como a 
maioria dos parâmetros reprodutivos de E. heros. Porém, reduziu o número de 
ovos/fêmeas férteis, quando pulverizada sobre ninfas de 2° instar. 

Atualmente, espiromesifeno e azadiractina são registrados em soja apenas 
para o controle de ácaros e mosca-branca, não podendo ser recomendados para o 
controle de percevejos, mas sua utilização na lavoura, para o controle das suas 
pragas-alvo, pode contribuir para a redução populacional de E. heros na cultura. 
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Tabela 1. Mortalidade de Euschistus heros, 10 dias após a pulverização. 

Tratamento  
(dosagem mL/ha) 

Mortalidade (%)1

Ninfas de 2° instar Ninfas de 4° instar Adultos 
Testemunha 26 b 34 b 18 b 
Azamax (600) 28 b 30 b 28 b 
Oberon (300) 44 b 32 b 20 b 
Oberon (600) 86 a 92 a 76 a  
Connect (1000) 98 a 88 a 98 a  
Coeficiente de variação 45% 48% 44% 

1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Tabela 2. Composição etária de Euschistus heros, 10 dias após a pulverização. 

Tratamento  
(dosagem mL/ha) 

Número de percevejos1 - pulverização sobre ninfas de 2° instar 
2° instar 3° instar 4° instar 5° instar Total2 

Testemunha 7 a 27 a 3 ab 0 37 
Azamax (600) 0 a 26 a 5 ab 5 36 
Oberon (300) 1 a 19 a  8 a 0 28 
Oberon (600) 0 a 6 b 0 b 2 8 
Connect (1000) 0 a 1 b  0 b 0 1 
C.V. (%) 71% (*) 37% (**) 71% (*) 73% (ns) - 

Tratamento 
(Dosagem ml/ha) 

Número de percevejos1 – pulverização sobre ninfas de 4° instar 
4° instar 5° instar Adultos Total2 

Testemunha 10 abc 19 a 4 33 
Azamax (600) 3 bc 24 a 8 35 
Oberon (300) 20 a 11 abc 3 34 
Oberon (600) 0 c 4 bc 0 4 
Connect (1000) 0 c 0 c 6 6 
C.V. (%) 63% ** 56% ** 74% (ns) - 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey, α=5%); (**) e (*) indicam diferença 
significativa a 1% e 5%, respectivamente, “ns” indica diferença não significativa. 2 Soma dos insetos sobreviventes. 
 
Tabela 3. Parâmetros reprodutivos de Euschistus heros expostos a inseticidas.  

Tratamento 
(Dosagem ml/ha) 

Número médio de 
ovos/fêmea1

Taxa de fêmeas 
férteis (n)2

Número médio de 
ovos/fêmea fértil1

Viabilidade de 
ovos (%)1

Experimento 1 - Pulverização sobre ninfas de 2° instar  
Testemunha 32,71 a 57,14 (7) 57,25 a 65,69 ab 
Azamax (600) 9,43 a 50,00 (14) 18,86 b 39,64 b 
Oberon (300) 30,10 a 50,00 (10) 60,20 a 42,14 b 
Oberon (600) 0,00 a 0,00 (4) - - 
Connect (1000) 20,00 a 100,00 (1) 20,00 b 100,00 a 
C.V. (%)6 90% (p=0,09) - 11% (p<0,00) 34% (p=0,06) 

Experimento 2 - Pulverização sobre ninfas de 4° instar  
Testemunha 16,43 a 85,71 (7) 19,17 a 49,82 ab 
Azamax (600) 37,65 a 70,59 (17) 53,33 a 54,52 ab 
Oberon (300) 12,42 a 66,67 (12) 18,63 a 28,16 b 
Oberon (600) 5,33 a 33,33 (3) 16,00 a 100,00 a 
Connect (1000) 51,00 a 100,00 (2) 51,00 a 94,94 a 
C.V. (%)6 75% (p=0,23) - 44% (p=0,20) 52% (p=0,16) 

Experimento 3 - Pulverização sobre adultos  
Testemunha 46,67 ab 83,33 (18) 56,00 ab 81,41a 
Azamax (600) 25,23 abc 61,54 (13) 41,00 ab 77,67 a 
Oberon (300) 52,87 a 86,67 (15) 61,00 a 77,93 a 
Oberon (600) 21,83 bc 66,67 (6) 32,75 bc 66,74 a 
Connect (1000) - - - - 
C.V. (%)6 53% (p=0,03) - 30% (p=0,03) 21% (p=0,52) 
1 Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si (LSD α=5%); 2 Número de insetos avaliados. 
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O plantio nacional de soja, segundo dados da CONAB, apresentou aumento na 
área de 3,4%, saindo de 33.909,4 mil hectares na safra 2016/17 para 35.046,5 mil 
hectares, na 2017/18. Portanto, o manejo da cultura pode ter impactos econômicos e 
ambientais profundos. Dentre as principais lagartas desfolhadoras, a lagarta-da-soja, 
Anticarsia gemmatalis Hübner (Lepidoptera: Erebidae), é uma das mais frequentes no 
Brasil. Até a introdução da soja Bt, os produtos que se usavam no controle da lagarta-da-
soja eram inseticidas sintéticos e o baculovírus. A introdução da soja transgênica que 
expressa a toxina Cry1Ac no mercado foi uma alternativa importante para diminuir as 
aplicações de inseticidas químicos (Rahman et al., 2007). Algumas ferramentas como a 
implantação de áreas de refúgio devem ser utilizadas para retardar o aumento da 
frequência de alelos de resistência nas áreas cultivadas com plantas que expressam as 
proteínas da bactéria Bacillus thuringiensis (MacRae et al., 2005). A disponibilidade da 
toxina Cry1Ac em grandes áreas leva a principal preocupação com a seleção de 
fenótipos resistentes a esta toxina. Muitos fatores podem estar relacionados ao 
desenvolvimento da resistência, por isso há necessidade de estudos relacionados a 
suscetibilidade desses insetos a diferentes toxinas Cry. Muitos produtos comerciais 
formulados a partir de B. thuringiensis estão hoje disponíveis no país e na sua grande 
maioria estão constituídos por cepas da bactéria que apresentam diferentes toxinas em 
proporções variávies. O bioinseticida com maior alcance no mercado mundial é o Dipel®
(B. thuringiensis kurstaki HD-1). Este produto, pouco tóxico para ácaros, coleópteros, 
dípteros e hemípteros é altamente eficiente contra mais de 170 lepidópteros-praga (Glare 
& O’Callaghan, 2000).

Esse trabalho teve como objetivo determinar a suscetibilidade de populações 
resistentes (taxa de resistência = 383x) e populações suscetíveis à toxina Cry1Ac da 
espécie Anticarsia gemmatalis aos inseticidas biológicos Dipel®, Agree® e Xentari®, por 
meio de bioensaios de incorporação dos produtos na dieta artificial. As colônias dos 
insetos utilizados para os experimentos foram estabelecidas na Embrapa-Soja. Os 
adultos foram mantidos em gaiolas para oviposição e as lagartas foram criadas em dieta 
artificial de Greene et al. (1976), a temperatura de 26 ± 2º C, 70 ± 10% de umidades e 
fotoperíodo de 14L:10E, conforme protocolo de Hoffmann-Campo et al. (1985). A 
suscetibilidade foi avaliada por meio de bioensaios com sete concentrações de cada 
produto em cada uma das populações (Tabela 1), na testemunha não foi utilizado 
bioinseticidas. A dieta foi distribuída em bandejas plásticas (32 células, Empresa: 
Advento do Brasil) e após a sua solidificação, duas lagartas de terceiro instar foram 
transferidas para cada célula da bandeja; o total de lagartas por bioensaio encontra-se na 
Tabela 2. As bandejas foram mantidas em câmaras BOD a 26 ± 2°C, com fotoperíodo de 
14L:10E. Para fins de contagem de mortalidade, foram consideradas apenas as lagartas 
mortas até o sétimo dia após a inoculação, e que apresentavam sintomas da infecção. A
análise de dados foi realizada utilizando-se o modelo Weibull-2 (Ritz, 2010), que na 
parametrização utilizada corresponde ao modelo linear generalizado com função de 
ligação complemento log-log. Essa classe de modelos é especialmente útil quando a 
distribuição dos dados é assimétrica em relação à média. A análise foi executada no 
ambiente R, utilizando para o ajuste dos modelos e estimações das concentrações letais 
o pacote drc (Ritz et. al, 2015).
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Conforme consta na Tabela 2, o produto biológico comercial que apresentou 
maior atividade biológica, tanto na população resistente como na suscetível, foi o 
Xentari®, uma vez que este apresentou o maior incremento de mortalidade em torno da 
CL , para cada micrograma do produto por mililitro da dieta oferecida. O bioinseticida 
com menor atividade biológica foi o Dipel®, que resultou no menor incremento de 
mortalidade por unidade de concentração. Observando a razão entre as doses letais 50 
dos indivíduos resistentes e indivíduos susceptíveis, o Dipel® apresentou atividade 
aproximadamente 42 vezes menor na população resistente a Cry1Ac que na suscetível, 
enquanto essas proporções para o Agree® e o Xentari® foram aproximadamente 18 e 11. 
Embora o Dipel® tenha apresentado a maior atividade biológica em populações 
susceptíveis, seu desempenho foi drasticamente inferior na população resistente. As 
diferenças na toxicidade entre formulações considerando uma mesma população podem 
ser devidas a presença ou ausência de toxinas Cry biologicamente ativas, também 
devida às diferenças nas proporções das toxinas entre os produtos, a efeitos sinérgicos 
ou aditivos entre as toxinas nos produtos e também diferentes lotes dos produtos podem 
variar quanto ao seu potencial biológico (Takelar & Shelton, 1993). Entretanto, as 
empresas durante o processo de controle de qualidade verificam as proporções no seus 
ingredientes ativos. O Dipel (WP)® é composto pelo B. thuringiensis var. kurstaki,
linhagem HD-1, e apresenta as toxinas Cry1Aa, 1Ab e 1Ac, tendo em maiores 
quantidades a Cry1Ab e Cry1Ac. Já o Agree® é composto pelo B. thuringiensis var.
aizawai, linhagem GC-91 que apresenta principalmente a toxina Cry1Ac, e em menor 
quantidade a Cry1C e 1D. O Xentari® (B. thuringiensis var. aizawai) possui as toxinas 
Cry1Aa, 1Ab, 1C e 1D (Valent BioScience Corporation, 2009). As toxinas podem ainda 
atuar individualmente ou em conjunto, o que pode potencializar a toxicidade individual de 
cada toxina em cada produto (Xue et al., 2005; Wei et al., 2015) ou a combinação das 
toxinas pode reduzir o efeito inseticida (Ameen et al., 1998; Garbutt et al., 2011), 
provavelmente pela competição por um mesmo receptor no intestino da lagarta (Gómez 
et al., 2007). 
 As diferenças na suscetibilidade podem ter como principal causa a presença ou 
ausência de receptores específicos para as toxinas Cry nas microvilosidades apicais das 
células colunares do intestino médio da lagarta (Gómez et al., 2007). Qualquer 
interferência associada ao modo de ação do Bt auxilia na sobrevivência do inseto e, 
portanto, no desenvolvimento da resistência (Tabashnik, 1994). A menor suscetibilidade 
de A. gemmatalis resistentes para todas as cepas de B. thuringiensis ensaiadas neste 
estudo indica maior risco de utilizar produtos a base destas bactérias nas áreas de 
refúgio. 
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Tabela 1. Concentrações de cada produto (µg i.a./ml de dieta) utilizadas nos bioensaios para 
cada população.

A. gemmatalis - Suscetível  A. gemmatalis – Resistente 
Agree® Dipel® Xentari® Agree® Dipel® Xentari®

1,30 0,11 1,78 13,20 1,68 12,85 
1,95 0,17 2,32 20,00 2,52 16,74 
2,95 0,25 3,00 29,60 3,79 21,70 
4,45 0,38 3,94 44,45 5,68 28,20 
6,70 0,57 4,86 66,70 8,53 36,72 

10,00 0,85 5,13 100,00 12,80 47,80 
15,00 1,28 6,64 150,00 19,20 62,10 

Tabela 2. Suscetibilidade de Anticarsia gemmatalis resistentes e suscetíveis a produtos comercias 
formulados com cepas de Bacillus thuringiensis. N=número de insetos; b=taxa de variação na 
mortalidade nas proximidades da CL��, quando se altera 1 µg.mL-1 do produto na dieta; 
CL��=concentração letal para 50% dos indivíduos; ���=Erro padrão da estimativa de �; ������= Erro 
padrão da estimativa da CL��; IC=Intervalo de confiança para a CL50.

Produto População N �∗ � ��� CL��
(µg.ml-1) ������ ��� � �� �������

�������
Agree® S 1080 1,24 ± 0,27 2,88 0,95 1,03-4,74 18,06

R 1080 1,44 ± 0,23 52,09 18,97 14,91-89,27 
Dipel WP® S 600 1,12 ± 0,15 0,25 0,09 0,08-0,43 41,55

R 720 1,11 ± 0,14 10,42 3,57 3,41-17,42 
Xentari® S 1080 1,93 ± 0,28 2,36 0,57 1,24-3,49 10,89

R 720 1,85 ± 0,14 25,75 5,25 15,46-36,03 
*� é diretamente proporcional ao incremento de mortalidade nas proximidades da CL��.
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Dentre as pragas que atacam a soja destacam-se os percevejos pelo potencial 
de dano e dificuldade de controle. Os percevejos atacam diretamente a vagem e o 
grão, causando perdas diretas de rendimento e qualidade de grão/semente. Dentre as 
diversas espécies de percevejos que atacam a soja, o percevejo-marrom Euschistus 
heros é o mais importante pela sua maior abundância e frequência em relação aos 
demais, apresenta ampla distribuição nas regiões produtoras e ocorrem populações 
geográficas com tolerância a inseticidas (PANIZZI et al., 2012; SOSA-GÓMEZ; 
OMOTO, 2012). 

O controle químico é a principal estratégia de controle de percevejos em soja. 
Para se obter um controle eficiente é necessário que os insetos sejam expostos a 
dose letal do inseticida. As vias de exposição mais comuns são por contato e ingestão 
(CAVERO et al., 1976) e os produtos podem permanecer na planta de forma residual 
ou sistêmica. Produtos sistêmicos se movimentam pela planta de modo a atingirem 
partes não pulverizadas (ELBERT et al., 2008). Alguns dos inseticidas utilizados para 
o controle de percevejos em soja contêm inseticidas sistêmicos do grupo dos 
neonicotinoides. 

Os agrotóxicos sistêmicos, como os neonicotinoides  são transportados  via 
xilema, no sentido acropetal ou ascendente (ELBERT et al., 2008). O coeficiente de 
partição octanol/água (Kow) expressa a sua polaridade, se o Kow for menor que 1 (log 
Kow<0), o composto é considerado polar e tende a ser translocado via xilema a pontos 
distantes na planta (BRIGGS et al., 1982; ANTUNES-KENYON; KENNEDY (2001)). 
Além das características do produto a translocação depende da fisiologia da planta, 
que pode variar de acordo com a sua fase de desenvolvimento. 

Segundo Antuniassi (2005), boa parte dos agrotóxicos sistêmicos apresenta 
movimentação ascendente, assim a tecnologia de aplicação precisa oferecer boa 
cobertura para que todas as partes da planta sejam atingidas. O conhecimento do 
perfil de translocação de um inseticida na planta é de grande importância para orientar 
a escolha da tecnologia de aplicação mais adequada para cada produto e praga. 
Assim, foi realizado um trabalho com objetivo de estudar o efeito sistêmico do 
inseticida imidacloprido + betaciflutrina (Connect®, Bayer S.A.) em planta de soja em 
diferentes estádios de desenvolvimento na a mortalidade do percevejo-marrom E. 
heros.

O estudo foi conduzido em casa-de-vegetação. Os tratamentos foram 
compostos por dois locais (estrato superior e inferior) de pulverização do produto na 
planta, além de plantas não pulverizadas, como testemunha; combinados com dois 
estratos de infestação com percevejos (estrato superior e inferior). O estudo foi 
conduzido com plantas em florescimento pleno (R2), início da formação de vagens 
(R3), final da formação de vagens (R4), enchimento de grãos (R5.2) e final do 
enchimento de grãos (R6). Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado e cada 
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tratamento teve 5 repetições, cada uma composta por uma planta de soja infestada 
com 3 percevejos. 

Para a pulverização foi utilizada a concentração de 5mL do produto comercial 
por litro de calda, equivalente a dosagem de 750mL/ha para um volume de calda de 
150L/ha. O produto foi diluído em uma solução de 0,05% de Tween 80. As plantas 
foram pulverizadas manualmente apenas na sua metade superior ou inferior de acordo 
com cada tratamento. A parte da planta que não se deseja atingir foi protegida com um 
saco plástico que foi retirado imediatamente após a secagem do produto. Em seguida 
as plantas foram infestadas com três adultos do percevejo-marrom na metade superior 
ou inferior de cada planta, de acordo com cada tratamento. Os insetos foram 
confinados empregando-se uma gaiola telada. As avaliações, contagem de insetos 
vivos e mortos, foram realizadas aos 6 e 13 dias após a infestação. A partir dos dados 
coletados foi calculada a taxa de mortalidade dos tratamentos pela fórmula de Abbott 
(1925).

Os dados obtidos (Tabela 1) indicam que há mortalidade total dos percevejos 
quando são infestados nos mesmos locais da pulverização, tanto no estrato inferior 
com o superior, em todos os estádios avaliados. Não foi observada mortalidade de 
percevejos quando infestados abaixo do local de pulverização, indicando que o 
produto não transloca no sentido descendente em quantidade suficiente para causar 
mortalidade dos percevejos. Por outro lado, ocorre mortalidade dos percevejos 
expostos de forma sistêmica quando infestados acima do local de aplicação do 
inseticida, indicando que há translocação do produto no sentido ascendente em 
quantidade suficiente para proporcionar mortalidade do inseto. A mortalidade aos 13 
dias após a pulverização (DAI) variou de 60% a 87%, sendo maior quando a aplicação 
foi realizada sobre plantas no estádio R2 e reduzindo gradativamente para o estádio 
R6, indicando que podem ocorrer melhores condições de translocação em planas mais 
jovens. Dos dois princípios ativos, imidacloprido e betaciflutrina, componentes do 
produto comercial em estudo, possivelmente a translocação ocorre para a primeira, 
pois apresenta Kow favorável a solubilização em água possibilitando que seja 
transportado via fluxo de massa pelo xilema, o que ocorre principalmente no sentido 
ascendente, na planta. Por outro, lado a betaciflutrina apresenta Kow que determina 
baixa afinidade com meios polares como a água, dificultando a sua translocação. 

A partir dos dados obtidos no experimento é possível concluir que o inseticida 
em estudo é translocado na planta de soja no sentido ascendente, proporcionando 
mortalidade de percevejos expostos indiretamente, de forma sistêmica. Ação sistêmica 
é maior em plantas jovens, no início da fase reprodutiva, do que em plantas mais 
velhas, no final do enchimento de grãos. 
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Tabela 1. Mortalidade acumulada de adultos do percevejo-marrom, Euschistus heros,
tratados com o inseticida por exposição direta e sistêmica, em soja. 

Tratamentos Estádios da soja 

Estrato de 
pulverização 

Estrato de 
infestação 

R2 R3 R4 R5.2 R6 

Mortalidade (%) aos 6 e 13 dias após a pulverização 

6d 13d 6d 13d 6d 13d 6d 13d 6d 13d 

Superior 
Superior 93 100 100 100 100 100 93 100 93 100 

Inferior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inferior
Superior 68 87 53 80 40 80 33 73 33 60 

Inferior 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sem
aplicação 

Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Inferior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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DENSIDADE DO PERCEVEJO-MARROM EM SOJA COM DIFERENTES 
INTERVALOS DE TEMPO ENTRE A PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA E 

SIMULAÇÃO DE CHUVA 

LOBAK, T. 1; NIMET, M.S.2; SCHNEIDER NETO, A.2; RUZZA, D.M.3; BARRIONUEVO, 
F.4; PASINI, A.1; ROGGIA, S.5

1 Universidade Estadual de Londrina – UEL, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, Caixa 
Postal 10.011, Campus Universitário, Londrina - PR, CEP: 86057-970, 
tatiane.lobak@gmail.com, 2 Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC Toledo, 3
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O percevejo-marrom Euschistus heros (Fabricius, 1798) é uma das pragas 
mais importantes para a cultura da soja devido ao seu potencial de dano e dificuldade 
de controle. Quando o nível de ação da praga é atingido, o controle químico é a 
principal tática utilizada para o seu manejo. A eficiência de controle da praga depende 
de vários fatores, entre eles o efeito das condições ambientais. A realização de 
pulverizações em condições ambientais ótimas é um desafio operacional em extensas 
áreas de cultivo, típicas da cultura da soja. A ocorrência de chuva logo após a 
pulverização com inseticidas pode proporcionar a lavagem do produto das folhas e 
reduzir a aquisição do produto pelos insetos. Consequentemente pode reduzir a 
eficiência de controle, demandando novas aplicações o que acarreta em risco de 
perdas de produtividade para a cultura, aumento dos custos para o agricultor e maior 
risco de contaminação ambiental. Nesse contexto, é importante conhecer o intervalo 
de tempo entre a pulverização e a ocorrência de chuvas que não prejudique a 
eficiência de controle da praga.  

O impacto da chuva na remoção de inseticidas pulverizados nas plantas 
depende de características de cada produto e de condições da planta, que podem 
determinar uma maior ou menor velocidade de absorção de produtos sistêmicos. 
Produtos que estabelecem ligações mais fortes com a estrutura externa da planta 
apresentam maior resistência à lavagem pela chuva. Além disso, adjuvantes 
acrescidos à calda de pulverização podem contribuir para aumentar tanto a velocidade 
de absorção de produtos sistêmicos como o espalhamento e a adesão dos produtos 
de contato à superfície externa da planta. Debortoli (2008) observou que a adição de 
adjuvante a calda com fungicidas minimizou o efeito da lavagem pela chuva, 
proporcionando melhor controle da ferrugem-da-soja em relação à pulverização sem 
adjuvante. Assim, foi conduzido este estudo com objetivo de determinar a mortalidade 
de E. heros em soja em resposta a diferentes intervalos de tempo entre a pulverização 
de inseticida e a ocorrência de chuva, e sua interação com uso de adjuvantes. 

Os tratamentos foram organizados em um arranjo fatorial, sendo um fator 
composto por três níveis de adjuvante e outro fator composto por cinco níveis de 
horários de chuva após a pulverização. Os níveis do fator adjuvante foram compostos 
por: 1) o inseticida imidacloprido + betaciflutrina (Connect®, Bayer S.A.) sem 
adjuvantes; 2) o inseticidas associado ao adjuvante Éster Metílico de Óleo de Soja 
(Aureo®, Bayer S.A.); 3) o nível 2 associação com Lauril Éter Sulfato de Sódio (TA-
35®, Inquima Ltda). Os níveis do outro fator consistiram em 4 intervalos entre a 
pulverização e a simulação de chuva (1, 2, 4 e 8h) e um nível sem chuva.  

Vasos contendo uma planta de soja, no estádio R5, foram pulverizados 
individualmente sob Torre de Potter com 0,5mL de calda, o que equivale a uma 
pulverização de campo de 150L de calda/ha sobre população de 300 mil plantas/ha. 
Os produtos foram utilizados nas seguintes diluições: Aureo® - 3,75mL/L; TA-35® - 
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0,5mL/1,5L; Connect® - 5mL/L. Essas diluições foram determinadas com base nas 
doses de campo de cada produto, para uma pulverização de 150L de calda/ha. 

A chuva foi aplicada com um simulador descrito por Roth et al. (1985), cedido 
pela Área de Solos do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR. O simulador foi 
calibrado para aplicar 20 mm/10 minutos. A chuva foi aplicada sobre 4 plantas ao 
mesmo tempo, que consistiam nas repetições de cada tratamento. Após 30 minutos da 
aplicação da chuva, cada planta foi infestada com 3 adultos de E. heros, confinados 
em uma gaiola telada. Adicionalmente foram infestadas 4 plantas não pulverizadas 
como testemunha. As plantas infestadas foram mantidas em casa-de-vegetação e a 
mortalidade dos insetos foi avaliada aos 3, 6, 9 e 13 dias após a pulverização. 

Os dados de número de percevejos vivos foram submetidos à análise 
exploratória para verificar os pressupostos da análise de variância (ANOVA), 
transformados por (x+0,1)0,5 e submetidos à ANOVA. Havendo significância para a 
interação fatorial os níveis do fator adjuvante foram comparados dentro dos níveis do 
fator tempo de chuva e vice versa, pelo teste de Tukey a 5% de significância. Não 
havendo significância para a interação fatorial foi realizada a comparação das medias 
gerais de cada fator. Na Tabela 1 são apresentados dados de mortalidade de 
percevejos em percentual e o resultado do teste de comparação de médias. 

A maior mortalidade (100%) de percevejos foi observada no tratamento com o 
inseticida associado ao adjuvante Éster Metílico de Óleo de Soja, sem aplicação de 
chuva (Tabela 1). Esse não diferiu do tratamento sem chuva com os dois adjuvantes, 
porém foi significativamente melhor ao tratamento sem chuva e sem adjuvante nas 
avaliações a partir de 6 dias após a pulverização. Indicando que, na ausência de 
chuva o adjuvante Éster Metílico de Óleo de Soja contribui para melhorar o 
desempenho do inseticida no controle de percevejos. Quanto ao adjuvante Lauril Éter 
Sulfato de Sódio, os dados não permitem inferir sobre sua contribuição na melhoria do 
do controle de percevejos, necessitando de estudos específicos para isso. 

Sob chuva aplicada de 1h a 8h após a pulverização, nenhum dos tratamentos 
com adjuvantes proporcionou melhores resultados de controle em relação ao 
tratamento sem adjuvantes. Ou seja, o uso dos adjuvantes estudados não contribuiu 
para minimizar perdas da pulverização provocadas pela chuva. As avaliações 
realizadas aos 9 e 13 dias após a pulverização indicam que a adição do adjuvante 
Lauril Éter Sulfato de Sódio melhora o controle do percevejo em relação ao uso 
apenas do adjuvante Éster Metílico de Óleo de Soja, nos tempos de chuva de 1h e 2h, 
porém não foi significativamente melhor do que o desempenho do uso do inseticida 
isolado, sem adjuvantes. 

A chuva reduz o desempenho do inseticida no controle do percevejo-marrom. 
Maiores reduções ocorrem nos menores intervalos entre a pulverização do produto e a 
aplicação da chuva. Na primeira avaliação (3 dias), a chuva aplicada até 4 horas após 
a pulverização reduziu significativamente o controle de percevejos em relação aos 
tratamentos sem chuva. Na segunda avaliação (6 dias), reduções mais acentuadas de 
desempenho do inseticida foram observadas até 2 h de intervalo entre a pulverização 
e a chuva, nos tratamentos com adjuvantes. Na terceira avaliação (9 dias), foi 
observada mortalidade total dos percevejos no tratamento com o adjuvante Éster 
Metílico de Óleo de Soja e sem chuva, sendo que diferiram deste apenas os 
tratamentos com chuva após 1h e 2h da pulverização. Na quarta avaliação (13 dias) a 
mortalidade ficou estável para os tratamentos com chuva após 8h da pulverização e 
sem chuva, e aumentou pouco para os demais tratamentos.  

Os dados permitem concluir que a chuva após pulverização de imidacloprido + 
betaciflutrina reduz a mortalidade do percevejo-marrom, E. heros. Maiores reduções 
ocorrem nos menores intervalos entre a pulverização do produto e a ocorrência da 
chuva. Chuvas ocorridas até 2 horas após a pulverização reduzem significativamente 
a mortalidade do percevejo-marrom. Os adjuvantes estudados não contribuem para 
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minimizar perdas da pulverização provocadas pela chuva. Na ausência de chuvas, a 
adição do adjuvante Éster Metílico de Óleo de Soja a calda de inseticida proporciona 
maior mortalidade do percevejo-marrom em menor tempo. 

Agradecimento: A Área de Solos do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, pelo 
empréstimo do simulador de chuva. 
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Tabela 1. Mortalidade (%)1 de adultos do percevejo-marrom, Euschistus heros, vivos 
após terem sido submetidos a diferentes tratamentos resultantes da combinação de 
adjuvantes e tempos de chuva após a pulverização de inseticida2 sobre plantas de 
soja. 

Adjuvantes3
Tempo entre a pulverização e a aplicação de chuva4

Média4

1 h 2 h 4 h 8 h Sem 
Avaliação realizada aos 3 dias após a pulverização – CV: 14,50% – Fatorial: ns (p>0,05)

EMOS 0% 17% 58% 58% 67% 40% a 
EMOS + LESS 17% 25% 58% 58% 83% 48% a 
Sem adjuvante 17% 50% 50% 67% 67% 50% a 
Média 11% A 31% B 56% C 61% CD 72% D - 

Avaliação realizada aos 6 dias após a pulverização – CV: 19,05% – Fatorial: ** (p<0,01) 
EMOS 0% Aa 17% Aa 67% Ba 67% Ba 92% Cb 48% 
EMOS + LESS 25% Aa 25% Aa 67% ABa 67% Ba 83% Bb 53% 
Sem adjuvante 33% Aa 58% Ab 58% Aa 67% Aa 67% Aa 57% 
Média 19% 33% 64% 67% 81% - 

Avaliação realizada aos 9 dias após a pulverização – CV: 27,27% – Fatorial: * (p<0,05) 
EMOS 17% Aa 25% Aa 75% Ba 75% Ba 100% Bb 58% 
EMOS + LESS 58% Ab 67% Ab 67% Aa 75% Aa 92% Aab 72% 
Sem adjuvante 50% Aab 58% Aab 67% Aa 75% Aa 75% Aa 65% 
Média 42% 50% 69% 75% 89% - 

Avaliação realizada aos 13 dias após a pulverização – CV: 38,61% – Fatorial: * (p<0,05)
EMOS 17% Aa 50% ABa 75% Ba 75% Ba 100% Cb 63% 
EMOS + LESS 58% Ab 75% ABb 75% ABa 75% ABa 92% Bab 75% 
Sem adjuvante 58% Ab 58% Aab 75% Aa 75% Aa 75% Aa 68% 
Média 44% 61% 75% 75% 89% - 

1 A tabela apresenta dados percentuais, mas a análise estatística foi aplicada sobre o número de insetos vivos; 2

Inseticida: imidacloprido + betaciflutrina (Connect®, Bayer S.A.); 3 Adjuvantes: EMOS - Éster Metílico de Óleo de Soja 
(Aureo®, Bayer S.A.); LESS - Lauril Éter Sulfato de Sódio - (TA-35®, Inquima Ltda); 4 Valores seguidos pela mesma 
letra minúscula na vertical e maiúscula da horizontal não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de significância, 
C.V.: coeficiente de variação, Fatorial: significância da interação do fator adjuvante com tempo de chuva, * e ** indicam 
interação significativa a 5% e 1%, respectivamente, e ns indica interação não significativa (p>5%).
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Diversos fatores contribuem para a redução de produtividade e ganhos econômicos 
da soja. Entre esses podem ser citadas condições ambientais desfavoráveis (abióticos) e 
diversos tipos de doenças causadas por fungos e vírus, nematoides e insetos-praga 
(bióticos). O percevejo-marrom, Euschistus heros, destaca-se dentre os insetos-praga 
pelas populações elevadas que tem sido observadas em campo (Sosa-Gómez et al., 
2014). Seus danos caracterizam-se pelo aborto, enrugamento e deformação de sementes 
e/ou abscisão de vagens acarretando perdas em rendimento de grãos, qualidade da 
semente, perda de vigor e germinação e retenção foliar, além da transmissão de doenças 
às sementes (Corrêa-Ferreira et al., 2009). 

O controle de E. heros e de outros percevejos do sistema produtivo é basicamente 
realizado pela utilização de inseticidas. Entretanto, desde 1990, esse inseto vem 
apresentando resistência aos produtos utilizados no campo, dificultando o seu controle 
(Sosa-Gómez; Omoto, 2012) e, assim, a busca de alternativas para a redução das 
populações de E. heros tem sido um dos maiores desafios para a pesquisa. A Embrapa 
Soja, desde a sua criação tem um programa de melhoramento para resistência genética de 
soja a percevejos sugadores de sementes. Nesse, os genótipos são avaliados quanto aos  
componentes de produção e características agronômicas. A cultivar BRS 391, oriunda 
desse programa foi registrada no MAPA para a macrorregião 2, envolvendo o oeste, norte, 
e noroeste do Paraná, médio Paranapanema e sudoeste de São Paulo e sul, centro-sul e 
sudoeste do Mato Grosso do Sul, como tolerante a percevejos (Corrêa-Ferreira et al., 
2016). Em todas as safras são selecionados os genótipos mais promissores para testes 
específicos de tipos de resistência. O objetivo desse trabalho foi avaliar a preferência para 
oviposição através do número de posturas de E. heros em genótipos de soja e definir a 
relação da oviposição com a produtividade e a qualidade de grãos  produzidos. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Soja, utilizando-se 
as cultivares BRS 284 e BRS 391, como padrões de suscetibilidade e de resistência, 
respectivamente, e as linhagens com característica de resistência BR11-3381, BR12-4912, 
BR12-511, BRI13-5301, BR12-6507, BR12-10309 e BR12-10294. Os genótipos foram 
semeados em quatro telados (6m x 4m), em covas (duas plantas/cova), sendo os 
tratamentos (genótipos) dispostos em círculo concêntricos, com delineamento em blocos 
ao acaso, com seis repetições dentro de cada telado.  

Quando as plantas atingiram o estádio R5, no centro do círculo foram liberados 216 
adultos de E. heros por telado, coletados em campo, na proporção de dois indivíduos por 
planta. Os materiais foram examinados visualmente para registro do número de posturas 
(oviposição), antes da maturação fisiológica. Após a colheita e debulha, os grãos foram 
pesados e visualmente classificados em grãos bons (sem dano aparente), médios (pouco 
dano aparente) e ruins (totalmente danificados), sendo cada categoria pesada 
individualmente e os valores obstidos foram transformados em peso percentual.  

O número de posturas por cova (parcela) variou de 4,54 a 9,58, respectivamente 
nos genótipos BR12-6507 e BR12-4912 (Tabela 1). No genótipo resistente (BRS 391) e no 
suscetível (BRS 284), o número de posturas foi semelhante ao observado na linhagem 
BR12-4912, os seja, os mais altos observados no experimento. Entretanto, o número de 
posturas depositadas por E. heros tenha sido semelhante entre as cultivares BRS 284 e 
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BRS 391, estas diferiram quanto ao peso percentual de grãos ruins (PPGR) que foi alto 
(16,91%) na cultivar susceptível e baixo (7,30%) na resistente (Tabela 1). As linhagens 
BRI13-5301 e BR12-10294 mostraram poucas posturas e PPGR que variou entre 8,34% e 
12,27%. As linhagens BR12-511,com número intermediário de posturas (6,41), e BR12-
4912, com número alto (9,58), em relação aos demais genótipos, mas tiveram 15,44% e 
12,40% PSGR, respectivamente.  

O peso percentual de grãos comercializáveis (bons + médios), que indica a 
viabilidade e a  qualidade dos grãos colhidos, está correlacionado com número de posturas 
na Figura 1. Na cultivar suscetível (BRS 284), essa correlação foi negativa, pois 
apresentou número alto de posturas, mas baixo peso percentual de grãos 
comercializáveis. Diferentemente na cultivar resistentes (BRS 391), observou-se número 
relativamente alto de posturas, mas isso não afetou produção de grãos comercializáveis. 
As linhagens BRI13-5301, BR12-10294 e BR12-10309 apresentaram número intermediário 
de posturas, e BR11-3381 e BR-12-6507 número baixo de posturas e o potencial produtivo 
foi semelhante à BRS 391. Por outro lado, a BR12-511 teve número intermediário de 
posturas, mas potencial produtivo, semelhante ao do padrão de suscetibilidade (BRS 284).  

Em resposta ao ataque das pragas, as plantas evoluíram as suas defesas para 
reduzir o impacto negativo de pragas e perda de produtividade utilizando três estratégias 
de defesa (Mitchell et al., 2016). As estratégias de defesa (resistência) incluem dois 
mecanismos relacionados ao inseto: a antibiose, quando a planta afeta negativamente a 
biologia da praga, e a antixenose ou não-preferência, quando a planta afasta o herbívoro, 
reduzindo o número de ovos, larvas ou adultos presentes. Em geral, esses fatores estão 
ligados a compostos químicos e/ou estruturais (pelos, dureza de tecido, entre outros). Além 
disso, as plantas podem tolerar de maneira eficiente a herbivoria, repondo rapidamente a 
estrutura danificada, sem reflexo no rendimento.  

As linhagens resistentes, em geral, apresentaram não-preferência (antixenose) para 
oviposição alta (BR12-10309, BR11-3381 e BR12-6507) ou média (BR12-10294 e BRI13-
5301). Embora nosso objetivo tenha sido avaliar em campo a preferência para oviposição, 
observou-se que apesar do elevando número de posturas registradas nas plantas de BRS 
391, esta apresentou alto percentual de grãos comercializáveis. Interpretações prováveis 
para esse fato são a de que essa cultivar possua maior tolerância aos danos do percevejo 
às suas vagens ou que tenha afetado a sobrevivência dos percevejos (antibiose). 
Entretanto, a antibiose deve ser reavaliada em campo, pois em laboratório a mortalidade 
de ninfas de E. heros alimentadas com BRS 391 foi semelhante a dos insetos alimentados 
com os demais genótipos, incluindo-se BRS 284 (susceptível) .Dessa forma, conforme 
conceito sugerido por Peterson et al. (2017), é possível sugerir que BRS 391 tem 
tolerância, aos danos do percevejo-marrom. Com base no número de posturas observado 
nas linhagens BR12-10309, BR11-3381, BR12-6507, BR12-10294 e BRI13-5301 é 
possível sugeir que essas provocam o mecanismo de não-preferência de E. heros para 
oviposição. 
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Tabela 1. Número médio de posturas de Euschistus heros por cova com duas plantas de soja e 
peso percentual de grãos ruins em cultivar resistente (R), suscetivel (S) e linhagens com 
caraterisitica de resistência. 
Genótipo No de posturas/cova  Peso percentual de grãos 

ruins 
BR12-4912 9,58 a 1 12,40 ab1

BRS 284 (S) 8,20 ab 16,91 a 
BRS 391 (R) 7,94 ab 7,30    c 
BR12-10294 6,95  bc 8,63   bc 
BR12-511 6,41  bcd 15,44 a 
BRI12-5301 6,02  bcd 8,63   bc 
BR12-10309 5,62    cd 10,19   bc 
BR11-3381 4,58      d 8,34   bc 
BR12-6507 4,54      d 8,96   bc 
1 Médias seguidas da mesma letra, não diferem pelo Teste de Tukey ( ). 

Figura 1. Peso percentual de grãos comercializáveis de genótipos de soja em função das médias 
de posturas por planta. As linhas pontilhadas representam os limites inferior e superior das 
estimativas das médias de posturas e do peso percentual de grãos comercializáveis para o genótipo 
padrão BRS 391. 
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IMPORTÂNCIA DO TAMANHO DA GRADE AMOSTRAL E DO NÚMERO DE 
REPETIÇÕES SOBRE A VARIABILIDADE ESPACIAL DA RESISTÊNCIA DO 

SOLO EM ÁREA DE PRODUÇÃO DE SOJA 
 

PEREIRA, G.S.1; FRANCHINI, J.C.2; DEBIASI, H.2; SANTOS, E. L.2; TAVARES FILHO, 
J.1; VENDRAME, R.S.4; ROCHA, C.H.3  
 
1Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR, gislainepereira-@hotmail.com; 2Embrapa 
Soja, Londrina/PR; ³Universidade do Oeste Paulista, Presidente Prudente/SP; 4Universidade 
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A resistência mecânica do solo à penetração (RP) é um parâmetro indicativo do 

estado de compactação do solo (Tavares Filho e Ribon, 2008). Porém, em nível de 
lavoura, este parâmetro apresenta grande variabilidade espacial (Debiasi et al., 2012), 
sendo portanto interessante que seja utilizada uma abordagem geoestatística dos dados 
(Oliveira et al., 2014). Com base na variabilidade espacial da RP, pode-se gerar zonas 
de manejo especificas, favorecendo a execução de práticas de conservação do solo em 
áreas compactadas (Dalchiavon et al., 2011). Neste contexto, o número de pontos 
amostrados (Debiasi et al., 2012) e de repetições (Tavares Filho e Ribon, 2008) 
influenciam a variabilidade dos dados de RP, determinando que o esquema de 
amostragem tenha grande influência no resultado final da avaliação. Deste modo, a 
hipótese a ser testada no presente trabalho é de que o tamanho da grade amostral, 
determinado pelo número de pontos avaliados em uma área de produção de soja, é 
mais importante do que o número de repetições por ponto para a redução da 
variabilidade aleatória e aumento da dependência espacial dos valores da RP. 

O presente estudo foi conduzido em gleba comercial pertencente à Fazenda 
Santo Antônio, localizada no município de Cambé, no Norte do Paraná (23º 03” S e 51º 
20” O). O solo da área é classificado como LATOSSOLO VERMELHO distroférrico de 
textura argilosa (Santos et al., 2006). A gleba apresenta área de 16,8 ha, e é manejada 
sob sistema plantio direto (SPD), com o cultivo de soja no verão e milho consorciado 
com braquiária ruziziensis no outono-inverno nas últimas três safras. Os dados de RP 
foram obtidos em 18/10/2017, imediatamente antes da semeadura da soja, por meio de 
penetrômetro digital equipado com cone de 130 mm2 de área da base e 30º de ângulo 
em relação vertical, acoplado a um quadriciclo. As leituras foram realizadas na camada 
de 0,0-0,3 m, com resolução de 0,05 m. Foram comparadas duas estratégias de 
avaliação da RP: 1) realização de leituras em 80 pontos com grade espaçada de 35 x 
60 m, com 5 repetições por ponto (80P5R); e 2) avaliação de 420 pontos com grade de 
20 x 20 m e uma repetição por ponto (4201R).  Na mesma ocasião, foram extraídas 
amostras de solo em 20 pontos regularmente distribuídos na gleba, nas camadas de 
0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m, para a determinação do conteúdo gravimétrico de água. Os 
valores de efeito pepita (Co), patamar (Co+C1), contribuição (C1) e do alcance (Ao) 
foram obtidos através dos semivariogramas de cada camada estudada, estimados pelo 
programa VESPER (Variogram Estimation and Spatial Prediction plus ERror). Com os 
dados krigados foram gerados mapas com o software Surfer 9.0 (Surface Mapping 
System, Golden Software Inc). O índice de dependência espacial (IDE %) foi obtido 
conforme Cambardella et al. (1994). O IDE permite classificar a dependência espacial 
em: forte (IDE <25%); moderada (25≤ IDE ≤75%) ou fraca (IDE >75%).  

O conteúdo gravimétrico médio de água do solo no momento das avaliações não 
apresentou dependência espacial estruturada, sendo equivalente 0,27 e 0,29 kg kg-1 
nas camadas de 0,0-0,1 e 0,1-0,2 m, respectivamente. Para todas as camadas 
avaliadas nas duas estratégias de amostragem, houve dependência espacial dos dados 
de RP (Tabela 1). A densidade amostral de 80P5R apresentou menores valores para o 
efeito pepita quando comparada à densidade amostral de 420P1R, o que mostra uma 
maior variabilidade aleatória nos dados de RP com uma repetição por ponto. O alcance 
representa a distância acima da qual não há dependência espacial entre as amostras 
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(Vieira et al., 2002), sendo os menores valores encontrados na densidade amostral de 
80P5R.  

O IDE foi considerado fraco para todas as camadas avaliadas na amostragem 
de 420P1R (Tabela 1). Já a avaliação 80PR resultou em maior dependência espacial 
dos dados de RP em todas as camadas. Nas camadas entre 0,06 e 0,20 m, a 
dependência espacial passou de “fraca” com 420P1R, para “moderada” com 80P5R. 
Esse resultado deve ser ressaltado, uma vez que é essa camada que geralmente 
apresenta o maior grau de compactação no SPD e, portanto, é a de maior interesse no 
monitoramento da RP (Debiasi et al., 2012).  

Independentemente da estratégia de avaliação, a camada superficial apresentou 
menor grau de compactação que as demais (RP<1,5 MPa) (Figura 1). Já os maiores 
valores de RP foram observados nas camadas entre 0,06 - 0,20 m, para ambas grades 
amostrais.  Os mapas gerados a partir da grade amostral com 420P1R apresentaram 
maior intervalo de variação dos valores de RP em todas as camadas comparativamente 
à avaliação com 80P5R, o que foi resultado da redução dos valores mínimos e, 
principalmente, do aumento dos valores máximos de RP. Por exemplo, na camada de 
0,06-0,10 m, a RP variou entre 2,8 e 3,4 MPa na avaliação com 80P5R, e entre 2,1 e 
4,4 MPa na amostragem com 420P1R. Em consequência, houve pequeno aumento nos 
valores médios krigados de RP na grade de 420P1R em relação a de 80P5R nas 
camadas acima de 0,2 m. Nas camadas de 0,21-0,25 m e 0,26-0,30 m, os valores de 
RP foram similares entre as estratégias de amostragem  

As diferenças mais importantes entre as estratégias de avaliação ocorreram na 
camada de 0,06-0,10 m (Figuras 1A e 1B). Considerando a avaliação com 420P1R, 38% 
da área apresentou RP ≥ 3,5 MPa na camada de 0,06-0,10 m, valor considerado crítico 
às plantas em solos manejados sob SPD (Moraes et al., 2014). Já na amostragem com 
80P5R, toda a área apresentou valores de RP < 3,5 MPa, evidenciando que a alteração 
do número de pontos e de repetições por ponto modificou a interpretação dos efeitos do 
estado de compactação da camada de 0,06-0,10 no crescimento das plantas. Também 
foram observadas diferenças importantes na variabilidade espacial da RP entre as 
estratégias de amostragem na camada de 0,11-0,15 m. Com 420P1R, 67% da área 
mapeada apresentou RP ≥ 4 MPa e 33% RP entre 3,5 e 4,0 MPa. Por outro lado, com 
80P5R, os valores de RP ≥ 4 MPa nessa camada foram reduzidos a apenas 24% da 
área mapeada, com os restantes 76% apresentando RP entre 3,0 e 4,0 MPa. Este 
resultado evidencia que a grade mais intensa, porém sem repetições por ponto, implicou 
na superestimativa dos valores de RP, e consequentemente, do estado de 
compactação.  

Concluiu-se que a estratégia de avaliação envolvendo densidade amostral de 
80P5R proporcionou melhor ajuste espacial dos dados de RP em relação à opção de 
420P1R, indicando que a estimativa mais precisa por ponto é mais importante que o 
número total de pontos. A variação da estratégia de amostragem para determinação da 
RP, alterando o número de pontos e de repetições, modifica a intepretação dos efeitos 
do estado de compactação sobre as plantas. 
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Tabela 1. Modelo e parâmetros estimados dos semivariogramas experimentais de resistência do 
solo a penetração em função do número de repetições em área cultivada com soja. 

Estratégia Camada 
(m) Modelo ¹Co C1 (Co+C1) Ao (m) IDE (%) Classe 

Espacial 
80 c/ 5 rep. 0,00-0,05 Esf. 0,05 0,01 0,06 117,10 80,72 Fraca 
80 c/ 5 rep. 0,06-0,10 Esf. 0,31 0,12 0,43 107,20 73,11 Moderada 
80 c/ 5 rep. 0,11-0,15 Esf. 0,25 0,14 0,39 77,71 64,98 Moderada 
80 c/ 5 rep. 0,16-0,20 Esf. 0,24 0,14 0,38 83,70 63,16 Moderada 
80 c/ 5 rep. 0,21-0,25 Esf. 0,17 0,04 0,21 112,20 80,99 Fraca 
80 c/ 5 rep. 0,26-0,30 Esf. 0,07 0,02 0,09 136,50 75,98 Fraca 

420 0,00-0,05 Esf. 0,33 0,06 0,39 124,10 85,03 Fraca 
420 0,06-0,10 Esf. 1,79 0,13 1,92 92,32 93,30 Fraca 
420 0,11-0,15 Esf. 1,49 0,09 1,58 189,80 94,39 Fraca 
420 0,16-0,20 Esf. 1,00 0,08 1,09 192,30 92,20 Fraca 
420 0,21-0,25 Esf. 0,45 0,07 0,51 149,60 86,78 Fraca 
420 0,26-0,30 Esf. 0,23 0,02 0,25 184,00 91,90 Fraca 

¹Co=efeito pepita; C1=contribuição ou variância estrutural; (Co+C1)=Patamar; Ao=alcance; IDE(%)=Índice 
de dependência espacial. 
 

Figura 1. Mapas de krigagem da resistência mecânica a penetração de raízes (MPa) em 
diferentes camadas para (A) 80 pontos de amostragem com 5 repetições e (B) 420 pontos de 
amostragem em área sob cultivo de soja.  
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Elevados índices de produtividade da soja são alcançados atualmente. Dentre os 
fatores responsáveis por esse aumento está o melhoramento genético e, principalmente, 
adubação equilibrada, capaz de proporcionar o potencial produtivo da planta, juntamente 
com outras práticas de manejo. Dos nutrientes requeridos pela cultura, o potássio (K) é o 
segundo, após o nitrogênio (N), no entanto, o N atualmente é suprido pela fixação 
biológica, já o K deve ser aplicado no solo via fertilizantes, pois a maioria das áreas 
exploradas com soja no território brasileiro encontra-se em regiões tropicais, onde 
predominam formações de solos de elevado grau de intemperismo, com baixos níveis 
desse nutriente. 

Em áreas onde vem sendo cultivada soja há vários anos com aplicações corretas 
de potássio, geralmente o teor desse nutriente tende a se equilibrar no solo, atingindo 
níveis de bom a alto, havendo, portanto, potássio no solo suficiente para a planta por 
determinado período. Neste caso, os cuidados recaem sobre as quantidades exportadas 
pela colheita da soja que, segundo Zancanaro et al. (2009), são próximas a 20 kg ha-1 de 
K2O para cada 1.000 kg ha-1 de grãos. Por outro lado, além da exportação, devem ser 
consideradas as perdas por lixiviação e por erosão. Assim, a adubação de manutenção 
para repor essas quantidades de K exportadas e perdidas deve ser realizada.

O custo dos fertilizantes representa cerca de 28% dos custos totais da cultura da 
soja (Hirakuri, 2008), neste contexto, o presente estudo buscou verificar a viabilidade do 
parcelamento da adubação potássica no desenvolvimento fisiológico da soja, buscando 
melhor eficiência no uso dos fertilizantes.  

O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade de Ciências 
Agronômicas, FCA/UNESP, em Botucatu – SP, de novembro de 2017 a março de 2018. 
Foi utilizada, em sistema de plantio direto, a cultivar TMG 7062 IPRO, material super 
precoce, de crescimento semi-determinado e ciclo de 126 dias. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados, com doze tratamentos, representados na 
Tabela 2, e quatro repetições. Os tratamentos contemplaram três doses de superfosfato 
simples e cloreto de potássio, 70, 90 e 110 kg ha-1, definidas de acordo com experimento 
prévio na safra 2016/2017 aplicadas de 4 modos, (1) com adubação de 0% em plantio e 
100% em V4, (2) com adubação de 25% em plantio e 75% em V4, (3) com adubação de 
75% em plantio e 25% em V4 e (4) 100% em plantio.  

Os tratamentos foram aplicados manualmente, possibilitando boa distribuição dos 
fertilizantes nas linhas. Cada parcela foi composta por sete linhas de sete metros de 
comprimento, espaçadas entre si por 0,5 m, o que corresponde a 24,5 m2 de área total e 
7,5 m2 de área útil. A semeadura foi realizada mecanicamente dia 16/11/2017, com 
adubação de base constituída por 389 kg ha-1 de superfosfato simples. As sementes 
foram tratadas com Vitavax-Thiram 200SC (300 mL 100 kg-1 de sementes) e Cruiser 
350FS (300 mL 100 kg-1 de sementes). Além disso, receberam 60 mL 100 kg-1 de 
sementes do inoculante Biomax Premium. Foi realizado controle de pragas, doenças e 
plantas daninhas conforme recomendações técnicas para a cultura. O solo anterior a 
instalação do experimento esta caracterizado na tabela 1. 

Aos 75 dias após a semeadura (DAS) foram avaliados o peso da matéria seca de 
5 plantas, o índice SPAD e a eficiência do uso da água (EUA).  

63
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Na dosagem de 70 kg ha-1 os métodos 2, 3 e 4 de parcelamento apresentaram o 
mesmo comportamento diferindo do modo 1 de parcelamento. Quanto a dose de 90 kg 
ha-1 o parcelamento do modo 3 e 4 apresentaram os melhores valores e na dose de 110 
kg ha-1 o modo 3 apresentou o melhor índice, refletindo na maior concentração de 
pigmentos fotossintéticos, inferidos através do índice SPAD.  

Plantas nutridas de forma equilibrada com potássio apresentam melhor retenção 
de água, pois o K atua no controle estomático das células, proporcionando melhor EUA 
conferindo maiores produtividades (Mengel & Kirkby, 1978 e Malavolta et al.,1997). De 
maneira geral, os tratamentos com parcelamento de K proporcionaram maior EUA para 
as doses de 70 e 110 kg ha-1, na dose de 70 kg ha-1 os modos 3 e 4 diferiram dos demais 
e na dose de 110 kg ha-1 o modo 3 apresentou o melhor resultado, demonstrando a 
importância do parcelamento para essas faixas de adubação.  

De acordo com Stromberger et al. (1994), o potássio atua na ativação enzimática 
do transporte de nitrogênio e, consequentemente, no crescimento e desenvolvimento 
celular, resultando em maior acúmulo de matéria seca. 

Provavelmente, a maior massa de matéria seca foi proporcionada pela melhor 
absorção da energia solar, a qual favoreceu a taxa fotossintética, resultando em maior 
produção de fotoassimilados. 

A dose de 90 kg ha-1 diferiu das demais para a massa de matéria seca não sendo 
significativa a interação entre dose e modo de aplicação. No entanto para todas as doses 
(70, 90 e 110 kg ha-1) o melhor modo de aplicação foi o modo 3 com 75% em plantio e 
25% da dose em V4, diferindo significativamente dos demais, indicando que esse manejo 
é favorável para a cultura da soja. 
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Tabela 1. Características físico químicas iniciais do solo.  
pH MO P S Al3+ H+Al K Ca Mg SB CTC V areia silte argila

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 --------------------mmolc dm-3------------------- % ------------g kg-1----------

5,1 28 33 23 0 48 2,91 31 16 49 98 51 885 118 27 
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Tabela 2. Descrição dos tratamentos utilizados no experimento com superfosfato simples 
(SFS) e cloreto de potássio (KCl) aplicados no plantio e em V4 na cultura da soja em 
Botucatu, SP, 2017.

Tratamentos Dose kg ha-1 Estádio de Aplicação 

1 SFS + KCL 70,0 + 70,0 0% Plantio - 100% V4 

2 SFS + KCL 70,0 + 70,0 25% Plantio - 75% V4 

3 SFS + KCL 70,0 + 70,0 75% Plantio - 25% V4 

4 SFS + KCL 70,0 + 70,0 100% Plantio - 0% V4 

5 SFS + KCL 90,0 + 90,0 0% Plantio - 100% V4 

6 SFS + KCL 90,0 + 90,0 25% Plantio - 75% V4 

7 SFS + KCL 90,0 + 90,0 75% Plantio - 25% V4 

8 SFS + KCL 90,0 + 90,0 100% Plantio - 0% V4 

9 SFS + KCL 110,0 + 110,0 0% Plantio - 100% V4 

10 SFS + KCL 110,0 + 110,0 25% Plantio - 75% V4 

11 SFS + KCL 110,0 + 110,0 75% Plantio - 25% V4 

12 SFS + KCL 110,0 + 110,0 100% Plantio - 0% V4 

Tabela 3. Massa de matéria seca (MMS), Eficiência do uso da água (EUA), Índice SPAD 
(SPAD) aos 75 DAS em função dos tratamentos testados em Botucatu, SP. UNESP, 
2018.

Tratamentos SPAD
EUA MMS

(5 plantas) 

mmol CO2 H2O-1 m-2 s-1 g

70 kg ha-1

0% Plantio - 100% V4 41,77 Ab 2,18 Bb 165,13 Bb 
25% Plantio - 75% V4 42,58 Aa 2,50 Aa 162,51 Bab 
75% Plantio - 25% V4 42,91 Aa 2,55 Aa 162,89 Ba 
100% Plantio - 0% V4 42,49 Aa 2,34 ABab 162,09 Bab 

90 kg ha-1

0% Plantio - 100% V4 41,86 Bb 2,05 Aa 175,47 Ab 
25% Plantio - 75% V4 43,09 ABa 2,01 Aa 196,76 Aab 
75% Plantio - 25% V4 43,34 Aa 2,22 Aa 205,07 Aa 
100% Plantio - 0% V4 43,09 Aa 2,19 Aa 181,85 Aab 

110 kg ha-1

0% Plantio - 100% V4 42,90 ABb 1,74 Cc 148,47 Bb 
25% Plantio - 75% V4 42,34 Bc 2,28 ABab 163,83 Bab 
75% Plantio - 25% V4 43,99 Aa 2,52 Aa 183,83 Ba 
100% Plantio - 0% V4 42,62 ABbc 2,19 Bb 166,42 Bab 
Média 42,75 2,23 172,86 

Coeficiente de Variação (%) 0,69 7,33 7,59 
Médias seguidas por letras maiúsculas compara as doses (70, 90 e 110 kg ha) e minúsculas comparam modo de aplicação (1, 
2, 3 e 4), letras iguais na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MODOS DE APLICAÇÃO DE COBALTO E 
MOLIBIDÊNIO NO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA SOJA 

 
GONÇALVES, R.C.1; SANTOS, J.G.1; PEREIRA, L.A.O.A.1; ADORIAN, G.C.1; 
NASCIMENTO, C.A.C.1 

 

1Faculdade Católica do Tocantins, rogerio.cavalcante@catolica-to.edu.br. 
 

A produção mundial de soja atingiu o número de 351,311 milhões de toneladas 
na safra 2016/17 em uma área plantada de 120,958 milhões de hectares sendo 
considerada a commodity de maior importância atualmente. O Brasil ocupa hoje o 
segundo lugar no ranking dos países mais produtores de soja com uma produção de 
95,63 milhões de toneladas registradas na safra 2016/17, perdendo somente para os 
Estados Unidos com 110,45 milhões de toneladas (CONAB, 2017) 

As pesquisas estão sempre voltadas para a busca de maiores produtividades 
com menores custos de produção. Para Sfredo (2007), a adubação da soja é um dos 
fatores que mais pesa no bolso do produtor, devido à alta dos fertilizantes. A soja é 
uma cultura muito exigente em nutrientes, portanto estes devem estar presentes no 
solo em quantidade equilibrada. 

O molibdênio é um micronutriente que, desempenha papel fundamental na 
nutrição das plantas, pois sua função está relacionada com o metabolismo do 
nitrogênio e fazendo parte de duas metaloenzimas: a nitrogenase, que participa na 
fixação simbiótica do nitrogênio e a redutase do nitrato, que atua na redução do nitrato 
à amônia na planta (Araújo et al., 2008).  

O cobalto, por sua vez, é um micronutriente necessário para a síntese da 
cobalamina (Vitamina B12), a qual participa das reações metabólicas para a formação 
da leghemoglobina, onde essa tem grande afinidade com o oxigênio, e regula sua 
concentração nos nódulos impedindo a inativação da enzima nitrogenase (Ceretta et 
al., 2005). 

O Co e o Mo são indispensáveis para a eficiência da FBN, para a maioria dos 
solos onde a soja vem sendo cultivada. As indicações técnicas atuais desses 
nutrientes são para aplicação de 2 a 3g de Co e 12 a 25g de Mo ha-1 (Sfredo; Oliveira, 
2010).  

Dessa forma, o objetivo do trabalho deste trabalho foi avaliar a influência de 
diferentes modos de aplicação de cobalto e molibdênio no desenvolvimento da cultura 
da soja. 

O experimento foi realizado na Faculdade Católica do Tocantins, Campus de 
Ciências Agrárias e Ambientais em Palmas – TO, localizado na Rodovia TO 050, 
Loteamento Coqueirinho, Lote sete. Com coordenadas geográficas 48º16’34” W e 
10º32’45” S em altitude de 230 m em condições de casa de vegetação . 

Foi utilizada a cultivar da empresa Syngenta no qual ainda não foi lançada no 
mercado ciclo precoce de (105 dias) resistente a nematoides, material com alto poder 
produtivo. O delineamento experimental utilizado foi o DIC (delineamento inteiramente 
casualizado) com quatro tratamentos e oito repetições cada, sendo conduzidos em 
vasos de 10 litros, sendo considerado cada vaso como uma repetição, totalizando 32 
unidades amostrais. 

Foram semeadas cinco sementes por vaso a uma profundidade de 3,0 cm. 
Após 10 dias no plantio se realizou o desbaste, mantendo duas plântulas por vaso.  

Os tratamentos foram: T1: testemunha, T2: tratamento de sementes (TS) com 
aplicação Co e Mo. T3: Aplicação de Co e Mo via foliar no estádio V5 e T4: Aplicação 
Co e Mo no tratamento de semente (TS) e aplicação via foliar em V5. Como fonte de 
cobalto e molibdênio se utilizou o produto comercial  CoMo®, na dosagem de 100 ml 
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para cada 50 kg de sementes. As sementes independente dos tratamentos, foram 
tratadas com inoculante da marca comercial BioMax ®    (6 x109  unidades formadoras 
de colônia/ml), na dose de 240 ml para cada 50 kg de sementes. 

Com base na Tabela 1, nota-se que a aplicação de cobalto e molibdênio 
interferiu no parâmetro altura de plantas (AP), número de nódulos (NN), matéria seca 
da parte aérea (MSPA), matéria seca de raiz (MSR). Entretanto, houve diferença 
estatística apenas no número de nódulos (NN), aplicando Co e Mo no tratamento de 
sementes e no estágio V5.   

Bárbaro et al. (2009) verificou também que a aplicação de Cobalto e Molibdênio 
via foliar em V5 e no tratamento de sementes influenciaram no aumento da produção 
de nódulos, ou seja, isso explica o fato de que houve um aumento significativo de 
numero de nódulos neste trabalho.   

Segundo Marscher (1995), a aplicação de Mo na planta possibilita alguns 
benefícios e um deles é o desenvolvimento vegetativo. Isso ocorre, pois o 
micronutriente atua no processo metabólico de algumas enzimas, tais como, 
nitrogenase e redutase, estas que são de extrema importância na fixação biológica de 
nitrogênio.  

No parâmetro diâmetro do caule (DC), número de folhas por planta (NF) não 
houve diferença estatística entre os tratamentos.  

Assim, os parâmetros agronômicos matéria seca da parte aérea e número de 
nódulos foram afetados positivamente principalmente quando aplicado tanto via 
semente como foliar (TS + V5), e não diferenciando da testemunha para o incremento 
de matéria seca de raiz. Para o parâmetro altura de plantas não houve diferença entre 
os modos de aplicação.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância com as médias das variáveis e coeficiente de 
variação para as variáveis avaliadas altura de plantas (AP), diâmetro do caule (DC), matéria 
seca de raiz (MSR), matéria seca da parte aérea (MSPA), número de folhas (NF) e número de 
nódulos (NN) em função de diferentes modos de aplicação de Cobalto e Molibdênio na cultura 
da soja, avaliados no estádio R1. 

TRATAMENTOS 
AP DC MSR MSPA NF NN 

───── cm ─────  ──── g ─────   ─── por planta───  

Testemunha 67,25 b 2,07 a 2,33 a 8,43 c 48,50 a 48,87 b
Co e Mo ( TS) 70,62 ab 2,11 a 0,99 c 11,90 b 48,87 a 52,87 b
Co e Mo (V5) 71,87 ab 2,13 a 1,66 b 12,53 ab 49,62 a 49, 37b

Co e Mo (TS e V5) 75,37 a 2,15 a 2,10 a 14,47 a 51,37 a 67,25 a

C.V% 5,82 ** 15,71 ns 17, 73 ** 14,27 ** 9,76 ns 14,85**
ns: não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. **: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 
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PRODUTIVIDADE DE CULTURAS ANUAIS EM UM SISTEMA DE ROTAÇÃO 
E SUCESSÃO, EM FUNÇÃO DE FORMAS DE DESCOMPACTAÇÃO DO 

SOLO 
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PEIXOTO, D.S. 1 
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O Brasil tem apresentado um grande destaque na produção de grãos a cada 

ano, que pode ser observado pelo aumento de produção e produtividade das culturas 
ao longo dos últimos 10 anos. Segundo dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento - CONAB, da safra 2006/2007 para a safra 2016/2017, o país 
apresentou um incremento de 50 milhões de toneladas de grãos produzidos (CONAB 
2017). A grande evolução ocorrida na agricultura brasileira nos últimos anos foi devido 
ao desenvolvimento de novos cultivares, melhoria no manejo da fertilidade do solo, 
bem como manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, além da adoção do 
sistema de semeadura direta (SSD) em larga escala no País. 

Nos solos com adoção do SSD, houve melhorias na suas qualidades física, 
química e biológica. No entanto, atualmente tem crescido relatos de aumento de 
problemas de compactação de alguns solos, devido à utilização de equipamentos 
cada vez mais robustos e pesados. Em algumas regiões, como é o caso do Sul de 
Minas Gerais e Campos das Vertentes, tem sido observado o cultivo de até três safras 
por ano em algumas glebas, quando se cultiva milho verão semeado cedo, seguido de 
feijão de segunda safra, com uma terceira cultura de trigo e/ou aveia, depois da 
colheita do feijão. Em outras glebas, tem sido comum o cultivo de soja verão, seguido 
de milho ou trigo na segunda safra. 

O aumento do número de cultivos por ano, eleva o tráfego de máquinas 
pesadas nas áreas, o que pode proporcionar o surgimento de solos com uma camada 
compactada. Sabe-se que a camada compactada apresenta alteração no balanço de 
macro e microporos, e consequentemente da disponibilidade de água e oxigênio, 
apresentando menor volume de solo explorado pelas raízes e formação de gradiente 
vertical de fertilidade (VALADÃO et al., 2014). 

Os equipamentos citados na literatura para o rompimento das camadas 
compactadas são os escarificadores (BELLÉ et al., 2014, GIRARDELLO et al., 2014) e 
subsoladores (SEKI et al., 2015).Nem sempre a camada compactada está na 
profundidade que o escarificador trabalha. Assim, a utilização de subsolador para 
trabalhar em maiores profundidades deve ser avaliada, uma vez que tem sido 
utilizados subsoladores com haste capazes de subsolar a profundidade de até 0,60 m. 
Deve ser ressaltado que há grande gasto de energia nessa operação, além do fato de 
a camada compactada ser normalmente observada entre 0,20 e 0,40 m (SALVADOR 
et al., 2008). 

Atualmente com o intuito de romper a camada compactada e proporcionar a 
correção do solo no perfil, algumas empresas de implementos agrícolas vêm lançando 
subsoladores robustos, com caixa para depósito de calcário. Elas tem como objetivos 
possibilitar o rompimento de camadas compactadas, em solos compactados e permitir 
a aplicação localizada de calcário em profundidade. Por outro lado, em solos sob SSD 
estabilizados, não é desejável a incorporação de calcário, sendo a correção da acidez 
realizada com aplicação de calcário em superfície (CAIRES, 2013).Embora ainda não 
existam resultados científicos que respaldem a utilização de tais equipamentos nas 
diversas condições brasileiras, os mesmos vem sendo utilizados por alguns 
produtores. Dessa forma, há necessidade de entender melhor a eficiência desses 
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equipamentos a fim de subsidiar a pesquisa e sua adoção ou não pelos produtores 
brasileiros. Diante do exporto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do uso de 
subsolador/escarificador na descompactação do solo e o efeito do uso do subsolador 
fertilizador, na produtividade de culturas anuais sob SSD.  

O estudo foi realizado na Fazenda Santa Helena a 21°15’40” S e 44°30’30” O, 
situada a 1.020 m de altitude, no município de Nazareno, MG. O experimento foi 
instalado em um Latossolo Vermelho Amarelo argiloso, cultivado em SSD há cerca de 
10 anos. Na safra de verão de 2015/2016 foi cultivado soja cv. VTOP convencional. Na 
segunda Safra de 2016 foi realizado o cultivo do trigo e na safra de verão de 
2016/2017 foi cultivado milho DKB230 PRO3.  

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 8 tratamentos 
e 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos de: 1 - Controle sem subsolagem; 2 
- Controle sem subsolagem com Brachiaria ruziziensis como planta de cobertura; 3 - 
Controle sem subsolagem e com aplicação de 3,6 t de gesso; 4 - Subsolagem 
profunda a 60 cm a cada dois anos; 5 - Subsolagem profunda a 60 cm a cada três 
anos; 6 - Subsolagem profunda a 60 cm, aplicação de óxido de cálcio e magnésio com 
dose de 1440 kg.ha-1, a cada três anos; 7 - Escarificação a 25 cm; 8 – Subsolagem a 
60 cm de profundidade anterior à aplicação de calcário em superfície, dose de 1440 
kg.ha-1. A adubação foi feita com base na análise de solo da área. O manejo de 
plantas daninhas, doenças e pragas no experimento foram iguais adotadas pelo 
produtor. Avaliou-se a produtividade das culturas durante as três safras. Os dados 
foram submetidos à análise de variância, e realizado o agrupamento de médias Scott-
Knott (α = 5%) para comparação dos resultados. De forma geral, a soja cultivada em 
todos os locais subsolados apresentaram maior produtividade do que a soja dos locais 
só com escarificação da camada superficial. 

De forma geral, houve um ganho de cerca de 600 kg ha-1 na produtividade de 
soja com a utilização de todos os subsoladores (Tabela 1). Apenas a escarificação da 
camada superficial do solo não foi suficiente para romper as camadas compactadas do 
solo e aumentar a produtividade da soja. Acredita-se nesse primeiro ano de cultivo 
todas as parcelas com uso de subsolagem profunda possibilitaram melhoria na 
qualidade física do solo e aumentaram a produtividade da soja. Isso porque logo após 
a colheita da soja Silva et al. (2016) observaram menor resistência à penetração das 
raízes (RP) nas parcelas subsoladas.  

Nos tratamentos com subsolagem profunda, notou-se redução da RP até 25 cm 
(Figura 1). Essa menor RP deve ter contribuído para melhorar as condições físicas 
para o estabelecimento do sistema radicular em relação aos tratamentos dos locais 
sem subsolagem. Por outro lado, tanto as culturas do trigo como a de milho não 
tiveram suas produtividades afetadas pelos tratamentos. 
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Figura 1. Resistência à penetração media ao longo do perfil para os tratamentos avaliados e 
sua relação com a produtividade da soja. 
 
Tabela 1. Produtividade de soja e trigo (safra 2015/2016) e milho (safra 2016/2017, em função 
de diversas formas de subsolagem. Faz. Santa Helena, Nazareno - MG.  

Tratamento Soja Trigo Milho 
 kg ha-1   

1 4047b 1825a 233a 
2 3997b ------- 244a 
3 3994b 1751a 232a 
4 4637a 1823a 245a 
5 4189b 1438 a 246a 
6 4752a 2010 a 242a 
7 4299b --------- 242 a 
8 4595a -------- 234a 

CV (%) 6,2 9,5 6,6 
1. Controle. 2. Controle sem subsolagem e com braquiária. 3. Controle sem subsolagem e com aplicação de gesso. 4. 
Subsolagem a 60 cm a cada 2 anos, com equipamento Ikeda. 5. Subsolagem a cada 4 anos, com equipamento Ikeda. 
6.Subsolagem com aplicação de 1,44 t ha-1 de calcário aplicado em profundidade, com subsolador Kamaq. 7. 
Escarificação a 15 a 25 cm, com equipamento Fox. 8. Subsolagem, com equipamento Ikeda e calcário 1,44 t ha-1 em 
superfície. 
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PRODUTIVIDADE EM DATAS DE SEMEADURA PRECOCES 
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A soja (Glycine max L. Merr) é a principal cultura para a segurança alimentar, 
por ser fonte de proteína e óleo para nutrição humana e animal (FAO, 2017). A região 
subtropical da América do Sul (Brasil, Argentina e Paraguai) tem a maior área de cultivo 
de soja do mundo, com mais de 50 milhões de hectares cultivados anualmente (FAO, 
2017). No Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor nacional, é comum ocorrer 
períodos de deficiência hídrica devido à grande variabilidade na quantidade e 
distribuição das chuvas, durante o período de dezembro a fevereiro, onde ocorre maior 
parte do ciclo da cultura (Sentelhas et al., 2015; Zanon et al., 2016). 

A sensibilidade da soja ao fotoperíodo é um importante fator de restrição para a 
adaptação mais ampla da soja. A alta sensibilidade da soja as mudanças de latitudes 
ou datas de semeadura, devido às suas respostas ao fotoperíodo, por muito tempo foi 
limitante para a expansão da cultura, onde reduzia o período vegetativo (florescimento 
precoce), causando reduções na produtividade (Farias et al., 2007). 

A introdução de materiais com longa juvenilidade foi a solução para aumentar o 
período vegetativo da cultura. Nesses materiais, a soja não é induzida a florescer 
mesmo quando submetida a fotoperíodos abaixo do ótimo (máxima indução ao 
florescimento), permitindo assim maior crescimento vegetativo. O controle da indução 
ao florescimento, representou um fator básico a ser considerado no melhoramento 
genético para o desenvolvimento de cultivares menos sensíveis às variações de data 
de semeadura e locais (latitude) (Almeida et al., 1999). 

A hipótese desse trabalho é que a longa juvenilidade aumente o período 
vegetativo, e consequentemente aumente a produtividade em datas de semeadura não 
recomendadas. O objetivo desse trabalho foi avaliar cultivares com diferentes grupos de 
maturidade relativa, que contenham ou não a longa juvenilidade em datas de semeadura 
com fotoperíodo abaixo do ótimo (máxima indução ao florescimento). 

O experimento foi conduzido na área experimental do departamento de 
Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, RS (29°43’ S, 53°43’ W, 95 m). 
Foram utilizadas 5 cultivares de soja (NA 4823 (4.8), BMX Elite (5.5), TMG 7062 (6.2), 
BMX Ícone (6.8) e TEC 7849 (7.8)), selecionadas por representar diferentes grupos de 
maturação, com semeadura realizada no dia 05 de agosto de 2017. O delineamento 
experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições. Cada parcela foi constituída 
por 7 linhas de 4 m de comprimento espaçadas 0,45 m, com uma densidade de 30 
plantas m². 

A calagem e a adubação de base foram realizadas seguindo o manual de 
adubação e calagem, para produtividades de 6 ton ha-1 com duas adubações de 
cobertura de 100 kg ha-1 para expressar o máximo potencial da época, a inoculação da 
semente com estirpes de Bradyrhizobium japonicum, o tratamento da semente com 
fungicida e inseticida e o controle de pragas e doenças foram de acordo com as 
recomendações técnicas da cultura. A irrigação foi realizada por gotejamento sempre 
que necessário para manter as plantas sem estresse hídrico. 
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A data de emergência (VE) foi considerada quando 50% do total de plantas 
estavam com os cotilédones acima do solo. A fenologia foi monitorada com frequência 
de dois dias seguindo a escala fenológica de Fehr e Caviness (1977). A produtividade 
de grãos foi determinada em uma área de 5,4 m² na área útil de cada parcela, sendo os 
dados corrigidos para 13% de umidade. 

A emergência que ocorreu dia 20/08/2017, quando o fotoperíodo estava abaixo 
de 12 horas, isto é, abaixo do fotoperíodo ótimo (SETIYONO et al., 2007) onde ocorre 
a máxima indução ao florescimento. Contudo a duração do ciclo das cultivares reduz 
quando se reduz o grupo de maturidade relativa, isto, não foi o observado em 
decorrência das cultivares TMG 7062 (6.2) e BMX Ícone (6.8) apresentarem o gene da 
longa juvenilidade que aumentou a duração da fase vegetativa para as duas cultivares 
em comparação a cultivar TEC 7849 (7.8) com grupo de maturidade relativo de 7.8 
(FIGURA 1), pois estás cultivares não foram induzidas a florescer precocemente pelo 
fotoperíodo. 

O aumento no período vegetativo ocasionou um maior crescimento e maior 
emissão de nós que levou o aumento da produtividade, que ficou acima de 5000 kg ha-

1, para as duas cultivares TMG 7062 (6.2) e BMX Ícone (6.8), aumento expressivo em 
comparação com as outras cultivares que não passaram de 2700 kg ha-1, estás 
produtividades superiores alcançadas simplesmente pela escolha certa da cultivar em 
função do ambiente. 

Este período de longa juvenilidade não influencia épocas de semeaduras com 
fotoperíodo entre o ótimo e o crítico, isto é, épocas recomendadas para o plantio de soja 
para o Rio Grande do Sul. Entretanto, está semeadura antecipada resulta que no 
desenvolvimento da cultura ocorra em menor escala ou não ocorra a deficiência hídrica, 
um dos principais fatores para a baixa produtividade média do estado.  

Conclui-se que o gene da longa juvenilidade ocasiona aumento na produtividade 
em decorrência da menor indução ao florescimento em épocas de semeaduras com 
fotoperíodo abaixo do ótimo para a cultura. 
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Figura 1. Duração das fases de semeadura-emergência (SM-EM), emergência-florescimento 
(EM-R1) e florescimento-ponto de colheita (R1-R8) de cinco cultivares de soja semeadas em 
Santa Maria (05/08/2017), RS. 

Tabela 1. Produtividade de grãos de soja (kg ha-1) e duração do ciclo total (dias) de cinco 
cultivares semeadas em Santa Maria (05/08/2017), RS. 

Cultivar Duração do ciclo Produtividade 
NA 4823 107 1682 

BMX Elite 119 2700 

TMG 7062 133 5016 

BMX Ícone 136 5560 

TEC 7849 121 1944 
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EFEITO DE CULTURAS ANTECESSORAS NO DESENVOLVIMENTO INICIAL 
DA CULTURA DA SOJA - QUARTA SAFRA 

BARBOSA, M.A.1; VALLE, K.D. 1; PEREIRA, L.D. 1; BRAZ, M.G. 1; SILVA, D.F.P.1;
COSTA, M. M. 1; SENA JÚNIOR, D.G.1

1 Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. Jataí, GO, moabacacio@gmail.com 

A presença de palhada de boa qualidade em quantidades adequadas é premissa 
básica para o estabelecimento e manutenção do sistema de plantio direto. Na região do 
cerrado, a manutenção da palhada é dificultada, pelas condições edafo-climáticas, o 
que pode afetar a sustentabilidade dos sistemas. 

Uma opção que vem sendo buscada é a utilização de plantas de cobertura, 
solteiras ou consorciadas com as culturas de safrinha, para melhorar o aporte de palha
e a sua permanência até a próxima safra.

Entretanto, a cultura utilizada na safrinha pode influenciar o desenvolvimento 
inicial e a produtividade da cultura da soja. Assim, o objetivo com o presente trabalho foi 
avaliar em função das culturas antecessoras utilizadas na safrinha, alguns parâmetros 
indicadores do desenvolvimento inicial da cultura da soja sob plantio direto. 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí. 
O solo da área experimental é classificado como Latossolo distroférrico, textura argilosa. 
Há 13 anos a área vem sendo cultivada no sistema de plantio direto, com a sucessão 
da cultura da soja no verão e milho ou sorgo na safrinha. Nos últimos quatro anos vem 
sendo conduzido na mesma área o presente trabalho. Para a implantação da safra de 
soja 2017/2018 realizou-se dessecação da área com 2L ha-1 de glifosato e com volume 
de calda de 110 L ha-1.

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados com quatro repetições. As 
parcelas foram constituídas de nove linhas de 10 metros de soja com espaçamento de 
45 cm. Utilizou-se uma semeadora para plantio direto montada marca Tatu Marchesan 
modelo PHP S-0409 com cinco linhas. Os tratamentos foram implantados na safrinha 
2017, com as culturas: braquiária solteira (Urocloa ruziziensis syn. Brachiaria 
ruziziensis), braquiária consorciada com milho (Zea mays), milheto (Pennisetum 
glaucum), sorgo (Sorghum bicolor), milho e crotalaria (Crotalaria ochroleuca).

A cultura da soja foi adubada após o plantio, seguindo-se a recomendação de 
SOUSA & LOBATO (1996), considerando o sistema consolidado e almejando uma 
produção de 3600 kg ha-1, sendo aplicados 360 kg ha-1 do formulado 02-20-18, a lanço. 
A semeadura, realizada em 30/09/2017, foi feita com a variedade Flecha IPRO, 
dispondo-se de 14 sementes por metro linear.  

O desenvolvimento da cultura da soja foi avaliado, mensurando-se a altura e 
diâmetro de plantas e a matéria seca da parte aérea 15, 22, 29, 36 e 43 dias após a 
semeadura. A matéria seca foi determinada coletando se nove plantas, sendo três 
plantas subsequentes em três linhas escolhidas ao acaso. O material foi acondicionado 
em sacos de papel e seco em estufa de ventilação forçada a 60º Celsius até peso 
constante e posteriormente pesado. 

Ao final do ciclo, colheram-se as plantas em 6 m de 3 linhas centrais para
determinação da produtividade. 

Os resultados obtidos, foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey, a 5 e 1% de probabilidade, utilizando-se o programa 
computacional R (R Core Team, 2017 ).  

Para a altura de plantas, verificou-se efeito significativo das palhadas aos 15, 22 
e 29 dias após a semeadura (DAS). A partir dos 36 dias não se observou diferença na 
altura das plantas (Tabela 1). Aos 15 DAS as plantas semeadas sobre palhada de 
braquiária foram mais altas que as demais e as plantas semeadas sobre palhada de 
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milho foram mais baixas que as semeadas na palhada do consórcio milho com 
braquiária. Comportamento semelhante ocorreu aos 22 e 29 DAS, porém as plantas de 
soja sobre braquiária solteira não diferiram daquelas semeadas sobre a palhada do 
consórcio milho + braquiária. (Tabela 2). 

Para o diâmetro do colo das plantas, observou-se efeito significativo apenas aos 
43 DAS, onde as plantas semeadas sobre palhada de crotalária apresentaram maior 
diâmetro que aquelas semeadas sobre palhada de milho. (Tabelas 3 e 4) 

Houve efeito significativo das palhadas utilizadas sobre a matéria seca de 
plantas de soja aos 15, 22 e 43 DAS, porém o teste de médias só apresentou diferença 
aos 43 DAS, onde a soja semeada sobre a palhada de crotalária apresentou maior 
massa seca por hectare que a semeada sobre o milho e milho consorciado com 
braquiária (Tabelas 5 e 6). 

Esses resultados demonstram que há uma maior altura nas plantas de soja 
semeadas sobre a palhada de braquiária, possivelmente por um estiolamento causado 
pela palhada mais ereta. Entretanto esse estiolamento não afeta o diâmetro do colo e o 
acúmulo de matéria seca das plantas.  
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para primeira (ALT1), segunda (ALT2) terceira (ALT3), 
quarta (ALT4) e quinta (ALT5) altura da soja aos 15, 22, 29, 36 e 43 dias após a semeadura, 
respectivamente

FV GL ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 
Blocos 3 0,16ns 1,37ns 0,54ns 0,50ns 3,35* 

Tratamentos 5 15,77** 9,19** 8,59** 1,53ns 2,79ns

CV(%)  6,17 7,56 7,61 8,97 8,28 
* significativo a 5%, ** significativo a 1%, ns não significativo, pelo Teste F. 

Tabela 2. Médias, em centímetros, de primeira (ALT1), segunda (ALT2) terceira (ALT3), quarta 
(ALT4) e quinta (ALT5) altura da soja aos 15, 22, 29, 36 e 43 dias após a semeadura, 
respectivamente

Tratamento ALT1 ALT2 ALT3 ALT4 ALT5 
Braquiária 8,17 a 11,56 a 14,49 a 16,96 25,46 

Milho+braquiária 6,99 b 10,25 ab 13,61 ab 15,31 22,15 
Milheto 6,67 bc 9,31 b 11,65 bc 14,96 24,22 
Sorgo 6,14 bc 9,58 b 11,17 c 14,51 23,55 
Milho 5,82 c 8,70 b 11,20 c 15,28 22,15 

Crotalaria 6,47 bc 8,59 b 12,00 bc 14,94 26,12 
Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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Tabela 3. Resumo da análise de variância para primeiro (DIAM1), segundo (DIAM2) terceiro 
(DIAM3), quarto (DIAM4) e quinto (DIAM5) diâmetro da planta de soja aos 15, 22, 29, 36 e 43 
dias após a semeadura, respectivamente.

FV GL DIAM1 DIAM2 DIAM3 DIAM4 DIAM5 
Blocos 3 7,61** 4,19* 2,68ns 0,68ns 10,09** 

Tratamentos 5 0,86ns 1,26ns 2,46ns 0,25ns 3,03* 
CV(%)  4,26 5,32 5,95 7,44 7,43 

* significativo a 5%, ** significativo a 1%, ns não significativo, pelo Teste F. 

Tabela 4. Médias, em milímetros, de primeiro (DIAM1), segundo (DIAM2) terceiro (DIAM3), 
quarto (DIAM4) e quinto (DIAM5) diâmetro da planta de soja aos 15, 22, 29, 36 e 43 dias após a 
semeadura, respectivamente

Tratamento DIAM1 DIAM2 DIAM3 DIAM4 DIAM5 
Braquiária 2,37 2,70 3,40 3,78 5,17 ab 

Milho+braquiária 2,32 2,51 3,10 3,67 4,88 ab 
Milheto 2,45 2,61 3,11 3,85 5,16 ab 
Sorgo 2,33 2,67 3,19 3,68 5,01 ab 
Milho 2,38 2,54 3,10 3,79 4,68 b 

Crotalaria 2,35 2,68 3,42 3,74 5,65 a 
Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Tabela 5. Resumo da análise de variância para primeira (MS1), segunda (MS2) terceira (MS3), 
quarta (MS4) e quinta (MS5) matéria seca da parte aérea da soja aos 15, 22, 29, 36 e 43 dias 
após a semeadura, respectivamente.

FV GL MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 
Blocos 3 2,51ns 4,13* 2,59ns 0,72ns 6,98** 

Tratamentos 5 2,99* 4,14* 2,10ns 0,28ns 3,51* 
CV(%)  6,83 7,64 13,14 18,64 17,27 

* significativo a 5%, ** significativo a 1%, ns não significativo, pelo Teste F. 

Tabela 6. Médias de primeira (MS1), segunda (MS2) terceira (MS3), quarta (MS4) e quinta (MS5) 
matéria seca da parte aérea da soja aos 15, 22, 29, 36 e 43 dias após a semeadura, 
respectivamente.

Tratamento MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 
Braquiária 46,69 123,93 237,40 463,27 0968,95 ab 

Milho+braquiária 44,13 105,07 194,83 400,28 0824,27 b 
Milheto 48,42 105,15 190,30 434,62 1027,83 ab 
Sorgo 44,46 116,02 223,48 442,11 0980,15 ab 
Milho 42,98 104,57 205,28 443,18 0840,33 b 

Crotalaria 49,98 120,72 235,01 453,14 1263,91 a 
Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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DEPOSIÇÃO DE CALDAS FÚNGICAS NA SOJA EM FUNÇÃO DA PONTA DE 
PULVERIZAÇÃO 

 
GIBBERT, A.M.¹; CANAVESSI, H.¹; KUHN, V.G.¹; PASTORI, M.¹; FERREIRA, S.D.¹; 
COSTA, N.V. ¹;  
 
¹Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Campus de Marechal 
Cândido Rondon, PR, anderson_gibbert@hotmail.com. 

 
Com a disseminação de doenças na cultura da soja durante todo seu ciclo de 

desenvolvimento, faz-se necessário o uso de diferentes produtos para minimizar 
perdas de produtividade que possam vir a ocorrer nas lavouras comerciais. No 
entanto, com a seleção do fungicida, o seu posicionamento no alvo no momento 
correto, deve ser da forma mais adequada para um controle eficaz (Cunha et al., 
2011). 

Um dos fatores mais relevantes para bons resultados da aplicação é a escolha 
correta das pontas de pulverização a ser utilizadas para os diferentes tipos de 
produtos disponíveis no mercado (Fernandes et al., 2007). 

Considerando que as caldas bordalesa e a sulfocálcica constituem uma 
alternativa para o controle de doenças fúngicas no cultivo em sistema orgânico, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a deposição de calda bordalesa e sulfocálcica em 
plantas de soja, com a utilização de diferentes modelos de pontas de pulverização. 

O experimento foi realizado na estação experimental da Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus Marechal Cândido Rondon, com altitude 
média de 420 metros, latitude 24º 46’ S e longitude 54º 22’ WGr. 

A área experimental apresenta Latossolo Vermelho Eutrófico (LVe) de textura 
argilosa. A semeadura da soja foi efetuada na data 21 de outubro de 2016, com uma 
densidade de 13 sementes por metro linear, no espaçamento de 50 cm entre linhas. A 
variedade selecionada foi a NA 5909 RG, com inoculação de Bradyrhizobium. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial 2x2 
(duas caldas x duas pontas de pulverização), com quatro repetições. O primeiro fator 
correspondeu às caldas bordalesa e sulfocálcica, na concentração de 1% v v-1, 
enquanto o segundo fator representou as pontas de pulverização jato cônico cheio 
sem indução de ar (Magno CH 100 amarela) e jato duplo leque (Magno AD-02/D 
amarela). Juntamente às caldas adicionou-se óleo vegetal (Natur’óleo) na 
concentração de 0,5% v v-1 e como traçador para avaliação de deposição, o corante 
alimentício azul brilhante (FD&C Nº1) na concentração de 1000 mg L-1.  

As aplicações ocorreram nos estádios V5 (quinto nó; quarto trifólio aberto) e 
R5.3 (maioria das vagens entre 25% e 50% de granação), com o auxílio de um 
pulverizador costal pressurizado a CO2 e munido de barra com quatro pontas de 
espaçamento de 50 cm, e regulado para o consumo de calda de 200 L ha-1. Foram 
utilizadas as pressões de 3,2 Kgf cm-2 para o bico de jato cônico cheio e 1,65 Kgf cm-2 
para o bico de jato duplo leque. As condições ambientais no momento de cada 
aplicação estão apresentadas na Tabela 1.  

As dimensões das parcelas foram de 3,0 x 5,0 m (15,0 m²), totalizando 240 m² 
de área experimental, a área útil para a coleta das plantas foram consideradas as três 
linhas centrais da parcela. Foi avaliada a deposição nos estádios V5 e R5.3, sendo 
coletadas 15 plantas de cada parcela, sendo que no estádio V5 foram avaliadas as 
plantas como dossel único, enquanto que no estádio R5.3 avaliou-se as plantas como 
dossel superior e inferior. 

Após a aplicação dos tratamentos foi realizada a coleta das plantas, colocadas 
em sacos plásticos e levados ao laboratório, em que foi realizada a lavagem do 
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material coletado com 100 mL de água destilada e agitação por 30 segundos, o líquido 
resultante foi vertido em um pote com tampa e, mantidos conservados ao abrigo da 
luz. Deste material foi realizada a leitura em um espectrofotômetro (Shimadzu modelo 
UV-1800) por meio da determinação da densidade óptica (absorbância de 630 nm).  

Após lavagem das plantas, estas foram colocadas em sacos de papel e 
mantidas em estufa de circulação de ar forçada a 65°C por 48h. Ao atingirem massa 
constante, os materiais foram pesados em balança analítica com quatro casas 
significativas. 

Os valores obtidos da espectrofotometria possibilitaram a transformação em 
mg L-1 de acordo com coeficiente angular da curva-padrão e os valores de depósito 
foram transformados em μL g-1 de matéria seca das plantas. Os dados em μL g-1 foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste “t” 
Student (p>0,05).   

De acordo com a Tabela 2, a interação entre caldas e pontas de pulverização 
não foi significativa em nenhum dos estádios.  

Nos estádios V5 e R5.3 porção superior da planta, não houve diferença 
estatística tanto para as caldas quanto para as pontas avaliadas. Em contrapartida, no 
estádio R5.3 e na porção inferior das plantas de soja houve maior deposição quando 
utilizou-se a cala borbalesa e a ponta de jato cônico.  

As pontas do tipo jato cônico formam uma cobertura mais homogênea do alvo, 
devido ao menor tamanho das gotas que são formadas (Cunha et al., 2005). Apesar 
disso, não observou-se maiores depósitos na aplicação em V5, provavelmente, isso 
tem relação com um dossel menor que o estádio da soja apresentava. Estes dados 
corroboram Barcellos et al. (1998), que utilizaram bicos de jato cônico vazio e bicos de 
jato plano ao avaliarem a cobertura na deposição de gotas de pulverização no dossel 
da soja. Por outro lado, durante o estádio R5.3 as plantas de soja exibiam um dossel 
maior e mais fechado, devido ao engalhamento da cultura. Com isso, a penetração 
das gotas menores (jato cônico) foi favorecido em relação a aquelas produzidas pelo 
jato duplo leque (Cunha et al., 2004). Resultados semelhantes foram obtidos por 
Boschini et al. (2008), ao avaliarem diferentes pontas de aplicação e volumes na 
deposição de calda na cultura da soja, as pontas de jato cônico demonstraram-se mais 
eficientes quanto à deposição no dossel inferior.   

As pontas de pulverização jato cônico cheio sem indução de ar (Magno CH 100 
amarela) e jato duplo leque (Magno AD-02/D amarela) proporcionaram cobertura 
semelhante da parte aérea da soja no estádio V5, enquanto que no estádio R5.3 as 
pontas de jato cônico desenvolveram uma melhor cobertura do alvo.  
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Agropecuária Brasileira, v. 39, n. 10, p. 977-985, 2004. 

CUNHA, J. P. A. R.; TEIXEIRA, M. M.; VIEIRA, R. F.; FERNANDES, H. C. Deposição e deriva 
de calda fúngica aplicada em feijoeiro, em função de bico de pulverização e de volume de 
calda. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 9, n. 1, p. 133-138, 2005.  
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CUNHA, J.P.A.R.; FARNESE, A.C.; OLIVET, J.J.; VILLALBA, J. Deposição de calda 
pulverizada na cultura da soja promovida pela aplicação aérea e terrestre. Engenharia 
Agrícola, v. 31, n. 2, p. 343-351, 2011.  

FERNANDES, A. P.; PARREIRA, R.S.; FERREIRA, M.C.; ROMANI, G.N. Caracterização do 
perfil de deposição e do diâmetro de gotas e otimização do espaçamento entre bicos na barra 
de pulverização. Engenharia Agrícola, v. 27, n. 3, p. 728-733, 2007. 

Tabela 1. Temperatura (Temp.), umidade relativa (UR) e velocidade do vento (VV) durante as 
duas aplicações de calda bordalesa e sulfocálcica na cultura da soja. Marechal Cândido 
Rondon/PR, 2018.  

Aplicação Temp. (°C) UR (%) VV (km/h) 
V5 25 – 30 60 – 68 4,7 – 5,4 

R5.3 28 – 32 52 – 56 3,6 – 5,8 
 
Tabela 2. Deposição de traçador (µL g-1) nos diferentes estádios de desenvolvimento da soja 
por diferentes produtos e tipos de pontas de aplicação. Marechal Cândido Rondon/PR, 2018.  

Tratamento Estádio de Desenvolvimento da Soja 

V5 R5.3 Superior R5.3 Inferior

Calda Bordalesa 39,81 13,44 2,10 a 

Calda Sulfocálcica 40,37 12,53 1,03 b 

Ponta         

Jato Cônico 40,54 12,63 2,57 a 

Jato Duplo Leque 39,63 13,35 0,57 b 

ANOVA         

FTratamento (T) ns ns ** 

FPonta (P) ns ns ** 

FTxP ns ns ns 

CV (%) 5,96 18,92 9,65 

LSD5% 2,70 2,78 0,17 
Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem entre sim pelo teste “t” (p>0,05) 
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COMO A SELEÇÃO DE PLANTAS DE SOJA INTERFERIU NOS TEORES DE 
CLOROFILA EM CULTIVARES ANTIGAS E MODERNAS DE SOJA 

QUEIROZ, V.M.1; REICHARDT, K.1; DOURADO-NETO, D.1; FAVARIN, J.L.1;
UMBURANAS, R.C.1, SOUSA, J.B.1

1Universidade de São Paulo - USP, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 
Piracicaba, SP, vanessa.queiroz@usp.br. 

Ao longo dos últimos 50 anos a produtividade de soja aumentou 
consideravelmente no Brasil e no mundo. Esse aumento é devido à seleção de 
genótipos melhorados, bem como o aprimoramento de práticas de manejo. O aumento 
da produtividade pode ocorrer por três vias: pelo aumento da eficiência de conversão 
de luz em fotoassimilados, pelo aumento da interceptação de luz e pelo aumento do 
índice de colheita (Monteith et al., 1978). Pela via da eficiência de conversão de luz, 
atributos fisiológicos foram aprimorados ao longo do melhoramento realizado em 
cultivares de soja dos Estados Unidos e na China, (Koester et al., 2016; Wu et al., 
2015). Nas cultivares de soja desenvolvidas no Brasil há pouca informação a respeito.  

O teor de clorofila é um bom indicativo da eficiência de conversão, pois está 
diretamente relacionada à fotossíntese e à assimilação de carbono. Foi constatado em 
cultivares de soja norte americanas que o teor de clorofila correlaciona positivamente 
com a produtividade (Morrison et al., 1999). 

Este trabalho avaliou o teor de clorofila e carotenoides em cultivares antigas e 
modernas de soja cultivadas em ambiente comum. Montou-se um experimento em 
ambiente controlado durante a safra 2017/18 em ambiente tropical localizado em 
Piracicaba, São Paulo (22º43’ S. 47º38’ O, altitude 524 m). As plantas foram 
conduzidas em vasos de 8,3 dm3 e o substrato utilizado foi solo de textura média. A 
análise química do solo foi realizada e apontou fertilidade média, e os teores de 
nutrientes foram corrigidos com base em tabela de extração de nutrientes de soja 
visando as melhores condições para desenvolvimento das plantas (Embrapa, 2011). O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos aleatorizados, com quatro 
repetições. Os tratamentos foram constituídos por 25 cultivares, representativos do 
período de 1960 a 2016 para a região Centro-Sul do Brasil.  

As sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium e tratadas com 
Piraclostrobina (25 g/L), Tiofanato Metílico (225 g/L) e Fipronil (250 g/L). Os vasos não 
foram fertilizados com nitrogênio. Em 09/10/2017 foram semeadas dez sementes de 
soja por vaso, que foram desbastados no estádio Vc-V1 para duas plantas por vaso. 
Os vasos foram mantidos a pleno sol e irrigados diariamente. Os tratos culturais 
durante todo o ciclo visaram as melhores condições possíveis.  

Foi realizada análise bioquímica do teor de clorofila, através do método de 
Lichtenthaler (1987) com base em extração em acetona a 80%. Foram coletados 
trifólios do terço médio das plantas aos 64 DAE, quando estavam em pleno 
florescimento e meados da formação de vagem (R2-R3). Destes trifólios foram retirados 
discos que foram acondicionados em tubo falcon com acetona a 80%. Após 48 h de 
extração, procedeu-se leitura de absorbância em espectrofotômetro dos comprimentos 
de 470, 645 e 663 nm. O cálculo dos teores de clorofila a e b e carotenoides, 
expressos em µg.mL-1 de extrato de solução, foram feitos com base nas equações 
abaixo (1;2;3 e 4) e coeficientes de absorção propostos por (Lichtenthaler,1987). Os 
dados obtidos foram submetidos a teste de normalidade e homogeneidade. Os 
atributos avaliados foram submetidos a correlação de Pearson com o ano de 
lançamento dos cultivares. 

69



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 236

�� � 1����	������ � ���9	������ (1)

�� � �1��	������ � ��10	������ (2)

�� � � � ��1� ������ � 	18��1 ������ (3)

�� � � � �1000	���� � 1�8�	�� � 8��0� ���
198

(4)

O teor de clorofila a, b e total aumentaram de forma consistente ao longo do 
lançamento de novas cultivares (Figs 1 (a), (b) e (c)). Esse aumento foi, em média, 
9%, 4% e 12% para a clorofila a, b e total, respectivamente. Sabe-se que as cultivares 
modernas apresentam maior eficiência na produção e translocação de carbono (Jin. et 
al., 2010). Como a clorofila está diretamente relacionada a fotossíntese e a eficiência 
de conversão, pode-se evidenciar que esse atributo contribuiu para o aumento da 
produtividade ao longo do tempo. Os teores de carotenoides não apresentaram 
correlação significativa com o ano de lançamento dos cultivares. 

Referências
EMBRAPA. Tecnologias de produção região central do Brasil 2012 e 2013 – Londrina: 
Embrapa Soja, 2011. 261 p. 

KOESTER, R.P.; NOHL, B.M.; DIERS, B.W.; AINSWORTH, E.A. Has photosynthetic capacity 
increased with 80 years of soybean breeding? An examination of historical soybean cultivars.
Plant, cell & environment, 2016. 

JIN, J.; LIU, X.; WANG, G.; MI, L.; SHEN, Z.; CHEN, X.; HERBERT, S.J. Agronomic and 
physiological contributions to the yield improvement of soybean cultivars released from 1950 to 
2006 in Northeast China. Field Crops Research, v.115, p.116-123, 2010. 

LICHTENTHALER, H.K. Chlorophylls and carotenoids: pigment photosynthetic biomembranes. 
Methods Enzymol. San Diego, v.148, p. 362-385, 1987. 

MONTEITH, J.L, MOSS, C.J. Climate and the efficiency of crop production in Britain. 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. B, Biological Sciences. 1977 Nov 
25;281(980):277-94. 

MORRISON, M. J.; VOLDENG, H. D.; COBER, E. R. Physiological changes from 58 years of 
genetic improvement of short-season soybean cultivars in Canada. Agronomy Journal, v. 91, 
n. 4, p. 685-689, 1999. 

WU, T.; SUN, S.; WANG, C.; LU, W.; SUN, B.; SONG, X.; HAN, X.; GUO, T.; MAN, W.; 
CHENG, Y.; NIU, J.; FU, L.; SONG, W.; JIANG, B.; HOU, W.; WU, C.; HAN, T. Characterizing 
changes from a century of genetic improvement of soybean cultivars in Northeast China. Crop 
Science, v.55, p.2056-2067, 2015. 



Sessão de Fisiologia Vegetal, Agrometeorologia e Práticas Culturais 237

m = 0,04
r = 0,49*

0

2

4

6

8

10

1960 1980 2000 2020
C

lo
ro

fil
a 

b 
(µ

g/
m

L)

Ano de lançamento
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(c) clorofila total, (d) carotenoides.  
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a 5%; **, significativo a 1%.  
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ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DE SOJA NECESSÁRIO PARA PRODUZIR 100 
SACAS POR HECTARE 

DUARTE JUNIOR, A. J.¹; STRECK, N. A.¹; BEXAIRA, K. P.¹; RIBAS, G. G.¹; WEBER, 
P. S.¹; RICHTER, G. L.¹; TAGLIAPIETRA, E. L.¹; SILVA, M. R.¹; ROCHA, T. S. M.¹; 
FRIEDRICH, E.¹; BADINELLI, P G.²; OLIVEIRA, T. B.³; ALVES, A. F.¹; PORTA, F. S. 
D.4; SCHUTZ, R. P.¹; CURIOLETTI, L. E.¹. 

1Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria, RS, ary.duartee@gmail.com; 
2Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA; 3Universidade Federal de Pelotas – UFPEL; 
4Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. 

O índice de área foliar (IAF) é a relação entre a área foliar e a área de solo 
ocupada pelo cultivo. Através de medidas lineares das folhas, principal órgão 
fotossintetizante em plantas, podemos estimar a área foliar. O IAF pode ser utilizado 
para representar a eficiência fotossintética, para análise do crescimento e, também, 
como fator condicionante da produtividade, pois através do IAF, é definida a 
capacidade do dossel em interceptar a radiação solar, converter em matéria seca 
através da fotossíntese, e determinar o potencial produtivo da cultura. Para a cultura 
da soja (Glycine max L. Merr), estudos determinaram que os valores de IAF entre 3,5 
a 4 maximizavam a produtividade de grãos de soja, porém estes estudos foram 
realizados quando as máximas produtividades alcançadas em experimentos e 
lavouras eram de 3 a 4 Mg ha-1. Com as mudanças nas características genéticas das 
cultivares e com o aumento do potencial de produtividade para aproximadamente 6 Mg 
ha-1, surge a necessidade de retomar estudos básicos para entender qual é o IAF 
necessário para atingir altas produtividades. 

Os dados necessários para realizar este trabalho foram coletados de 21 
experimentos realizados em institutos de pesquisa e lavouras comerciais do Rio 
Grande do Sul, nos anos agrícolas 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. O 
conjunto de dados inclui experimentos irrigados e não irrigados e um total de 16 
cultivares de soja que apresentavam tipo de crescimento determinado ou 
indeterminado, grupo de maturidade relativa (GMR) entre 4.8 e 8.2, semeadas entre 
setembro e fevereiro. O espaçamento entre linhas foi de 0,45 m e a densidade foi de 
30 plantas/m² em todos os locais. O manejo seguiu as práticas recomendadas para a 
soja no sul do Brasil.  

Logo após a emissão do par de folhas unifolioladas foram marcadas 
aleatoriamente, as plantas usadas para as avaliações de área foliar e fenologia. As 
avaliações de área foliar foram realizadas através de um método não destrutivo, 
medindo-se o comprimento e largura do folíolo central de todas as folhas, e então 
extrapolado para o trifólio. Posteriormente foi calculada a área foliar total (AF) através 
do somatório da área de todos os trifólios, e dividido pela área de solo (AS), a fim de 
obter o índice de área foliar (IAF = AF(m²) / AS(m²)). O índice de área foliar máximo 
(IAFmax) foi definido como o IAF no estágio R3 nas cultivares determinadas e R5 nas 
cultivares indeterminadas. A fenologia foi monitorada com frequência semanal 
seguindo a escala fenológica proposta por Fehr e Caviness (1977). Para determinação 
da produtividade de grãos (13% de umidade) foram colhidas áreas de 4 m² em cada 
parcela.  

Para quantificar a influência do índice de área foliar na produtividade de grãos 
da cultura da soja foi adotado a metodologia da boundary function proposta por French 
e Schultz (1984). Equações foram ajustadas para a relação entre índice de área foliar 
máximo (IAFmax) e produtividade, para cultivares de tipo de crescimento determinado 
(1), cultivares de tipo de crescimento indeterminado (2) e para os dois tipos de 
crescimento (3): 
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Produtividade = a + b x exp(-exp{-[IAFmax – c)/d]} – [(IAFmax – c)/d] +1)            (1) 

em que IAFmax é o índice de área foliar máximo e os coeficientes a, b, c e d são 
coeficientes empíricos cujos os valores são respectivamente, -2829.4801, 8378.67, 
7.3044163 e 5.2927634 (R² = 0.69).

Produtividade = a x b x {exp[-b x (IAFmax. – d)] – exp[-c x (IAFmax. – d)]}/(c – b) (2) 

em que IAFmax é o índice de área foliar máximo e os coeficientes a, b, c e d são 
coeficientes empíricos cujos os valores são respectivamente, 15080.092, 0.14662102, 
0.14535987 e 0.89989758 (R² = 0.93). 

Produtividade = (a + b)/{1 + [(IAFmax. – c)/d]2}                                                   (3)  

em que IAFmax é o índice de área foliar máximo e os coeficientes a, b, c e d são 
coeficientes empíricos cujos os valores são respectivamente, -2045865.2, 2051633.8, 
7.4020309 e 129.84214 (R² = 0.95). 

A boundary bunction entre a produtividade e o IAFmax apresentou valores de 
IAF ótimo de 6.5 para as cultivares determinadas, 6.0 para as cultivares 
indeterminadas e 6.3 para ambas as cultivares. Ao atingir esses valores ocorre uma 
estabilização no potencial de produtividade em função do incremento de IAF, até que a 
produtividade comece a entrar em declínio em função do aumento excessivo de área 
foliar, que resultam num maior sombreamento entre as plantas, dificultando a 
interceptação de radiação solar pela parte inferior do dossel, gasto excessivo de 
fotoassimilados na produção de estruturas vegetativas, microclima favorável para a 
proliferação de doenças fúngicas e ao ataque de insetos pragas, além de dificultar a 
realização do manejo fitossanitário. Os valores de IAFmax encontrados nesse estudo 
são maiores que os valores de IAF (3.5 a 4.5) encontrados na literatura para atingir 
elevadas produtividades de soja, que muitas vezes não tem validação à campo e/ou 
foram realizados utilizando cultivares antigas, com menor potencial de produtividade 
(3.5 a 4.0 Mg ha-1). Com o IAF preconizado atualmente próximo a 4.0, é possível 
atingir produtividades próximas a 4 Mg ha-1, produtividade maior que a produtividade 
média dos Estados Unidos, do Brasil e da Argentina, os três maiores produtores de 
soja a nível mundial. Entretanto, com o avanço genético das cultivares as 
produtividades em experimentos e lavouras de alto nível tecnológico chegam a 6 Mg 
ha-1 e, para atingir produtividades maiores que 4,5 Mg ha-1, valores de IAF menores 
que 4,0 passam a ser um fator limitante. Com valores de IAF maiores que 6,0, é 
necessário um manejo mais rigoroso em relação a perda de área foliar por pragas, 
doenças e competição com plantas daninhas, mantendo folhas mais velhas como 
reserva de fotoassimilados e principalmente de nitrogênio para translocação e 
enchimento de grãos. 

Através de fatores de manejo, como época de semeadura, genótipo, densidade 
de plantas e manejo fitossanitário é possível alterar a evolução do IAF durante o ciclo 
de crescimento. Como exemplo na região Sul do Brasil e na Argentina, o uso de 
cultivares de soja com tipo de crescimento indeterminado e GMR entre 4 e 6 
contribuem para a redução do IAF e, consequentemente, a um manejo fitossanitário 
mais rígido, pensando em altas produtividades. Dentre os fatores de manejo que mais 
definem o IAF ótimo de uma lavoura e que podem ser mais facilmente definidos pelo 
produtor destaca-se o GMR (cultivar) e a época de semeadura.  

As máximas produtividades observadas ocorreram quando os valores de IAFmax
foram superiores aos valores de IAF (3.5 a 4.5) normalmente citados como próximo do 
ideal para a cultura da soja, independentemente do tipo de crescimento, GMR e a 
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presença ou ausência de irrigação suplementar (Figura 1). Como o período de 
enchimento de grãos coincide com o IAFmax, e nessa fase inicia a redistribuição dos 
nutrientes minerais, carboidratos e compostos nitrogenados para os grãos, 
provenientes das folhas em senescência, ramos e caule, a nossa hipótese é que os 
valores ótimos de IAFmax estão entre 6.0 e 6.5 para as cultivares modernas de soja. 

O IAFmax para atingir 100 sc/ha está entre 6.0 e 6.5, para as cultivares 
indeterminadas e determinadas, respectivamente. 

As práticas de manejo na cultura da soja que envolvem o índice de área foliar e 
maximização da produtividade devem ser ajustadas de acordo com o grupo de 
maturidade relativa e tipo de crescimento. 

Figura 1. Relação entre produtividade e índice de área foliar máximo (IAFmax) para cultivares 
não irrigadas (círculos amarelos) e irrigadas (círculos azuis) cultivadas no sul do Brasil durante 
quatro anos agrícolas. A linha sólida preta representa a boundary function para todas as 
cultivares, a linha sólida azul a boundary function para as cultivares indeterminadas e a linha 
sólida vermelha a boundary function para as cultivares determinadas.
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE SOJA COM 
DIFERENTES ÉPOCAS SEMEADURA NA CONDIÇÃO DE SEQUEIRO E 

IRRIGADO

SANCHES, I.R.¹; LAZARINI, E.¹; BOSSOLANI, J.W.1; SANTOS, F.L.1; MENEGHETTE, 
H.H.A.1; PARRA, L.F.1; PEREIRA, L.M.¹; REZENDE FILHO, A.A.¹; SANTOS, E.F.¹; 
PETEAN, D.C¹. 

1Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - Unesp, Faculdade de Engenharia 
de Ilha Solteira, SP, izabelars96@hotmail.com; 

A soja [Glycine max (L.) Merrill] é a commodity de maior importância no cenário 
agrícola brasileiro, devido ao grande volume produzido (aproximadamente 114 milhões 
de toneladas) e exportado (aproximadamente 64 milhões de toneladas) (CONAB, 
2017). Segundo estudos, épocas de semeadura podem influenciar a produtividade da 
cultura da soja, a composição dos grãos e sementes e a qualidade fisiológica de 
sementes de soja. A época de semeadura da cultura da soja pode ser alocada fora de 
seu zoneamento agroclimático, dependendo do sistema rotação ou sucessão 
empregado na área, como por exemplo, adiantando a semeadura da soja, visando a 
posterior semeadura da cultura do milho safrinha (MEOTTI et al., 2012).  

Os danos ocasionados pelo estresse hídrico variam de acordo com diversos 
fatores. Se o déficit hídrico ocorrer na fase vegetativa, o efeito sobre o rendimento de 
grãos é menor, no entanto, ocorre redução no crescimento das plantas, com 
decréscimos da área foliar e da biomassa (BERGAMASCHI et al., 2006). A deficiência 
hídrica ocasionada por períodos de veranicos na fase de enchimento de grãos da 
cultura da soja é o fator que mais influi negativamente na produção de massa seca de 
parte aérea e produtividade de grãos (PEIXOTO et al., 2002). 

Em vista disso, presente trabalho teve como objetivo estudar em região de 
baixa altitude com frequência de períodos com estresse hídrico e altas temperaturas, a 
importância da diversificação de variedades e com diferentes ciclos; a viabilidade da 
semeadura da cultura em condições antecipadas a época recomendada, visando a 
possibilidade de semeadura mais cedo de uma segunda safra em sucessão; a 
quantificação da redução de produtividade mediante a ocorrência de veranicos e a 
viabilidade do uso da irrigação para esta cultura na região. 

O experimento foi realizado na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da 
Faculdade de Engenharia – UNESP, Campus de Ilha Solteira, localizada na cidade de 
Selvíria - MS, situada a 20º20’53” de Latitude Sul e 51º24’02” de Longitude Oeste, com 
a altitude de 335m, aproximadamente.  

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados disposto em um 
esquema fatorial (3x3x2) com 4 repetições. Os tratamentos foram constituídos pela 
utilização de 3 cultivares de soja com ciclos diferentes (BMX Turbo RR, BMX Potência 
RR e TMG 1180 RR), 3 épocas de semeadura (02 e 23/11 e 14/12/2016). As parcelas 
foram constituídas por 7 linhas de 10 metros de comprimento, sendo consideradas as 
3 linhas centrais com 8 m na área útil de cada parcela. 

As avaliações realizadas foram: componentes de produção – número de 
vagens (chochas e granadas) por planta, número de ramos por planta e número de 
nós na haste principal -, massa de 100 grãos e produtividade. Os dados foram 
analisados estatisticamente através do programa SISVAR através da análise de 
variância pelo Teste F e médias comparadas pelo Teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 O número de nós na haste principal encontra-se na Tabela 1. Nota-se que 
houve efeito significativo isolado para época e cultivar. A segunda época foi a que 
proporcionou maior número de nós na haste principal, pois a soja tem seu crescimento 
vegetativo totalmente dentro do fotoperíodo ideal (FIETZ & RANGEL, 2008). Com 
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relação aos cultivares, o cultivar TMG 1180 RR apresentou maior média para altura de 
planta e inserção de primeira vagem, o que condiciona tendência a maior número de 
nós na haste principal.  

A época que promoveu maior número de ramos na ausência de irrigação foi a 
segunda. Quando se leva em conta a irrigação na área, a época com maior resposta 
foi a terceira. Ao analisar o desdobramento da interação cultivar x irrigação pode-se 
afirmar que a BMX Turbo RR independente da condição de irrigação apresentou o 
maior número de ramos, ao contrário do cultivar TMG 1180 RR que foi inferior.

Não houveram efeitos significativos para vagens granadas, em contrapartida 
para vagens chochas houve interação entre épocas e cultivares, onde a BMX Turbo 
não teve boa resposta quando semeada em primeira e segunda época, produzindo 7,4 
e 2,85 vagens respectivamente. O cultivar TMG 1180 apresentou número significativo 
de vagens chochas somente na segunda época. E por fim, o cultivar BMX Potencia 
não sofreu influência de nenhuma época para a variável em questão. 

A massa de 100 grãos apresentou interação significativa entre cultivar x 
irrigação, e verificou-se que a BMX Turbo independente da condição de irrigação 
apresentou os maiores valores para a variável massa de 100 grãos, em contrapartida 
o cultivar TMG 1180 RR apresentou os valores mais baixos. A presença de irrigação 
na área foi significativa para todos os cultivares, havendo um aumento desta variável.  

As maiores produtividades foram obtidas em áreas irrigadas ressaltando a 
importância da presença desta, pois o déficit hídrico no primeiro período pode 
prejudicar a uniformidade e população de plantas. Ao analisar as variedades na 
primeira época pode-se afirmar que o cultivar BMX Turbo RR foi inferior às demais, 
apresentando baixa produtividade. Ao contrário do seu desempenho na primeira 
época, quando a semeadura foi realizada em segunda, o cultivar BMX Turbo RR foi o 
que mais produziu (5201, 94 kg.ha¹) seguido estatisticamente por BMX Potência RR 
(4144,50 kg.ha¹) e TMG 1180 RR (2987,50 kg.ha¹). Não houve diferenças na 
produtividade quando a soja foi semeada na terceira época. 

De modo geral a segunda época (23 de Novembro) é a mais indicada para 
obtenção dos melhores resultados para a cultura da soja na região devido as 
condições mais favoráveis em relação ao fotoperíodo. A condição de irrigado 
promoveu efeitos positivos nos caracteres produtivos como massa de cem sementes e 
produtividade. Quando leva-se em conta a maioria das variáveis estudadas, mostra-se 
forte influência da interação genótipos x ambiente, onde o cultivar testado mais 
produtivo para a região de Selvíria na safra 2016/17 foi o BMX Turbo RR. 
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Tabela 1. Valores de F e médias para número de nós na haste principal, número de ramos, 
vagens granadas, vagens chochas, massa de 100 grãos e produtividade, em função dos 
tratamentos utilizados. Selvíria - MS, 2016/17. 

Tratamentos 
n° nós 

na haste 
n° de 
ramos 

Vagens
granadas 

Vagens
chochas M100 Produtivida

de 
- -   g kg.ha-1

ÉPOCA (E)     
02/11 (1) 18,62 ab  3,16 a  49,37 a 3,72 a 15,17 a  2878,08 b  
23/11 (2) 20,62 a 3,43 a 84,74 a 2,57 b 15,38 a 4111,31 a 
07/12 (3) 18,14 b 3,22 a 61,33 a 1,12 c 14,92 a 2680,96 a 

CULTIVAR (C)       
BMX Turbo RR 16,30 c 4,09 a 72,47 a 3,74 a 18,32 a 3204,62 a 

BMX Potência RR 18,62 b 3,37 b 61,71 a 1,67 b 14,03 b 3388,60 a 
TMG 1180 RR 22,48 a 2,35 c 61,26 a 2,01 b 13,12 c 3077,14 a 
IRRIGAÇÃO (I)       

Presença 19,78 a 3,44 a 57,10 a 2,61 a 16,07 a 3486,77 a 
Ausência 18,49 a 3,11 a 73,20 a 2,34 a 14,25 a 2960,14 b 

F calculado       
Época (E) 4,16* 0,70ns 2,18ns 30,85** 1,46ns 35,42**

Cultivar (C) 23,62** 27,71** 0,27ns 22,41** 216,07** 1,44ns

Irrigação (I) 3,00ns 2,92ns 1,30ns 0,98ns 69,84** 12,26** 
E x C 0,87ns 0,87ns 1,24ns 21,38** 1,64ns 17,17** 
E x I 0,05ns 11,83** 0,93ns 0,37ns 0,10ns 1,97ns

C x I 0,16ns 4,579* 2,02ns 0,47ns 11,84** 2,99ns

E x C x I 1,66ns 1,19ns 0,75ns 0,91ns 2,26ns 0,48ns

Média 19,13 3,27 65,15 2,47 6,10 3223,45 
CV (%) 16,45 24,90 91,62 46,43 15,16 19,79 

DMS época 2,19 0,56 41,61 0,80 0,64 444,78 
DMS cultivar 2,19 0,56 41,61 0,80 0,64 444,78 
DMS irrigação 1,48 0,38 28,24 0,54 0,43 301,93 

ns - tratamentos não significativos; *- significativos a 5%; ** - significativos a 1% pelo teste F. 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 
nível de 5%.
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PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DE ESPAÇAMENTOS E 
POPULAÇÃO DE PLANTAS 

SILVA, M.A.1; SOARES, A.C.S.1; BARBOSA, A.M.2

¹Faculdade de Ciências Agronômicas - FCA/UNESP, Botucatu, SP, marcelosilva@fca.unesp.br; 
²Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, Presidente Prudente, SP 

A produtividade de uma cultura é definida pela interação entre a planta, o 
ambiente de produção e o manejo. Dentre as práticas de manejo, a época de 
semeadura, a escolha da cultivar, o espaçamento e o arranjo de plantas são fatores 
que influenciam o rendimento da soja e seus componentes de produção (Mauad, 
2010). O arranjo de plantas pode ser modificado pela variação na população e pelo 
espaçamento entre linhas, alterando a área e a forma da área disponível para cada 
planta, o que se reflete numa competição intraespecífica diferenciada (Rambo et al. 
2003).

A hipótese desse trabalho é que a produtividade de grãos da soja seja alterada 
em função da densidade populacional. O objetivo deste trabalho foi avaliar a altura e a 
produtividade da cultura da soja em função de diferentes espaçamentos e população 
de plantas. 

O trabalho foi conduzido a campo, na área experimental da Faculdade de 
Ciências Agronômicas (FCA), da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus 
de Botucatu-SP, no ano agrícola 2012/13. O solo foi classificado como Nitossolo 
Vermelho distroférrico (Embrapa, 1999). As características químicas podem ser 
observadas na Tabela 1. 

Adotou-se o delineamento experimental em blocos casualizados com parcelas 
subdivididas com quatro repetições. As parcelas foram compostas de três 
espaçamentos entrelinhas (0,25, 0,35 e 0,45 m) e as subparcelas foram compostas de 
três populações de plantas (30, 40 e 50 plantas m-2). As parcelas experimentais foram 
compostas de cinco linhas de soja no comprimento de 20 m. 

Foi utilizada a cultivar de soja BMX Potência de grupo de maturação 6.7. A 
semeadura ocorreu no dia 21 de novembro de 2012 no sistema plantio direto. Ao final 
do ciclo da cultura, na ocasião da colheita utilizou-se 12 plantas por parcela 
experimental para avaliação da altura média das plantas (distância da superfície do 
solo até a extremidade apical da haste principal) e a produtividade agrícola, que se 
deu com auxílio da colhedora automotriz de parcelas e trilhadora mecânica ZURM, 
estando a cultura no estádio R9. Na colheita foram coletados quatro metros lineares 
de quatro linhas de semeadura. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância, quando o valor do teste F indicou efeito significativo foi utilizado o teste 
estatístico de Tukey (p<0,05) para comparar as diferenças entre os fatores estudados. 

A altura de plantas foi influenciada pelo espaçamento entrelinhas e pela 
população de plantas (Tabela 2). A altura das plantas aumentou conforme se 
aumentou a população de plantas nos espaçamentos de 0,25 e 0,35 m, não havendo 
diferença no espaçamento de 0,45 m. Da mesma maneira, a altura de plantas 
aumentou conforme se aumentou o espaçamento nas populações de 30 e 40 plantas 
m-2. Observou-se que tratamentos que proporcionaram maior arranjo espacial de 
plantas (aumento da população ou redução do espaçamento) promoveram incremento 
na altura das plantas de soja. Marchiori et al. (1999), Martins et al. (1999), e Komori et 
al. (2004) também observaram aumento da altura das plantas de soja com o aumento 
da população. De acordo com Mauad et al. (2010), isso ocorre, pois, o aumento da 
densidade aumenta a competição intra-específica por luz, levando as plantas a 
estiolarem em espaçamentos mais adensados. 
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A produtividade de grãos foi menos impactada pelos tratamentos do que a altura 
de plantas, em que, observou-se redução na produtividade de grãos na menor 
população de plantas (30 plantas m-2) no espaçamento entrelinhas de 0,45 m. Nesse 
caso, com o aumento do espaçamento entrelinhas e com a manutenção da população 
de plantas, ocorre o aumento da competição intraespecífica, em que, o número de 
plantas por metro foi alterada de 7,5 no espaçamento de 0,25 m para 13,5 plantas por 
metro no espaçamento de 0,45 m. De acordo com Rambo et al. (2003), o aumento da 
competição de plantas resulta em menor rendimento de grãos ocasionado pelo menor 
número de legumes férteis associado ao menor peso de grãos. A menor competição 
entre as plantas pode explicar a tendência de maiores produtividades de grãos no 
espaçamento entrelinhas de 0,25 m em todas populações estudadas. 

Nesse sentido conclui-se que o aumento do número de plantas de soja na linha 
promove o maior crescimento em altura das plantas, bem como, o aumento do 
espaçamento entrelinhas pode reduzir a produtividade devido a maior competição 
intra-específica. 
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Figura 1. Distribuição pluvial e temperatura média diária do ar, durante o período de 
experimentação em campo. Botucatu, SP, 2012/2013.
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Tabela 1. Características químicas do solo nas profundidades de 0,0 – 0,2 m e 0,2 – 0,4 m de 
um Nitossolo Vermelho distroférrico (Botucatu-SP). 

Prof. pH M.O. PRESINA Al3+ H+Al K Ca Mg SB CTC V 
m CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 % 

0,0 - 0,2 5,1 30 22,7 1,0 43 5,1 36 12 53 96 55 

0,2 - 0,4 4,9 30 18,0 1,0 52 5,2 34 11 51 102 49 

Tabela 2. Valor médio para altura final de plantas (cm) em função dos espaçamentos entre 
linhas e das populações de plantas por hectare. 

Espaçamento (m) 
População de plantas (m-2)

CV(%) 30 40 50 
0,25 70,3 Bb 71,0 Bb 78,9Aa 10,5 

0,35 70,6 Bb 77,5 Aa 78,7 Aa 8,5 

0,45 78,2 Aa 79,6 Aa 80,7Aa 9,8 

CV(%) 9,1 8,7 10,9  
Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna, dentro do mesmo 
parâmetro, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p< 0,05) 

Tabela 3. Valores médios para produtividade agrícola (kg ha-1)

Espaçamento (m) 
População de plantas (m-2)

CV(%) 30 40 50 
0,25 2764,66 Aa 2848,93 Aa 2898,18Aa 12,3 

0,35 2512,50 Aa 2470,39 Aa 2711,25 Aa 8,3 

0,45 2008,14 Bb 2571,66 Aa 2556,65Aa 19,6 

CV(%) 21,7 10,2 10,4  
Médias seguidas por letras minúsculas iguais na linha e maiúsculas na coluna, dentro do mesmo 
parâmetro, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p< 0,05) 
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ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR É UM FATOR QUE LIMITA ALTAS 
PRODUTIVIDADES EM LAVOURAS DE SOJA? 
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G.1; ROSSATO, I. G1. 
 
1Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, RS, michelrs@live.com; 2Instituto Rio 
Grandense do Arroz - IRGA; 
3Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, Itaqui, RS. 

 
O índice de área foliar (IAF) é a relação entre a área foliar e a área de solo 

ocupada pelo cultivo. O IAF pode ser utilizado para representar o crescimento e como 
fator condicionante da produtividade, pois através do IAF é definida a capacidade do 
dossel em interceptar a radiação solar, converter em matéria seca através da 
fotossíntese, e determinar o potencial produtivo da cultura (Zanon et al., 2015). Em soja, 
valores de IAF crítico (quando 95% da radiação solar é interceptada pelo dossel) variam 
entre 3,5 e 4,0, valor considerado suficiente para atingir o potencial de produtividade, até 
então de 4 Mg ha-1 (Specht et al., 1999). Entretanto, com as mudanças nas 
características genéticas das cultivares de soja e com o aumento do potencial de 
produtividade para aproximadamente 6 Mg ha-1 (Zanon et al., 2016), surge a necessidade 
de retomar estudos básicos para confirmar se os valores de 3,5 e 4,0 são suficientes para 
esse novo patamar produtivo. Também, é importante verificar se há relação da 
produtividade com IAF em lavouras de diferentes níveis tecnológicos, ou expectativas de 
produtividade (alta, média ou baixa). Portanto, o objetivo desse trabalho foi verificar se 
existe relação entre o IAF e a produtividade de grãos em lavouras com alta, média e 
baixa produtividade de soja. 

Nesse estudo foram utilizados dados de experimentos, conduzidos em lavouras 
durante quatro anos agrícolas (2011/2012 a 2014/2015), em seis municípios do Rio 
Grande do Sul, Brasil. O conjunto de dados inclui experimentos irrigados e não irrigados 
e um total de 16 cultivares de soja, com tipo de crescimento determinado e 
indeterminado, e grupo de maturidade relativa curto (GMR ≤ 5.4) a longo (GMR > 7.0). As 
cultivares de soja foram semeadas em épocas, antes (final de setembro e início de 
outubro), durante (final de outubro até dezembro) e após (a partir de dezembro) o período 
recomendado pelo Zoneamento de Risco Climático. 

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com quatro repetições. 
O espaçamento entre linhas foi de 0,45 m e a densidade foi de 30 plantas/m² em todos os 
locais. A data de emergência (VE) foi considerada quando 50% do total de plantas 
estavam com os cotilédones acima do solo. Plantas foram marcadas aleatoriamente, com 
arame colorido, para realizar avaliações de área foliar e fenologia. As avaliações de área 
foliar foram realizadas através de um método não destrutivo, medindo-se o comprimento 
e largura do folíolo central de todas as folhas, e a área foliar foi calculada pelo método 
descrito por Richter et al. (2014). A fenologia foi monitorada com frequência semanal 
seguindo a escala fenológica de Fehr e Caviness (1977). A produtividade de grãos foi 
determinada em uma área de 4 m². 

Para quantificar a influência do índice de área foliar no potencial de produtividade 
de grãos da cultura da soja foi adotada a metodologia da boundary function proposta por 
French e Schultz (1984). O valor de IAF que proporciona o potencial de produtividade foi 
definido quando o incremento de produtividade foi inferior a 0,5% com o aumento de 0,1 
de IAF. Utilizando a equação (y = 5842 antes de 4 de novembro; y = 5842 – 0.026x após 
4 de novembro) proposta por Zanon et al. (2016), foi calculado o potencial de 
produtividade em função da data de semeadura de cada cultivar. Após, foi determinada a 
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diferença entre o potencial de produtividade e a produtividade observada para cada 
cultivar em cada data de semeadura. Os resultados dessa diferença foram separados em 
tercis e classificados em três grupos: alta produtividade, média produtividade e baixa 
produtividade e relacionado com o IAF em R1 (IAFR1) e o IAF em R5 (IAFmax). 

Os valores de IAFR1 que proporcionaram a máxima produtividade foram 4,5 e 3,6 
para cultivares com tipo de crescimento determinado e indeterminado, respectivamente, e 
para todas as cultivares o IAFR1 foi 3,6. O IAFmax foi 6,5 para cultivares determinadas, 6,0 
para cultivares indeterminadas e 6,3 para todas as cultivares. Ao atingir esses valores, o 
potencial de produtividade de grãos em função do incremento de IAF estabiliza. Uma das 
hipóteses que explica a demanda de mais IAF para o novo potencial de produtividade das 
cultivares modernas (6,0 Mg ha-1), é o aumento da reserva de nitrogênio (N) nas plantas, 
elemento essencial para o enchimento de grão e para a qualidades do grão (Cafaro La 
Menza et al., 2017).  

De acordo com o potencial de produtividade em função da data de semeadura 
estimado pelas equações de Zanon et al. (2016) (Figura 4), foi observada relação direta 
do aumento da produtividade com o aumento do IAFR1 e IAFmax para lavouras com 
perspectiva de alta produtividade (Figuras 4A e 4B). A relação expressa no coeficiente 
angular das equações das figuras 4A e 4B mostram que há uma relação de aumento de 
produtividade de 0,41 a 0,47 Mg ha-1 a cada 1,0 de aumento no IAFR1 e IAFmax, 
respectivamente. Portanto, o IAFmax para lavouras de alta produtividade (acima de 4,5 Mg 
ha-1) deve ser maior que os valores de IAF (3,5 a 4,0) até então citados na literatura como 
IAF ótimo para soja (Specht et al., 1999). Para lavouras com média perspectiva de 
produtividade (entre 3,0 e 4,5 Mg ha-1), o coeficiente angular das figuras 4C e 4D também 
mostram uma relação direta do IAF com o aumento de produtividade, porem, em menor 
intensidade (entre 0,19 a 0,26 Mg ha-1 a cada 1,0 de aumento no IAFR1 e IAFmax, 
respectivamente). Já para lavouras que apresentam baixa perspectiva de produtividade 
(abaixo de 3 Mg ha-1), não houve relação direta do aumento do IAFR1 e do IAFmax com a 
produtividade (Figuras 4E e 4F). Em outras palavras, para áreas que apresentam alto 
potencial produtivo, onde o solo foi corrigido para pH 6,0 e os níveis dos nutrientes 
essenciais são altos, sem ocorrência de deficiência hídrica e com bom controle dos 
fatores bióticos (plantas daninhas, insetos e doenças), a época de semeadura e a cultivar 
devem ser definidas visando atingir um IAFmax próximo a 6.0 e, consequentemente, 
produtividades próximas a 6,0 Mg ha-1. Áreas com condições não próximas ao potencial 
(menor que 4,5 Mg ha-1), devem melhorar o manejo, seja por fatores abióticos e/ou 
bióticos, antes de pensar em atingir IAFmax de 6.0. Para essas áreas, os valores de IAF de 
3.5 a 4.0, citados como IAF ótimo para soja por Specht et al., 1999 e por outros autores, 
ainda são válidos. 

Em geral, as lavouras acompanhadas nesse trabalho, que apresentaram IAFmax 
entre 6.0 e 6.5 e altas produtividades, tem algumas características em comum, como: 
semeadura precoce, utilização de cultivares com GMR entre 5,5 e 6,3, rotação de 
culturas e manejo integrado de pragas e doenças. Nessas áreas com altas 
produtividades (entre 4,5 e 6,0 Mg ha-1) e em algumas áreas com média produtividade 
(entre 3,0 e 4,5 Mg ha-1) foi observada uma otimização no uso dos recursos disponíveis, 
através de um manejo mais próximo ao preconizado pela FAO, que visa a 
sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Portanto, concluímos que: a) há alta relação do 
IAFmax com a produtividade de grãos em áreas com potencial maior que 4,5 Mg ha-1; b) 
há relação do IAFmax com a produtividade de grãos em áreas com potencial entre 3,0 e 
4,5 Mg ha-1; e c) não há relação do IAFmax com a produtividade de grãos em áreas com 
potencial menor que 3,0 Mg ha-1; 
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Figura 1. Relação entre potencial de produtividade e o IAF: alta produtividade (A), média 
produtividade (C) e baixa produtividade (E) versus índice de área foliar em R1, e alta produtividade 
(B), média produtividade (D) e baixa produtividade (F) versus índice de área foliar máximo. 
Círculos amarelos: cultivares não irrigadas; círculos azuis: cultivares irrigadas. 
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1Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri 
(ICA/UFVJM); 2Universidade Estadual do Tocantins 3Embrapa Soja; 4Secretaria do 
Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária do Tocantins   

As atuais e futuras demandas da sociedade visam uma produção mais 
sustentável no setor agropecuário de forma que reduza a emissão de gases de efeito 
estufa e produza alimentos e energia para atender as necessidades atuais e as 
perspectivas futura da sociedade. Nesse sentido sistemas de integração de cultivos, 
como exemplo integração lavoura-floresta (ILF), pode racionalizar o uso de insumos, 
máquinas e mão-de-obra na propriedade agrícola, além de diversificar a produção na 
propriedade rural. 

Esse trabalho teve como objetivo a avaliar parâmetros agronômicos de 
diferentes cultivares de soja em sistema ILF utilizando a palmeira macaúba (Acrocomia 
aculeata) como espécie arbórea. O experimento foi conduzido no Complexo de Ciências 
Agrárias (CCA) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), Palmas-TO, 
coordenadas 10°29’02”S, 8°20’05”O e altitude 247m. O ensaio foi instalado na safra 
2016/2017 no delineamento em blocos ao acaso (DBC), no esquema fatorial 2 x 4 (dois 
sistemas de cultivo e quatro cultivares de soja), com quatro repetições. Os sistemas de 
cultivo avaliados foram o sistema consórcio, integração lavoura-floresta (ILF), e 
monocultivo. As cultivares de soja utilizadas foram: M8644 IPRO, grupo de maturação 
(GM) 8.6 e tipo de crescimento (TC) determinado; ST797 IPRO; GM 8.6 e TC 
indeterminado; Desafio RR, GM 7.4 e TC indeterminado; e TMG 1288 RR, GM 8.8 e TC 
determinado. No sistema ILF, a espécie arbórea é a palmeira macaúba (Acrocomia 
aculeata), implantada em março de 2009 no espaçamento de 6 m x 5 m e as fileiras 
dispostas no sentido norte-sul. As arvores possuíam uma altura média de 3,9 m e 
diâmetro da projeção da copa 5,03 m no sentido leste-oeste. O preparo da área foi 
realizado de forma convencional (duas gradagem), adubação e os tratos culturais foram 
realizados conforme a exigência da cultura da soja. As parcelas das cultivares de soja 
foram compostas por cinco fileiras com cinco metros de comprimento no espaçamento 
de em 0,5 m entre fileiras. O número de plantas de soja por hectare foi estabelecido 
conforme recomendação de cada cultivar. Foram avaliados os seguintes parâmetros na 
cultura da soja: (i) População final de plantas na colheita (PFPC): avaliado no momento 
da colheita nas duas linhas centrais o número de plantas por linha, convertendo os 
dados para número de plantas/hectare; (ii) Número de vagem por planta (NVP): 
realizado em dez plantas colhidas consecutivamente na linha central de cada parcela, 
contou-se o número de vagens por planta.; (iii) Massa de mil grãos (MMG): determinado 
por meio da pesagem de mil grãos em balança analítica; (iv) Produção de grãos por 
planta (PGP): foi tomado ao acaso dez plantas das duas fileiras centrais onde verificou-
se a massa de grãos; (v) Produtividade de grãos (PG) foram obtidos da debulha das 
plantas das duas fileiras centrais. Cada parcela foi retirada uma amostra de semente a 
qual foi determinado o grau de umidade de acordo com regras de análise de sementes 
(BRASIL, 1999). A produtividade foi calculada de acordo com a produção de grãos de 
cada planta, convertendo-se a massa de grãos no grau de umidade de 13%, 
multiplicando pela população de plantas momento da colheita. 

A tabela 1 apresenta os resultados do PFPC. Não houve interação significativa 
entre os fatores “cultivar x sistema de cultivo” referente a PFPC. No entanto, houve 
diferenças estatísticas para ambos os fatores isolados. A tabela 1 apresenta a redução 
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a redução da PFPC no sistema em monocultivo quando comparado ao ILF. Entre as 
cultivares independentemente do sistema de cultivo utilizado apresentou variações na 
PFPC. O dossel das palmeiras provavelmente criou um ambiente mais propicio, redução 
da temperatura do ar e aumento da umidade do solo, que proporcionou uma maior 
emergência de plântulas e estabelecimento das plantas (observações visuais) 
promovendo um estande maior de plantas no momento da colheita. 

A tabela 2 apresenta o NVP, MMG e PGP das cultivares de soja em ambos 
sistemas de cultivos. Para todas as cultivares de soja o sistema ILF apresentou redução 
significativa no NVP e PGP em comparação ao sistema em monocutltivo. A redução do 
NVP entre os sistemas de cultivo para a mesma cultivar, variou entre 44,5% (cultivar 
TMG 1288) e 75,35% (cultivar M8644). No sistema em monocultivo a cultivar M8644 foi 
a que apresentou o maior NVP seguidas pelas cultivares TMG1288 e ST797. Em ILF as 
cultivares TMG1288 e M8644 apresentaram maior NVP quando comparado a cultivar 
Desafio. As cultivares se comportaram de forma distinta para MMG entre os sistemas 
de cultivo. O MMG nas cultivares Desafio e ST797 foram maiores no sistema 
consorciado quando comparado ao monocultivo. Para as demais cultivares, não houve 
diferenças estatísticas da MMG entre os sistemas cultivo. A cultivar Desafio apresentou 
maior MMG em ambos os sistemas de cultivos quando comparado aos demais 
cultivares. A PGP comportou de forma semelhante ao NVP. Todas as cultivares em 
monocultivo apresentaram maior PGP quando comparado no sistema ILF. A redução 
da PGP das cultivares entre os sistemas de cultivo variou entre 40% a 76%, nas 
cultivares TMG1288 e M8644 respectivamente. No sistema ILF não houve diferenças 
entre as cultivares para o PGP, diferentemente no comportamento dessas cultivares em 
monocultivo. A cultivar M8644 apresentou maior PGP seguida das cultivares ST797, 
Desafio e TMG1288 respectivamente. Manceur et al., 2009 avaliando o consórcio de 
soja com as arvores poplar (Populus sp) ou Acer sacharrinum espaçada a 15 m entre 
fileiras em dois anos consecutivos, também encontraram menor NVP e número de grãos 
por planta quando comparado a soja cultivada em monocultivo. Matos et al., 2014 
avaliando o consórcio de Jatropha curcas e soja não encontraram diferenças 
significativas na MMG e NVP, no entanto, houve maior número de grãos por planta no 
cultivo em monocultura. A tabela 3 apresenta a produtividade média de grãos nos 
diferentes sistemas de cultivo e entre as cultivares de soja. A cultivar M8644 cultivada 
em monocultivo apresentou a maior produtividade de grãos em relação as cultivares 
TMG1288 e Desafio e PG semelhante a ST797. No sistema ILF a cultivar ST797 
superou a cultivar M8644. Avaliando a PG entre os sistemas de cultivo, somente a 
cultivar TMG1288 não diferiu entre os sistemas de cultivo, as demais apresentaram 
maiores PG no sistema em monocultivo (tabela 3). A redução da PG entre os sistemas 
de cultivo foi de 38%, 48% e 67% nas cultivares ST797, Desafio e M8644 
respectivamente. A taxa de assimilação líquida de carbono e produtividade de grãos de 
soja são significativamente reduzidos em ambientes sombreados (ZHANG et al., 2011). 
No entanto, as cultivares comporta-se de forma diferentes entre os ambientes, 
demonstrando que existe uma interação entre o genótipo e ambiente. 

O sistema ILF com arvores de macaúba espaçada a 6m entre fileiras reduz 
significativamente a produtividade da soja, no entanto, promove maior estande final de 
plantas na colheita. A melhor distribuição espacial das arvores de macaúba, a seleção 
de genótipos de soja para utilização em sistemas integrados de cultivo será uma 
importante estratégia para aumento do rendimento da cultura nesse sistema além de 
aumentar a sustentabilidade do agroecossistema. 
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Tabela 1. Valores médio da população final de plantas na colheita (plantas.ha-1) de soja em 
diferentes cultivares e sistema de cultivos. 

Cultivar 
Sistema de cultivo 

Média
Monocultivo ILF 

TMG 1288 RR 176.667 220.000 198.333bc 

ST 797 IPRO 183.333 281.667 232.500b 

Desafio RR 293.333 401.667 347.500a 

M 8644 IPRO 130.000 176.667 153.333c 

Média geral 195.833B 270.000A 232.917 
*Médias seguida por mesma letra minúscula na coluna ou maiúscula na linha não difere entre si pelo teste 
Duncan a 5% significância 

Tabela 2. Valores médio do número de vagem por plantas (NVP) de soja, massa de mil 
grãos(MMG) em gramas e da produção de grãos por planta (PGP), g.planta-1, em diferentes 
cultivares e sistema de cultivos. 

Cultivar 
Sistema de cultivo 

Monocultivo ILF Monocultivo ILF Monocultivo ILF 

 NVP MMG PGP 

TMG 1288 RR 62,2bA* 34,6aB 75,6bA 78,3cA 12,9cA 7,7aB 

ST 797 IPRO 75,4bA 26,5abB 84,8bB 102,2bA 18,8bA 7,5aB 

Desafio RR 39,0cA 11,4bB 106,2aB 140,4aA 11,2cA 4,8aB 

M 8644 IPRO 154,4aA 38,1aB 80,1bA 81,61cA 31,2aA 7,2aB 
*Médias seguida por mesma letra minúscula na coluna ou maiúscula na linha não difere entre si pelo teste 
Duncan a 5% significância 

Tabela 3. Valores médio da produtividade de grãos (PG) de soja (kg.ha-1) em diferentes cultivares 
e sistema de cultivos. 

Cultivar 
Sistema de cultivo 

Monocultivo ILF 

TMG 1288 RR 2.156cA* 1.625abA 

ST 797 IPRO 3.372abA 2.101aB 

Desafio RR 3.206bA 1.668abB 

M 8644 IPRO 3.924aA 1.268bB 
*Médias seguida por mesma letra minúscula na coluna ou maiúscula na linha não difere entre si pelo teste 
Duncan a 5% significância 
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A demanda mundial por alimentos, fibras, óleos vegetais e energia tem imposto a 
necessidade de elevar a produção vegetal mantendo-se a viabilidade técnica, econômica, 
ambiental e social. A integração entre os agroecossistema (lavoura-pecuária-floresta – 
ILPF; lavoura pecuária – ILP; lavoura floresta – ILF; pecuária floresta – IPF) surge como 
uma estratégia para elevar a sustentabilidade da produção agropecuária. Esta integração 
promove a diversificação das atividades, a rotação de culturas e a proteção do solo, 
estimulando a conservação e a utilização mais eficiente dos recursos naturais (BALBINO; 
BARCELLOS; STONE, 2011;MACHADO et al., 2017). Em sistemas ILF o componente 
arbóreo promovera alterações no micro clima e na radiação fotossinteticamente ativa em 
seu sub-bosque o que poderá alterar o desenvolvimento e crescimento das culturas 
utilizada nas entre linhas. Ademais, a resposta do desempenho de plantas de soja 
cultivada em sistemas ILF será influenciado pela expressão genica ao estimulo ambiental 
imposto a ela, obtendo respostas diferente entre os cultivares. 

Nesse sentido esse trabalho teve como objetivo a avaliar o crescimento e 
desenvolvimento de diferentes cultivares de soja em sistema ILF utilizando a palmeira 
macaúba (Acrocomia aculeata) como espécie arbórea. O experimento foi conduzido no 
Complexo de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), 
Palmas-TO, coordenadas 10°29’02”S, 8°20’05”O e altitude 247m. O ensaio foi instalado 
na safra 2016/2017 no delineamento em blocos ao acaso (DBC), no esquema fatorial 2 x 
4 (dois sistemas de cultivo e quatro cultivares de soja), com quatro repetições. Os 
sistemas de cultivo avaliados foram o sistema consórcio, integração lavoura-floresta (ILF), 
e monocultivo. As cultivares de soja utilizadas foram: M8644 IPRO, grupo de maturação 
(GM) 8.6 e tipo de crescimento (TC) determinado; ST797 IPRO; GM 8.6 e TC 
indeterminado; Desafio RR, GM 7.4 e TC indeterminado; e TMG 1288 RR, GM 8.8 e TC 
determinado. No sistema ILF, a espécie arbórea é a palmeira macaúba (Acrocomia 
aculeata), implantada em março de 2009 no espaçamento de 6 m x 5 m e as fileiras 
dispostas no sentido norte-sul. As arvores possuíam uma altura média de 3,9 m e 
diâmetro da projeção da copa 5,03 m no sentido leste-oeste. O preparo da área foi 
realizado de forma convencional (duas gradagem), adubação e os tratos culturais foram 
realizados conforme a exigência da cultura da soja. As parcelas das cultivares de soja 
foram compostas por cinco fileiras com cinco metros de comprimento no espaçamento de 
em 0,5 m entre fileiras. O número de plantas de soja por hectare foi estabelecido conforme 
recomendação de cada cultivar. Durante a condução do experimento foram avaliados os 
seguintes parâmetros na cultura da soja: (i) Diâmetro do coleto: foi tomado ao acaso dez 
plantas das duas fileiras centrais e mensurado o diâmetro do coleto com paquímetro 
digital aos 27, 34, 41 e 60 DAS; (ii) Altura das plantas: foi tomado ao acaso dez plantas 
das duas fileiras centrais, mensurado aos 27, 34 ,41 e 60 DAS; (iii) Índice de área foliar - 
IAF: o IAF foi mensurado através do equipamento Li-Cor (modelo LAI- 2200). As 
medições foram realizadas aos 46 e 67 DAS, a partir de três medições, em três posições 
distinta abaixo da fileira e entre as fileiras das duas fileiras centrais da soja; (iv) Teor de 
clorofila na folha (TCF): o TCF foi mensurado aos 46 e 67 DAS através do equipamento 
SPAD (Minolta 509). A leitura foi realizada no folíolo central do terceiro trifólio 
completamente expandido de quatro plantas tomadas ao acaso das duas fileiras centrais. 
Os dados da leitura foram transformados em teor de clorofila (mg.dm-2), utilizando-se a 
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equação: y = -0,152 + 0,0996x, proposta por Barnes et al. 1992. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e posteriormente por teste média, teste Duncan, (fator 
qualitativo) e análise de regressão (fator quantitativo).  

O diâmetro do colo durante o desenvolvimento e crescimento da soja estão 
apresentados na tabela 2. Durante todo período de avaliação (27DAS a 60DAS), 
independente da cultivar, as plantas de soja em monocultivo apresentaram maior 
diâmetro. O comportamento do crescimento das plantas de soja em relação a altura para 
cada cultivar nos diferentes sistemas de cultivo é apresentado na figura 1. Em todos os 
cultivares e em ambos sistemas de cultivo houve um comportamento de forma linear na 
altura de plantas de soja. Esse tipo de comportamento já era esperado devido a forma do 
crescimento e desenvolvimento das plantas de soja. As cultivares M8644 e TMG1288 em 
todo o período de avaliação apresentaram maiores altura das plantas no sistema ILF 
quando comparado ao cultivo em sistema monocultivo (figura 1A e 1D). Esse 
comportamento não foi demonstrado para as cultivares ST 797 e Desafio, onde no 
sistema em monocultivo as plantas obtiveram alturas superior após 51 DAS e 58 DAS 
respectivamente (figura 1B e 1C). Em todas as cultivares observa-se que houve 
estiolamento das plantas no sistema ILF uma vez que a relação altura/diâmetro foram 
maiores em todas as épocas avaliadas no sistema consorciado quando comparado ao 
monocultivo. As cultivares TMG1288 e M8644 foram as que apresentaram maiores 
estiolamento sendo ambas de habito de crescimento determinado. 

Não houve diferenças estatística para interação sistema de cultivo e cultivares e 
no efeito isolado cultivar para os parâmetros IAF e TCF. No entanto, para o fator sistema 
de cultivo, houve diferenças para o IAF e TCF conforme apresentados a tabela 2. Em 
ambas as épocas de avaliação (48DAS e 67DAS) o IAF e TCF foram maiores no sistema 
de cultivo em monocultivo quando comparado a ILF, independentemente da cultivar. 
Plantas sombreadas tendem a apresentar folhas menos espessas, menor superfície 
interna, e menor teor de clorofila. 

Houve redução muito drástica no IAF para as áreas consorciadas promovido pela 
copa da palmeira macaúba que provavelmente foi fator decisivo no baixo IAF e em 
consequência na redução da produtividade. A copa das arvores da macaúba entre as 
fileiras praticamente se tocam formando um dossel que reduz significativamente a 
radiação fotossinteticamente ativa no sub-bosque. Schoffel e Volpe (2001) demonstram 
que valor crítico de IAF para interceptar 95% da radiação está em torno de 3,9, valor esse 
superado aos 67DAS nas  cultivares de soja manejadas nas áreas de monocultivo. O IAF 
é um importante fator para produtividade da cultura uma vez que é o principal componente 
para interceptação da luz que consequentemente reflete na produção de fotoassimilados 
que é oriundo da fotossíntese. 

O alto nível de sombreamento das arvores de macaúba promoveu diferenciação 
no crescimento e desenvolvimento com diferentes intensidades entre as cultivares de 
soja. Este sistema ILF reduziu significativamente o IAF e TCF além de promover o 
estiolamento das plantas. O ajuste do espaçamento entre fileiras da macaúba pode 
contribuir para minimizar o efeito negativo do sombreamento nas cultivares de soja. 
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Tabela 1. Valores médio diâmetro do colo (mm) de soja em diferentes cultivares e sistema de 
cultivos.

DAS 
Diâmetro (mm) 

Monocultivo ILF 
27 3,61 a* 2,78 b 

34 4,57 a 3,09 b 

41 5,56 a 3,51 b 

60 8,16 a 4,48 b 
*Médias seguidas por letras iguais na linha não diferem entre si pelo teste Duncan 5% de significância 

Tabela 2. Valores médio do índice de área foliar (IAF) e teor de clorofila da folha (TCF) em 
diferentes sistemas de cultivo no início do florescimento (48DAS) e florescimento pleno (67DAS) 
de cultivares de soja. 

Sistema de 
cultivo 

IAF Teor de clorofila (mg.dm-2)

48DAS 67DAS 48DAS 67DAS 
Monocultivo 3,342a 4,97a 3,461a 4,27a 

ILF 1,299b 2,087b 3,142b 3,604b 
*Médias seguida por mesma letra minúscula na coluna não difere entre si pelo teste Duncan a 5% significância 

Figura 1. Altura média de plantas de soja das cultivares M8644 IPRO (A), ST 797 IPRO (B), 
Desafio (C) e TMG 1288 RR (D) em sistema de produção consorciado (ILF) e em monocultivo.  
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PELISSER, W.R.1; CHAVARRIA, G.2

1Programa de Pós Graduação em Agronomia – Universidade de Passo Fundo – UPF, Campus 
Passo Fundo, BR 285, São José, Passo Fundo, RS, willianpelissersjo@hotmail.com; 
2Universidade de Passo Fundo – UPF. 

A interceptação da radiação solar pelas plantas de soja está entre os principais 
fatores envolvidos na definição do potencial produtivo da cultura. Plantas com 
adequado suprimento de água e nutrientes tem sua produção de massa seca 
controlada pela radiação solar. No entanto, nem toda a radiação solar incidente é 
aproveitada pelas plantas, tendo em vista alguns fatores que interferem nesse 
aproveitamento como, parâmetros físicos, biológicos e geométricos (Souza et al., 
2009). O Índice de Área Foliar (IAF) é um dos fatores que determina o processo de 
interceptação luminosa e o Coeficiente de extinção luminosa da cultura (k) é uma 
ferramenta de caracterização da eficiência do uso desta radiação solar (Procópio et 
al., 2003). 

A deposição correta dos produtos fitossanitários nas folhas de soja é de 
extrema importância para um controle eficiente de pragas e doenças. A baixa 
eficiência nas aplicações de produtos fitossanitários pode ser atribuída à dificuldade de 
penetração das gotas no dossel vegetativo de uma cultura (Fernandes et al., 2010). O 
transporte dos produtos fitossanitários para o interior do dossel da cultura é a condição 
básica para um efetivo controle das doenças (Debortoli et al., 2012).  

A hipótese desse trabalho é que a interceptação da radiação solar 
fotossinteticamente ativa e a deposição de gotas de produtos fitossanitários sofra 
alteração em função da arquitetura das plantas de soja. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar o efeito do lactofen na arquitetura das plantas de soja e sua interferência na 
interceptação da radiação solar fotossinteticamente ativa e deposição de gotas de 
produtos fitossanitários. 

Os experimentos foram conduzidos na área experimental da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo em Passo Fundo, 
RS, durante a safra 2015/2016. Foram implantados dois experimentos cada um com 
uma cultivar (BMX Potência RR, e NA 5909 RG). No momento da semeadura realizou-
se a adubação com 6 kg.ha-1 de N, 60 kg.ha-1 de P2O5 e 60 kg.ha-1 de K2O. As 
sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium japonicum e tratadas com inseticida e 
fungicida. Cada parcela experimental foi composta por sete linhas de semeadura, com 
6,0 m de comprimento, distanciadas 0,45 m entre si. 

Os experimentos foram conduzidos no delineamento em blocos casualizados 
(DBC), e constituídos de quatro tratamentos e cinco repetições: T1 - testemunha, T2 - 
aplicação de 140 g i.a.ha-1 de lactofen em estádio fenológico V3, T3 - aplicação de 140 
g i.a.ha-1 de lactofen em estádio fenológico V6 e T4 - aplicação de 70 g i.a.ha-1 de 
lactofen em estádio fenológico V3 + 70 g i.a.ha-1 de lactofen em estádio fenológico V6, 
segundo a escala fenológica proposta por Fehr e Caviness (1977). Os dados foram 
submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de 
tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Duncan a 5% de 
probabilidade de erro. 

No estádio fenológico R1 realizou-se a leitura da interceptação da radiação 
solar fotossinteticamente ativa (RFA) no estrato superior e inferior do dossel da cultura 
e o coeficiente de extinção da cultura (k). Essas leituras foram realizadas com o auxílio 
de uma barra de radiação (Ceptômetro AccuPAR, LP-80) a qual foi posicionada na 
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entrelinha da cultura nos diferentes terços. Foram realizadas 10 avaliações diárias a 
partir do estádio R1, respeitando-se sempre o horário do meio dia (12 horas) e com 
céu totalmente limpo. Os resultados obtidos foram expressos em mmol m².s-1.

Para a avaliação da deposição de gotas de produtos fitossanitários, se realizou 
a aplicação de calda somente com água, com auxílio de pulverizador mecanizado 
(Jacto, CONDOR 600 M12), equipado com pontas de pulverização de jato plano de 
impacto da série Teejet® TT110015, as quais produziram gotas de categoria média, 
com um volume de calda de 150 L.ha-1. No momento da aplicação as plantas se 
encontravam no estádio fenológico R2 (plena florada). A avaliação da deposição de 
gotas se deu com cartões hidrossensíveis (SYN7626) nos três terços das plantas 
(superior, médio e inferior). Posterior à aplicação os cartões passaram pela leitura do 
percentual da área coberta e do número de gotas por centímetro quadrado. A leitura 
dos cartões e posterior avaliação dos dados se deu através do programa DropScope®.

A quantidade de radiação solar interceptada no estrato superior das plantas 
não sofreu influência dos tratamentos em ambas as cultivares, no entanto, o estrato 
inferior apresentou influência (Tabela 1). Com o uso do lactofen com a finalidade de 
modificar a arquitetura e tornar plantas mais eficientes no fazer fotossíntese, observa-
se que houve um acréscimo de 15% na interceptação da radiação solar 
fotossinteticamente ativa no estrato inferior para a cultivar NA 5909 RG em 
comparação com a testemunha, e 33% para a cultivar BMX Potência RR (Tabela 1). O 
coeficiente k da cultura não apresentou diferença entre os tratamentos para as duas 
cultivares (Tabela 1). 

O percentual de área coberta e o número de gotas por cm² foi influenciado 
pelos tratamentos, principalmente nos terços médio e inferior das plantas para as duas 
cultivares (Tabela 2). No terço superior das plantas não houve diferença significativa 
entre os tratamentos (Tabela 2). As maiores diferenças entre os tratamentos foram 
observadas no terço inferior, sendo as maiores diferenças observadas no tratamento 
T2 (Tabela 2). Na cultivar NA 5909 RG, o uso de 140 g i.a.ha.-1 em estádio fenológico 
V3, comparativamente com a testemunha foi 16 vezes superior no percentual de 
cobertura e 12 vezes no número de impactos por cm². Já para a cultivar BMX Potência 
RR foi 20 vezes superior no percentual de cobertura e 14 vezes superior no número de 
impactos por cm² (Tabela 2). 

Nesse contexto podemos concluir que o uso de lactofen tem a possibilidade de 
modificar a arquitetura das plantas de soja incrementando a interceptação da radiação 
solar fotossinteticamente ativa e na deposição de gotas de produtos fitossanitários. 
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Tabela 1. Interceptação da radiação solar fotossinteticamente ativa por estratos e coeficiente 
de extinção da cultura (k), no estádio fenológico R2, de duas cultivares de soja submetidas à 
aplicação de lactofen. FAMV/UPF, Passo Fundo, 2016. 

NA 5909 RG 

Tratamento Superior            
(mmol m².s-1)

Inferior             
(mmol m².s-1)

Coeficiente de
extinção k 

T1 1525,8ns 99,4 b 0,6ns

T2 1479,9 134,4 a 0,6 
T3 1430,9 137,6 a 0,4 
T4 1467,7 122,2 a 0,4 

C.V. (%) 3,4 13,1 15,6 
BMX Potência RR 

Tratamento Superior            
(mmol m².s-1)

Inferior             
(mmol m².s-1)

Coeficiente de
extinção k 

T1 1758,9ns 85,4 b 0,9ns

T2 1677,8  123,3 a 0,7 
T3 1682,3  130,3 a 0,8 
T4 1693,0  131,9 a 0,8 

C.V. (%) 4,1 10,1 15,7 
Médias seguidas de letras minúscula na mesma coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade de 
erro, pelo teste de Duncan. ns: Não significativo. C.V.: Coeficiente de variação. T1- testemunha. T2 - 140 
g i.a.ha-1 em estádio fenológico V3. T3 - 140 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V6. T3 - 70 g i.a.ha-1 em 
estádio fenológico V3 + 70 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V6.

Tabela 2. Deposição de gotas em folhas de duas cultivares de soja, nos diferentes terços das 
plantas, em estádio fenológico R2, sob variações de aplicação de lactofen. FAMV/UPF, Passo 
Fundo, 2016. 

NA 5909 RG

Tratamento 

Terço superior Terço médio Terço inferior
Área 

coberta 
(%) 

Nº
impactos/cm²

Área 
coberta 

(%) 
Nº

impactos/cm²
Área 

coberta 
(%) 

Nº
impactos/cm²

T1 28,8ns* 232,7ns 7,2 b 56,6 b 1,2 d 10,6 d 
T2 27,5  194,6 18,3 a 129,5 a 17,3 a 130,2 a 
T3 20,9  186,2 18,1 a 129,9 a 8,9 c 71,1 c 
T4 29,9  238,4 21,3 a 154,6 a 12,7 b 96,4 b 

C.V. (%) 23,4 16,9 20,3 26,0 18,4 23,6 
BMX Potêcia RR

Tratamento 

Terço superior Terço médio Terço inferior
Área 

coberta 
(%) 

Nº
impactos/cm²

Área 
coberta 

(%) 
Nº

impactos/cm²
Área 

coberta 
(%) 

Nº
impactos/cm²

T1 30,8ns* 233,0ns 8,0 c 72,5 b 1,4 c 8,2 c 
T2 34,0 263,2  22,2 a 159,0 a 21,4 a 123,5 a 
T3 31,1 268,1  15,4 b 89,5 ab 9,0 b 81,7 b 
T4 33,1 300,8 15,9 b 133,2 ab 11,2 b 92,1 b 

C.V. (%) 8,4 19,2 23,3 40,5 16,5 15,8 
Médias seguidas de letras minúscula na mesma coluna não diferem entre si, a 5% de probabilidade de 
erro, pelo teste de Duncan. ns: Não significativo. C.V.: Coeficiente de variação. T1- testemunha. T2 - 140 
g i.a.ha-1 em estádio fenológico V3. T3 - 140 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V6. T3 - 70 g i.a.ha-1 em 
estádio fenológico V3 + 70 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V6. * - médias por planta.
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Na busca por cultivares com elevado potencial de rendimento é necessário 
entender e identificar os processos que limitam a produtividade e da mesma forma a 
complexidade das interações entre eles (Barros et al., 2012). O conhecimento da 
relação entre características de crescimento e desenvolvimento da planta com os 
componentes do rendimento é determinante para a definição de um ideotipo de planta 
(Barros et al., 2010). 

A definição do rendimento da soja está diretamente ligada aos componentes do 
rendimento que são número de legumes por unidade de área, número de grãos por 
legume e massa de grãos (Navarro Junior; Costa, 2002). O rendimento de grãos 
resulta da capacidade da planta interceptar, absorver e utilizar a radiação solar para 
produzir e fornecer fotoassimilados à formação, fixação e desenvolvimento de 
estruturas reprodutivas tendo isso uma relação direta com o número de grãos por área 
(Proulx; Naeve, 2009).  

A hipótese desse trabalho é que os componentes do rendimento e a 
produtividade de grãos sofra alteração com a mudança da arquitetura das plantas de 
soja. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do lactofen na arquitetura das 
plantas de soja e sua interferência nos componentes de rendimento e na produtividade 
de grãos de soja. 

Os experimentos foram conduzidos na área experimental da Faculdade de 
Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo em Passo Fundo, 
RS, durante a safra 2015/2016. Foram implantados dois experimentos cada um com 
uma cultivar, BMX Potência RR, e NA 5909 RG. Os experimentos foram implantados 
no sistema de semeadura direta, em área de resteva de trigo. No momento da 
semeadura realizou-se a adubação com 6 kg.ha-1 de N, 60 kg.ha-1 de P2O5 e 60 kg.ha-1

de K2O. As sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium japonicum e tratadas com 
inseticida e fungicida. Cada parcela experimental foi composta por sete linhas de 
semeadura, com 6,0 m de comprimento, distanciadas 0,45 m entre si. 

Os experimentos foram conduzidos no delineamento em blocos casualizados 
(DBC), e constituídos de quatro tratamentos e cinco repetições: T1 - testemunha, T2 - 
aplicação de 140 g i.a.ha-1 de lactofen em estádio fenológico V3, T3 - aplicação de 140 
g i.a.ha-1 de lactofen em estádio fenológico V6 e T4 - aplicação de 70 g i.a.ha-1 de 
lactofen em estádio fenológico V3 + 70 g i.a.ha-1 de lactofen em estádio fenológico V6, 
segundo a escala fenológica proposta por Fehr e Caviness (1977). Os dados foram 
submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de 
tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Duncan a 5% de 
probabilidade de erro. 

No estádio de maturação de grãos, escolheu-se, aleatoriamente, 10 plantas de 
cada parcela, com as quais foram estimadas as variáveis relacionadas aos 
componentes do rendimento os quais foram estratificados por terços (superior, médio 
e inferior), através da medida do tamanho total das plantas e posterior divisão em três 
partes iguais. As variáveis avaliadas foram número de grãos e massa de grãos por 
planta. 

Para a determinação do rendimento de grãos (kg.ha-1), realizou-se a colheita 
com uma colhedora de parcelas (SEMINA, M1400). As amostras foram pesadas, 
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corrigidas a umidade para 13% e calculando o rendimento de grãos por hectare. A 
massa de mil grãos foi mensurada no momento da colheita coletando-se uma amostra 
e contando-se 250 grãos e corrigindo a mesma para 13% de umidade. 

O número de grãos por planta não apresentou diferença entre os tratamentos, 
nos terços superior e médio para ambas as cultivares (Tabela 1). Já para o terço 
inferior ocorreram diferenças entre os tratamentos, sendo que o maior número de 
grãos nesse terço se deu no tratamento T2 independente da cultivar, com 14,6 para 
NA 5909 RG e 34,6 para BMX Potência RR (Tabela 1). Comparando com a 
testemunha que apresentou os menores valores para essa variável, o aumento 
percentual do número de grãos no terço inferior ficou em torno de 50% e 34% 
respectivamente para as cultivares NA 5009 RG e BMX Potência RR.  

A massa de grãos por planta nos diferentes terços seguiu a mesma tendência 
do número de grãos, sendo somente o terço inferior o que apresentou diferença entre 
os tratamentos (Tabela 1). O tratamento que obteve os maiores valores foi novamente 
o tratamento T2, com um valor de 2,5 g para NA 5909 RG e 4,6 g para BMX Potência, 
comparado com 1,4 g e 3,3 g, respectivamente, na média dos demais tratamentos que 
não diferiram estatisticamente entre si (Tabela 1).  

A massa de mil grãos não apresentou diferença entre os tratamentos em 
ambas as cultivares (Tabela 2). Esse resultado mostra que essa variável está 
fortemente ligada a fatores genéticos, e que a utilização do lactofen independente do 
momento da aplicação não teve influência. O rendimento de grãos por hectare 
apresentou diferença entre os tratamentos para as duas cultivares. O tratamento que 
proporcionou maior produção em relação à testemunha foi o tratamento T2, 
independente da cultivar (Tabela 2). Para a cultivar NA 5909 RG o acréscimo em 
produtividade ficou em torno de 181 kg.ha-1 e para a cultivar BMX Potência RR em 
torno de 255 kg.ha-1, comparado com a testemunha (Tabela 2). Os demais 
tratamentos não tiveram diferenças significativas em relação à testemunha. 

Nesse contexto podemos concluir que o lactofen tem a possibilidade de 
modificar a arquitetura das plantas interferindo nos componentes de rendimento e 
incrementando a produtividade de grãos de soja. 
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Tabela 1. Número e massa de grãos por plantas em diferentes terços de duas cultivares de 
soja submetidas à aplicação de lactofen. FAMV/UPF, Passo Fundo, 2016. 

NA 5909 RG 

Tratamentos No de grãos por terço Massa de grãos por terço (g) 
Superior Médio  Inferior Superior Médio  Inferior 

T1 51,2ns* 85,9ns 7,8 c 7,9ns 12,9ns 1,4 b 
T2 48,0 77,4 14,7 a  7,9 12,1 2,5 a  
T3 53,9 91,1 10,0 b 8,6 13,2 1,5 b  
T4 44,7 79,9 7,5 c  7,4 13,5 1,4 b  

C.V. (%) 15,2 21,2 14,2 20,4 23,9 17,4 
BMX Potência RR 

Tratamentos No de grãos por terço Massa de grãos por terço (g)
Superior Médio  Inferior Superior Médio  Inferior 

T1 35,9ns* 65,1ns 22,7 b 4,7ns 9,7ns 3,6 b
T2 44,4 73,0  34,6 a 5,5 9,8  4,6 a 
T3 40,8 70,4  21,5 b 5,2 10,5 3,0 b 
T4 37,5 70,6  23,9 b 5,0 9,5  3,3 b 

C.V. (%) 13,7 12,4 14,7 17,1 13,6 16,9 
Médias seguidas de letras minúscula na mesma coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade de erro pelo teste 
de Duncan. ns: Não significativo. C.V.: Coeficiente de variação. T1- testemunha.  T2 - 140 g i.a.ha-1 em estádio 
fenológico V3, T3 - 140 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V6, T3 - 70 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V3 + 70 g i.a.ha-1

em estádio fenológico V6. * - médias por planta. 

Tabela 2. Massa de mil grãos e produtividade de grãos de duas cultivares de soja submetidas 
à aplicação de lactofen. FAMV/UPF, Passo Fundo, 2016. 

NA 5909 RG 

Tratamentos Massa de mil grãos (g) Rendimento de grãos 
(kg.ha-1)

T1 183ns* 4890 b 
T2 178 5072 a 
T3 176 4839 b 
T4 180 4938 ab 

C.V. (%) 6,2 2,4 
BMX Potência RR 

Tratamentos Massa de mil grãos (g) Rendimento de grãos 
(kg.ha-1)

T1 153ns* 4169 bc 
T2 152 4424 a 
T3 154 4300 ab 
T4 151 4052 c 

C.V. (%) 2,1 4,9 
Médias seguidas de letras minúscula na mesma coluna não diferem entre si a 5% de probabilidade de erro pelo teste 
de Duncan. ns: Não significativo. C.V.: Coeficiente de variação. T1- testemunha. T2 - 140 g i.a.ha-1 em estádio 
fenológico V3, T3 - 140 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V6, T3 - 70 g i.a.ha-1 em estádio fenológico V3 + 70 g i.a.ha-1

em estádio fenológico V6. * - médias por planta. 
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DA SOJA EM SUCESSÃO AO MILHO 
SOLTEIRO E CONSORCIADO COM Urochloa E REAPLICAÇÃO DE 

CALCÁRIO E GESSO 
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MENEGHETTE, H.E.A.1; PARRA, L.F.1; 
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bossolani.agro@gmail.com. 

 
A calagem é uma prática costumeira e de grande importância para manutenção 

dos sistemas agrícolas, elevando o pH do solo, além de fornecer cálcio (Ca2+) e 
magnésio (Mg2+) e reduzir a toxidez por alumínio (CAIRES et al., 2011). Em 
contrapartida, com o advento do uso do sistema plantio direto (SPD), não foi mais 
possível a incorporação deste insumo, passando a ser aplicado superficialmente 
(SORATTO e CRUSCIOL, 2008). Este método de aplicação ainda é muito 
questionado, devido à baixa solubilidade que o calcário tem em água, assim, o gesso 
que apresenta maior solubilidade, vem sendo usado como um insumo complementar 
ao calcário (CAIRES et al., 2011). Outro fator que influencia na velocidade de correção 
de camadas mais profundas é o uso de culturas com sistemas radiculares distintos e 
que formem grande massa de raízes em várias profundidades no solo, sendo que com 
sua decomposição, formam canais os quais facilitam a descida dos insumos e 
corretivos pelo perfil do solo. Dessa forma, aumenta-se a velocidade de correção e 
disponibilização de nutrientes em camadas mais profundas (MIYAZAWA et al., 1993).  

O presente trabalho objetivou estudar o comportamento do calcário e/ou gesso 
reaplicados em superfície, e seus reflexos na soja em sucessão ao milho em cultivo 
solteiro e consorciado com Urochloa.  

O experimento está sendo desenvolvido desde o ano de 2011 em 
LATOSSOLO VERMELHO distrófico de textura argilosa, no qual se apresenta em 
delineamento em blocos ao acaso, em esquema de parcelas subsubdivididas com 
quatro repetições. Como tratamentos nas parcelas, foi instalado o milho em dois 
sistemas de cultivo, sendo eles, solteiro e consorciado com Urochloa brizantha cv. 
Marandu. Para as subparcelas foram utilizadas quatro doses de calcário (0; 2000; 
4000 e 6000 kg ha-1) e quatro doses de gesso (0; 1500; 3000 e 4500 kg ha-1) 
distribuídas ao acaso nas subsubparcelas. As aplicações foram em superfície 
manualmente em cada parcela, 20 dias após a semeadura (DAS) do milho, a fim de 
evitar contaminação pela semeadora e o rodado do trator.  Utilizou-se a variedade 
BMX Potência RR com 16,2 sementes m-1 de sulco e espaçamento de 0,45 m. A 
semeadura foi realizada no dia 14 de dezembro de 2016, sobre a palhada 
remanescente do milho solteiro e consorciado. Utilizou-se 300 kg ha-1 do formulado 
00-20-20. A colheita se deu no dia 4 de abril de 2017, cerca de 120 DAS.  

 As médias foram submetidas à análise de variância individual ANOVA pelo 
teste F (p ≤ 0,05), e quando houve diferença significativa, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05) para o fator qualitativo (sistemas) e análise 
de regressão polinomial (p ≤ 0,05) para os fatores quantitativos (doses de calcário e 
gesso). A análise foi realizada utilizando o software AGROESTAT®. 

O número de vagens por planta foi superior quando cultivado sobre palhada do 
milho cultivado em consórcio com Urochloa (Tabela 1). A maior disponibilidade de N 
pela redução da nitrificação do solo oferecida pelos compostos da Urochloa e pela 
ciclagem deste e outros nutrientes da fitomassa seca podem ter favorecido a cultura 
(PACHECO e al., 2017). Ainda para este parâmetro, verificou-se interação entre doses 
de calcário e gesso, cujo desdobramento se encontra na Figura 1 (A e B). 
Desdobrando calcário dentro de cada dose de gesso, com exceção da maior dose de 
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gesso, as demais ajustaram-se a equações lineares crescentes mediante aumento nas 
doses de calcário, apresentando valores máximos para esta característica de 83,55, 
86,39 e 93,23 vagens por planta (Figura 1A). Para o desdobramento de gesso dentro 
de cada dose de calcário, na ausência do corretivo de acidez, as médias ajustaram-se 
a uma equação linear crescente, obtendo 76,43 vagens por planta (Figura 1B). Quanto 
a maior dose do corretivo, houve ajuste a uma equação quadrática, produzindo 97,0 
vagens por planta.  Para a maior dose de calcário, após a dose de 1920 kg ha-1 de 
gesso, houve decréscimo nos valores encontrado, fato este que pode ser explicado 
pela ausência de S-SO42- nas camadas superficiais do solo em detrimento do baixo 
poder de retenção de ânions nas primeiras camadas do solo (SORATTO e 
CRUSCIOL, 2008). Também, elevadas doses de gesso promovem lixiviação de bases 
como o Ca e o Mg por formação de pares iônicos, arrastando-os para camadas mais 
profundas (CAIRES et al., 2011).  

A massa de cem grãos não foi influenciada de maneira significativa, fato este 
explicado por esta ser uma característica genética. Em relação à produtividade de 
grãos de soja (Tabela 1), é possível observar que foi influenciado de maneira 
significativa pelo cultivo sobre palha do milho consorciado. Quanto aos efeitos do 
calcário e gesso na produtividade, verificou-se interação significativa (Figura 1 C e D). 

Desdobrando-se aplicação de calcário dentro de cada dose de gesso, a 
ausência de aplicação e a dose de 1500 kg ha-1 de gesso promoveram aumento de 
produtividade na cultura da soja à medida que se aumentou a dose de calcário 
utilizada, com produtividades máximas de 4594 e 4727 kg ha-1, respectivamente 
(Figura 1C). A dose de 3000 kg ha-1 de gesso, associada a 4600 kg ha-1 de calcário 
proporcionou produtividade de 4920 kg ha-1. Mediante o desdobramento de gesso 
dentro de cada dose de calcário verifica-se que na ausência de corretivo, a 
produtividade aumentou com o acréscimo nas doses de gesso, chegando a produzir 
4120 kg ha-1 (Figura 1D). Na maior dose de calcário, obteve-se ponto de máxima de 
1810 kg ha-1 de gesso, produzindo 4807 kg ha-1.  

A aplicação de calcário e gesso na cultura da soja possibilitou incremento de 
produtividade, possivelmente em razão do aumento dos teores de Ca e Mg em todo o 
perfil de solo, juntamente com o aumento do pH nas primeiras camadas do solo 
(CAIRES et al., 2011). Além disso, devido ao histórico da área, mesmo nas camadas 
mais profundas, ainda pode ter efeito residual das aplicações anteriores.  

A produtividade de grãos é influenciada positivamente pela reaplicação de 
calcário e gesso, sendo que a combinação da dose de 4000 kg ha-1 de calcário com 
doses entre 1500 - 3000 kg ha-1 de gesso proporcionam as maiores produtividades. 
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Tabela 1. Valores de F e médias encontradas para número de vagens por planta (NVP), massa 
de cem grãos (M100G) e produtividade (PROD) de grãos de soja em função dos tratamentos. 
Selvíria - MS, Brasil, 2016/17.

TRATAMENTOS NVP M100G (g) PROD (kg ha-1)
SISTEMA (S)    

Soja sobre milho solteiro 73,19 b 14,21 3959 b 
Soja sobre milho consorciado 79,79 a 14,33 4347 a 

Teste F    
S 1,14 ns 4,18 ns 53,85 ** 
C 24,65 ** 2,15 ns 21,90 ** 
G 5,85 ** 0,77 ns 5,00 ** 

S x C 0,78 ns 1,14 ns 0,38 ns 
S x G 0,12 ns 0,38 ns 0,23 ns 
C x G 2,39 * 0,53 ns 2,41 ** 

S x C x G 0,32 ns 0,96 ns 0,54 ns 
Média geral 76,49 14,27 4153 

DMS sistema 4,12 0,24 168 
CV (%) subsubparcela 16,32 4,39 16,88 

Médias seguidas de letra iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade. ** significativo p<0,01; * significativo 0,01<p<0,05; ns: não significativo 
 
 

Figura 1. Desdobramento da interação significativa entre doses de calcário e gesso para 
número de vagens por planta (A e B) e produtividade de grãos de soja (C e D). Selvíria - MS, 
Brasil, 2016/17.
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A soja (Glycine max L. Merr) é uma cultura chave para a segurança alimentar, 

porque é uma fonte de proteína e óleo para nutrição humana e animal, representando 
56% do total da produção de oleaginosas no mundo (FAO, 2017). A região subtropical 
da América do Sul (Brasil, Argentina e Paraguai) tem a maior área de cultivo de soja do 
mundo, com mais de 50 milhões de hectares cultivados anualmente (FAO, 2017). No 
Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor nacional, é comum ocorrer períodos de 
deficiência hídrica durante o período de cultivo, devido à grande variabilidade na 
quantidade e distribuição das chuvas, causando oscilações na produtividade entre anos 
e locais, tornando a disponibilidade hídrica ao longo do ciclo de desenvolvimento da 
cultura o principal limitador das altas produtividades de soja (Sentelhas et al., 2015; 
Zanon et al., 2016). Em outras regiões produtoras do país, como o Centro-Oeste, é 
necessário esperar a época das águas (estação chuvosa) para iniciar a semeadura, 
porém, mesmo assim, em alguns anos as chuvas são irregulares, causando prejuízos. 
Em virtude das mudanças nas características genéticas das cultivares de soja e com o 
aumento do potencial de produtividade para aproximadamente 6,0 Mg ha-1 (Zanon et 
al., 2016), surge a necessidade de retomar estudos básicos para verificar qual a 
eficiência do uso da água, qual a quantidade de água disponível e quais os períodos 
chaves que não pode ocorrer deficiência hídrica durante o ciclo de desenvolvimento das 
lavouras de soja para que seja possível alcançar o potencial de produtividade da cultura 
da soja. Portanto, o objetivo desse trabalho foi determinar a eficiência do uso da água, 
distribuição e quantidade de água necessária ao longo do ciclo de desenvolvimento para 
alcançar o potencial de produtividade da cultura da soja. 

Nesse estudo foram utilizados dados de experimentos, conduzidos em 
instituições de pesquisa e lavouras durante quatro anos agrícolas (2011/2012 a 
2014/2015), em seis municípios do Rio Grande do Sul, Brasil. O conjunto de dados inclui 
experimentos irrigados e não irrigados e um total de 16 cultivares de soja, com tipo de 
crescimento determinado e indeterminado, e grupo de maturidade relativa variando de 
4.7 a 8.2. O clima é subtropical úmido. Tipos de solo variam de acordo com o local 
experimental, desde solos profundos (> 2 m) até solos rasos (<1 m), com uma ampla 
gama de classes texturais. As cultivares de soja foram semeadas em épocas, antes 
(final de setembro e início de outubro), durante (final de outubro até dezembro) e após 
(a partir de dezembro) o período recomendado pelo Zoneamento de Risco Climático. O 
delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com quatro repetições. O 
espaçamento entre linhas foi de 0,45 m e a densidade foi de 30 plantas/m² em todos os 
locais. A data de emergência (VE) foi considerada quando 50% do total de plantas 
estavam com os cotilédones acima do solo. A fenologia foi monitorada com frequência 
semanal seguindo a escala fenológica de Fehr e Caviness (1977). A produtividade de 
grãos foi determinada em uma área de 4 m². A abordagem utilizada nesse estudo para 
estimar o potencial de produtividade foi a da função limite, relacionado produtividade 
com a quantidade de água disponível durante o ciclo de desenvolvimento (QA) (French 
& Schultz, 1984; van Ittersum et al., 2013). A QA foi calculado para cada experimento 
como a soma de (i) água do solo na semeadura no perfil superior de 1,5 m do solo para 
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solos sem restrições físicas ou químicas ao crescimento das raízes, e (ii) precipitação 
na estação mais irrigação (isto é, semeadura - R7). 

A faixa de produtividade de grãos variou de 0,3 até 6,0 Mg.ha-1 ao longo dos 
anos, cultivares, datas de semeaduras e locais. As máximas produtividades observados 
estão dentro da faixa de valores estimada por modelos agromeorológicos (4.9 to 6.9 
Mg.ha-1) para o Sul do Brasil (BATTISTI et al., 2013; SENTELHAS et al., 2015). A 
eficiência do uso da água calculada neste estudo foi de 9,1 kg ha mm-1 e esta dentro 
da faixa de valores reportada na literatura para outras leguminosas, que varia de 7 até 
13 kg ha mm-1 (CONNOR et al., 2011). De acordo com a distribuição dos valores de 
produtividade com a quantidade de água durante o período da semeadura até o R7 (QA) 
(Figura 1), não há aumento nos valores de produtividade com valores de QA ≥ 800 mm. 
Levando em consideração que o valor de 800 mm divide as produtividades limitadas por 
água (LA) e não limitadas (NLA), pode-se inferir que 75% dos valores de produtividade 
de todos os experimentos foram limitados por água. Esse resultado indica que, na 
maioria dos anos e locais, a QA não é suficiente para atender os requerimentos da 
cultura para alcançar o potencial de produtividade. Além disso, não somente a 
quantidade, mas também a distribuição da QA durante a estação de crescimento pode 
explicar diferenças na produtividade de grãos de soja na Figura 1, pois a precipitação + 
irrigação acumulada no período da semeadura até R7 foi maior que 800 mm em muitos 
experimentos, porém um número significativo de valores de produtividade ficou longe 
da função limite, indicando assim que a irregularidade da precipitação foi um fator 
determinante para as baixas produtividades. As cultivares que apresentaram 
produtividade próximo da função limite, considerando apenas os valores LA, exibiram (i) 
uma maior quantidade de água disponível no solo no momento da semeadura e (ii) uma 
maior proporção de precipitação total na estação ocorrendo durante os estágios 
reprodutivos. Além desses fatores, a época de semeadura parece desempenhar um 
papel fundamental na explicação das lacunas de produtividade. Os experimentos que 
se aproximam da função limite foram semeadas, em média, 24 dias antes dos 
experimentos que estão longes da função limite.  

Sendo assim, concluímos que: a) eficiência do uso da água é de 9,1 kg ha mm-

1; b) a quantidade de água ao longo do ciclo de desenvolvimento da soja necessária 
para atingir o potencial de produtividade é de aproximadamente 800 mm; e c) os 
períodos críticos que não pode ocorrer deficiência hídrica na cultura da soja visando 
altas produtividades são no estabelecimento da cultura e na formação de legumes e 
enchimento de grãos; 
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Figura 1. Relação entre produtividade de grãos (Mg ha-1) e suprimento de água da semeadura 
até a maturidade fisiológica (mm) em sistemas de cultivo de soja irrigado (azul) e de sequeiro 
(amarelo) no Rio Grande do Sul, Brasil.  
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O Brasil é o nono maior produtor mundial de arroz (USDA, 2018), sendo o 
Estado do Rio Grande do Sul (RS) o maior produtor de arroz irrigado (Oryza sativa L.), 
com cerca de 70% da produção nacional. Em termos de área, anualmente no RS são 
cultivados 1,1 milhão de hectares com arroz. Apesar do contínuo aumento na 
produtividade média do arroz nos últimos anos no RS, ainda há uma considerável 
diferença entre as produtividades medidas em experimentos de estações de pesquisa 
(13000,0 kg ha-1) e da produtividade média atual (7500,0 kg ha-1) no RS (IRGA, 2017). 
Esta lacuna é um incentivo para continuar os esforços científicos visando minimizá-la, 
pois o sistema de monocultivo de arroz irrigado nos dias de hoje não está sendo 
eficiente para alcançar altas produtividades, entretanto a realização de pousio e 
integração com outras culturas, como a soja (Glycine max (L.) Merril),  estão sendo 
adaptadas para o cultivo em terras baixas e vêm se tornando uma importante 
alternativa para o sistema produtivo no RS. O trabalho realizado por Costa et al (2013) 
verificou acréscimo na produtividade do arroz irrigado cultivado em sistemas de 
rotação com soja e com pousio durante quatro safras, além dos benefícios da rotação, 
o azevém como planta de cobertura na entressafra resultou em benefícios ao cultivo 
subsequente, principalmente relacionado à ciclagem de nutrientes realizado pela 
cultura.  

Entre as principais vantagens e melhorias ao sistema produtivo com o pousio 
e/ou a soja, destaca-se o controle de pragas e invasoras, construção da fertilidade dos 
solos tradicionalmente cultivados com arroz irrigado, tornando a produção mais 
sustentável, neste importante ambiente de produção do Brasil.  Neste sentido, o tema 
lacunas de produtividade (Yield Gap) é um dos temas agronômicos mais estudados 
atualmente em todo o mundo (Grassini, et al., 2015;  Van Ittersum & Rabbinge, 1997; 
Van Ittersum et al., 2013). Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, este tema 
ainda não é muito estudado, porém nestes países a lacuna é, teoricamente, muito 
maior que nos países desenvolvidos devido ao nível tecnológico das lavouras ser mais 
baixo em função do custo dos insumos de produção. Com isso, o objetivo do trabalho 
foi determinar quais são os sistemas de produção mais produtivos em áreas de arroz 
irrigado no Rio Grande do Sul. 

Este estudo foi realizado para a área de cultivo de arroz irrigado nas regiões de 
terras baixas do Estado do RS, localizada na metade Sul do Estado. Nos anos 
agrícolas 2015/2016 e 2016/2017 foram acompanhadas 144 lavouras de arroz irrigado 
nas seis regiões orizícolas do estado em áreas com diferentes sistemas de produção 
de verão, como o monocultivo, caracterizado como sendo áreas onde sempre se 
cultivou um único cultivo agrícola, neste caso o arroz irrigado, a rotação de culturas 
com a soja que consiste em alternar espécies vegetais no decorrer do tempo, numa 
mesma área agrícola, numa sequência planejada de cultivo de diferentes culturas 
como por exemplo, gramíneas e leguminosas, e o pousio que é caracterizado por 
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deixar a área agrícola em repouso, para tornar o solo mais fértil (IRGA, 2017). As 
lavouras foram semeadas nos meses de outubro, novembro e dezembro, dentro do 
período de zoneamento agroclimatológico (MAPA, 2017) e foram  acompanhadas 
pelos Técnicos Orizícolas do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), os quais 
fizeram a aplicação de questionários para identificar as principais práticas de manejo 
realizadas nas lavouras de arroz irrigado no RS, buscando representar a variabilidade 
existente nas lavouras das regiões de atuação de cada profissional. Foram realizadas 
análises de correlação para identificar relações entre a produtividade média das 
lavouras e os diferentes sistemas de produção, além disso, também, foi calculado o 
erro padrão. 

Com base nos resultados de manejo levantados nas lavouras de arroz irrigado 
no RS, nos anos agrícolas 2015/2016 e 2016/2017, foi verificado que é preciso fazer a 
diversificação dos sistemas de cultivo de verão para aumentar a produtividade de 
arroz irrigado. Neste sentido, foi encontrado a menor produtividade média (7228,0 kg 
ha-1) em áreas com monocultivo de arroz irrigado (Arroz-Arroz), onde o erro padrão foi 
de 260 kg ha-1, enquanto que as maiores produtividades foram encontradas em áreas 
em rotação com  a soja (Arroz-Soja) ou com o sistema Arroz-Pousio, onde a 
produtividade média dos sistemas de produção foi de 7750,0 kg ha-1, com erro padrão 
médio de 175 kg ha-1.

A produtividade média de arroz variou nas áreas com rotação com a soja e 
com o sistema Arroz-Pousio, pois existem diferenças entre os sistemas de produção. 
O sistema de produção Arroz-Soja apresentou a maior produtividade de arroz (+12 %) 
em relação ao monocultivo (Arroz-Arroz), enquanto que o Arroz-Pousio apresentou um 
incremento na produtividade média de 9 %. Neste sentido, foi possível identificar que o 
sistema Arroz-Soja foi o sistema mais promisor em áreas de arroz irrigado no estado 
do RS, sendo de fundamental importância investir neste sistema, em áreas orizícolas, 
para obter altas produtividades de arroz irrigado. 

Além disso, curiosamente, o sistema de produção Arroz-Soja mostrou que 
mesmo obtendo a maior produtividade parece haver espaço para melhorar e aumentar 
ainda mais a produtividade de arroz irrigado, como já foi observado em experimentos 
no estado do RS em que a produtividade média de arroz irrigado chegou a 13000,00 
kg ha-1 (IRGA, 2017). Neste sentido, este trabalho vai de encontro com os reportados 
nos Estados Unidos, onde já foi identificado que o sistema de produção de verão Soja-
Milho foi o mais promisor, sendo o mais  utilizado no país, onde as produtividades 
atingem 4500,0 kg ha-1 e 14000,0 kg ha-1 para as culturas da soja e do milho, 
respectivamente (Guilpart et al., 2017).  

Assim, a produtividade média de arroz irrigado variou de 7228,0 a 7800,0 kg 
ha-1 entre os sistemas de produção, sugerindo que ainda há espaço para aumentar as 
produtividades. O maior ganho de produtividade é possível com o sistema de 
produção de verão Arroz-Soja, no entanto, diminuir as lacunas de produtividade de 
arroz irrigado no estado do RS, exige uma combinação de agronomia clássica 
juntamente com estudos detalhados para quantificar ainda mais as contribuições de 
tecnologias novas e existentes para aumentar a produção em sistemas de arroz 
irrigado altamente intensificados. 
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Figura 1 - Comparação entre os sistemas de produção de verão e a produtividade de 
arroz irrigado em 144 lavouras no Estado do Rio Grande do Sul. Os dados foram 
coletados em lavouras nas seis regiões orizícolas pelos extensionistas do Instituto Rio 
Grandense do Arroz em dois anos agrícolas (2015/2016 e 2016/2017). n é o número 
de lavouras e p é o coeficiente angular da análise de significância a 5 %. 
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TEORES DE CLOROFILAS NA CULTURA DA SOJA SUBMETIDA AO 
PARCELAMENTO DA ADUBAÇÃO POTÁSSICA 

SAB, M.P.V.1; ARANTES, V.R.1; ROSA, V.R.1; SANTOS, A.L.F.1; CHRISTENSEN, N.1;
MENDES, C.R.L.G.1; SILVA, V.M.1; SILVA, D.M.R.1; SANTOS, J.C.C.1; MELO, M.R.M.1;
LIMA, V.G.T.1; SILVA, T.L.1; SERVEZAN, V.C.1; NUNES, I.B.P.1; SILVA, M.A.1

1Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – Faculdade de Ciências Agronômicas, 
Botucatu, SP, mariana.sab53@gmail.com 

Na cultura da soja, o potássio (K) é o segundo nutriente exigido em maiores 
quantidades, atrás apenas do nitrogênio (N). É também o mais removido pela maioria 
das culturas, indicando a importância de se realizar adequada adubação potássica (Dev, 
1995). Esse nutriente encontra-se na forma catiônica (K+) e seus sais apresentam alta 
solubilidade, o que associado à baixa capacidade de troca catiônica (CTC) da maioria 
dos solos brasileiros, favorece a ocorrência de perdas por lixiviação. Portanto, a maneira 
mais eficaz de se aproveitar o K é por meio da adubação de cobertura, de 30 a 40 dias 
após a germinação, como sugerem Raij & Cantarella (1997) para doses de K2O maiores 
que 50 kg ha-1.

O correto manejo da adubação potássica é indispensável, uma vez que esse 
nutriente está envolvido em diversos processos metabólicos, como a produção de 
clorofila. Além disso, na presença de K a utilização de N é potencializada (Foloni et al., 
2013).

Dentre os pigmentos vegetais, o grupo das clorofilas é o mais importante por, 
junto com alguns carotenoides, participar diretamente da fotossíntese (Engel & 
Poggiani, 1991), sendo seu maior conteúdo nas folhas relacionado à maior eficiência 
fotossintética.  

A hipótese deste trabalho é que o parcelamento da adubação potássica na 
cultura da soja resulta em maior produção de pigmentos fotossintéticos em relação à 
fertilização realizada em dose única, na semeadura. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
as concentrações de clorofilas e carotenoides em plantas de soja submetidas ao 
parcelamento da adubação potássica nos estádios de desenvolvimento V4 e R1. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Faculdade de Ciências 
Agronômicas, FCA/UNESP, em Botucatu – SP, de dezembro de 2017 a abril de 2018. 
O solo do local foi classificado como Latossolo Vermelho Distrófico (Embrapa, 1999) e 
suas características físico-químicas antes da instalação do ensaio encontram-se na 
Tabela 1. Foi utilizada, em sistema de plantio direto, a cultivar TMG 7062 IPRO, material 
super precoce, de crescimento semi-determinado e ciclo médio de 120 a 134 dias. 
Adotou-se delineamento experimental em blocos casualizados, com sete tratamentos e 
quatro repetições, sendo os tratamentos compostos por dose fixa de 90 kg ha-1 de K2O, 
aplicados manualmente em diferentes épocas: (T1) 100% aos 36 dias após a 
semeadura (DAS) no estádio V4; (T2) 25% na semeadura e 75% aos 36 DAS; (T3) 75% 
na semeadura e 25% aos 36 DAS; (T4) 100% aos 57 DAS, no estádio R1; (T5) 25% na 
semeadura e 75% aos 57 DAS; (T6) 75% na semeadura e 25% aos 57 DAS e (T7) 100% 
na semeadura, utilizando como fonte KCl. Cada parcela foi composta por sete linhas de 
cinco metros de comprimento, espaçadas entre si por 0,5 m, o que corresponde a 17,5 
m2 de área total e 4,5 m2 de área útil. A semeadura foi realizada mecanicamente no dia 
05/12/2017, com adubação de base constituída por 500 kg ha-1 de superfosfato simples. 
As sementes foram tratadas com Vitavax-Thiram 200SC (300 mL 100 kg-1 de sementes) 
e Cruiser 350FS (300 mL 100 kg-1 de sementes). Além disso, receberam 60 mL 100 kg-

1 de sementes do inoculante Biomax Premium. O controle de pragas, doenças e plantas 
daninhas foi realizado conforme recomendações técnicas para a cultura.  
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Foram analisados aos 66 DAS, quando as plantas encontravam-se no estádio 
R3, teor de clorofila a, teor de clorofila b, teor de clorofila total, carotenoides e relação 
clorofilas a/b. Para tanto, três discos foliares de 4 mm de diâmetro foram retirados de 
cada parcela, da porção central de folhas completamente expandidas, excluindo-se a 
nervura principal, e transferidos para frascos encapados com papel alumínio contendo 
3 mL de dimetilformamida. Os recipientes foram fechados com tampas de borracha e 
permaneceram em temperatura ambiente por 24 horas. Em seguida, a absorbância das 
amostras foi determinada no espectrofotômetro (UV-2700, Shimadzu) nos
comprimentos de onda de 665,1; 649,1 e 480 nm (Wellburn, 1994). O cálculo das 
concentrações das clorofilas a, b e carotenoides foi baseado em metodologia descrita 
por Wellburn (1994). Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação 
de médias pelo teste de Tukey (p<0,05). 

As maiores médias para concentrações de clorofila a, clorofila b e clorofila total
foram observadas no tratamento 5, enquanto que as menores ocorreram no tratamento 
6 (Figuras 1a, 1b e 1c). Também foram observados os maiores valores de carotenoides 
no tratamento 5, e por outro lado, os menores nos tratamentos 1, 3 e 6 (Figura 1d). Não 
houve diferença estatística entre os tratamentos para a relação clorofila a/b (Figura 1e). 

Segundo Viana e Kiehl (2010), a disponibilidade de K estimula o aproveitamento 
de N, nutriente integrante de enzimas que, associadas aos cloroplastos, participam da 
síntese das moléculas de clorofila (Viana et al., 2008), além de estar presente na 
estrutura dessas moléculas. Apesar de o período de maior exigência de potássio na 
cultura da soja ocorrer na fase vegetativa, mais especificamente 30 dias antes do 
florescimento (Tanaka et al.,1993), há grande demanda por fotoassimilados durante o 
enchimento do grãos, o que justifica o bom desempenho dos tratamentos 4 e 5, que 
receberam a maior parte da dose de K no estádio R1, em relação aos demais, 
principalmente quando comparados aos tratamentos 1, 2, 3 e 6, nos quais a maior parte 
do potássio ou sua totalidade foi aplicada em estádio vegetativo.  

A hipótese deste trabalho, foi, portanto, comprovada, já que houve resposta das 
plantas de soja quanto aos teores de clorofilas e carotenoides quando submetidas a 
diferentes épocas de parcelamento da adubação potássica.  
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Tabela 1. Características físico-químicas iniciais do solo 

pH MO P S Al
3+

H+A
l

K Ca Mg S
B

CTC V areia silte argila
CaCl2 g dm-3 --mg dm-3-- ------------------------mmolc dm-3--------------------------- % ----------------g kg-1------------- 

5,1 28 3 23 0 48 2,9 3 16 49 98 5 885 118 27 

Figura 1. Teores de clorofila a (CLa) no estádio R3 (a); Teores de clorofila b (CLb) no 
estádio R3 (b); Teores de clorofila total (CLa+b) no estádio R3 (c); Carotenoides (CAR) 
no estádio R3 (d); Relação clorofilas a/b (CLa/CLb) no estádio R3 (e).
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ARQUITETURA DE RAIZ DE GENÓTIPOS DE SOJA EM CASA DE 
VEGETAÇÃO

GONÇALVES, S.L.1; CATTELAN, A.J.1; NEPOMUCENO, A. L.1; SILVA NASCIMENTO, 
W.B.2; SIBALDELLI, R.N.R.1

1Embrapa Soja, 2Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 

A eficiência da exploração do solo é função da arquitetura do sistema radicular, uma vez 
que a absorção de água e nutrientes e a adaptação das plantas a um ambiente 
dependem da distribuição da raiz no solo. O termo arquitetura, em raízes de plantas, 
refere-se à configuração espacial, enfatizando a geometria e os ângulos formados entre 
os diferentes tipos de raízes, existindo aquelas com propensão a serem mais 
superficiais ou mais profundas, havendo significativa variabilidade para estas 
características. As mais superficiais, estão diretamente relacionadas com a eficiência 
na absorção de nutrientes, como por exemplo o fósforo. Por outro lado, a arquitetura da 
raiz também tem forte correlação com a sua profundidade, sendo importante por 
aumentar as chances de sobrevivência na seca.  A dificuldade natural em estudos de 
raízes de plantas é significativa, uma vez que trabalhos sem quebra de raízes e sem 
perdas de raízes laterais é ainda um sério problema metodológico. Ensaios em casa de 
vegetação, com a utilização de vasos, areia e vermiculita, conseguem manter a 
integridade das raízes, produzindo bons resultados na comparação de diferentes 
genótipos.  O objetivo deste trabalho foi comparar a arquitetura das raízes de 20 
genótipos de soja, cultivados em vasos de casa de vegetação.  
O experimento foi conduzido na safra de 2016/2017, instalado em novembro de 2016, 
no Centro Nacional de Pesquisa de Soja (Embrapa Soja); localizado em Londrina, 
Paraná, Brasil. O substrato utilizado foi composto de 1/3 de vermiculita, 1/3 de areia 
lavada e 1/3 de Latossolo Roxo, sendo conduzida uma planta por vaso, com irrigação 
automática. O ensaio teve 20 tratamentos, com cinco repetições para cada um dos 
seguintes genótipos: BRS 184; BRS 284; EMBRAPA 48; BRS 1001IPRO; BRS 
1010IPRO; PI 416937 (Kuwazu); PI 471938; JACKSON; WILLIAMS 82; FORREST; 
BRB14 207526; BRB14 207527; DUMBAR; GOLS (35S:AtGols2); BMX DESAFIO RR; 
BRS 316RR; MG/BR 46 (Conquista); BRS 7380RR; BRS 397CV e BRS 8482CV. Após 
30 dias as raízes foram colhidas, separadas da parte aérea, lavadas cuidadosamente, 
evitando-se, ao máximo, quebras na sua estrutura. Foram capturadas imagens de cada 
raiz ainda fresca, com identificação do tratamento, com uma régua graduada em 
centímetros (servindo de escala). Em seguida, com a utilização do software Micro-
measure, foram determinados os ângulos entre a raiz principal e as laterais, entre o 
início da raiz principal e surgimento das primeiras laterais (ponto exato de onde foram 
determinados os diâmetros), até o momento em que a raiz principal vai se afunilando e 
tem o seu diâmetro significativamente diminuído, conforme Gonçalves et al. (2017). Os 
dados coletados (Tabela 1) permitiram a realização de uma análise de agrupamento, ou 
de “clusters”, possibilitando a classificação dos diferentes genótipos, formando um 
dendograma (JOHNSON & WICHERN, 1988); (Figura 1). A medida de similaridade 
utilizada foi a distância euclidiana e o dendograma construído pelo método de Ward. 
Analisando-se o dendograma, na distância de ligação 7.0, foi possível formar 2 
diferentes grupos. O grupo 1 ficou formado pelos genótipos Desafio, Dumbar, BRS 397, 
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BRS 316, Jacson, BRS 7380, MG/BR 46 (Conquista), BRB14 207526 e BRS 1010. Foi 
possível observar neste grupo, que a média dos ângulos medidos ficou em 61,490

(graus), o diâmetro ao redor de 0,51 cm e o comprimento máximo das raízes (média de 
todos genótipos), de 65,39 cm.  O grupo 2, por sua vez, foi formado pelos genótipos PI 
471938, Gols, Williams 82, BRS 1001, BRS 8482, BRB14 207527, Embrapa 48, Forrest, 
BRS 284, PI 416937 (Kuwazu) e BRS 184. Neste grupo, a média dos ângulos medidos 
ficou em 51,860 (graus), ou seja, em torno de 10 graus a menos que o grupo anterior, o 
diâmetro ao redor de 0,47 cm, também menor que o grupo anterior e comprimento 
máximo das raízes mais longo, com uma média de todos genótipos, de 82,56 cm. Em 
função das dificuldades para a determinação do comprimento da raiz, optou-se, então, 
por considerar o comprimento máximo de raiz que cada genótipo atingiu, como 
indicativo do potencial do cultivar em desenvolver uma longa raiz. Os resultados 
mostraram a significativa variação genotípica para a arquitetura de raiz, com ligeira 
tendência de ângulos menores possuírem diâmetros menores e raízes mais profundas. 
A metodologia utilizada neste trabalho, para os ângulos e diâmetros é confiável e de 
simples determinação. Para a estimativa do comprimento final do sistema radicular, a 
possibilidade de quebra de raízes, apesar de todo o cuidado é significativa, sendo 
necessário ainda novos avanços metodológicos para aumentar a eficiência desta 
avaliação.  
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Dendograma para 20 genótipos
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Figura 1. Dendograma formado com dados de arquitetura de raízes de soja, indicando a 
formação de dois grupos delineados pela linha de corte na distância de ligação 7,0. 
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Tabela 1. Ângulos médios, em graus, entre a raiz principal e as raízes laterais; diâmetro da raiz 
principal (cm) e comprimento máximo do sistema radicular (cm), para vinte genótipos de soja, 
cultivados em vasos (casa de vegetação), entre os estádios vegetativo e reprodutivo, conduzido 
na safra 2016/2017, em Londrina, Paraná, Brasil.

Genótipo Ângulos Diâmetro Comprimento máximo 
(Graus) (cm) do sistema radicular (cm) 

      

BRS 184 43,18 0,43 82,64 

BRS 284 53,6 0,44 56,61 

Embrapa 48 52,48 0,5 78,75 

BRS 1001 55,44 0,48 103,62 

BRS 1010 60,05 0,5 67,97 

PI 416937 (Kuwazu) 41,33 0,46 68,15 

PI 471938 47,5 0,5 106,18 

Jackson  60,59 0,52 52,66 

Williams 82 60,82 0,49 92,81 

BRB14 207526 61,53 0,5 67,69 

BRB14 207527 55,97 0,49 72,07 

Dumbar 65,6 0,5 48,84 

Gols 54,54 0,48 88,03 

Forrest 58,85 0,45 77,52 

Desafio 69,46 0,52 62,03 

BRS 316 56 0,54 59,64 

Conquista 64,27 0,49 78,29 

BRS 7380 60,57 0,5 75,19 

BRS 397 55,36 0,53 76,24 

BRS 8482 46,83  0,5  81,94 
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE SOJA EM FUNÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO 
ESPACIAL DE PLANTAS NA LINHA DE SEMEADURA 

ROY, J.M.T¹; MADALASSO, T.¹; FAVERO, F.¹ 

¹Centro de Pesquisa Agrícola – CPA Copacol, Cafelândia, PR. joao.roy@copacol.com.br.  

A produtividade da cultura da soja é definida pela interação entre a planta, 
ambiente de produção e o manejo utilizado. Dentre as práticas de manejo a 
escolha do cultivar, época de semeadura e densidade de plantas, são fatores 
que influenciam diretamente no rendimento de grãos da soja. 

As mudanças morfofisiológicas na arquitetura de plantas de soja e 
mudanças de manejos ocorridas nos últimos anos em seu cultivo, propiciaram o 
desenvolvimento de novas tecnologias e alternativas que visam o aumento de 
produtividade da cultura. Dentre as mudanças de manejo no processo de 
semeadura, uma delas está relacionada a forma de distribuição de sementes na 
linha de semeadura. O manejo tradicional se configura pela distribuição das 
sementes de forma equidistante na linha de semeadura e de forma solteira, com 
o auxílio de discos de semente de 45 a 90 furos. Uma forma alternativa na 
distribuição de sementes é a da forma de “covas” também denominado de plantio 
agrupado, também de forma equidistantes, porém com a deposição de quatro 
sementes por cova na linha de semeadura, o processo é realizado com disco de 
sementes com 12 furos, que permitem a passagem de quatro sementes que 
posteriormente são depositadas no sulco de semeadura.

A hipótese deste trabalho é verificar se métodos alternativos de 
distribuição de sementes na linha de semeadura de forma equidistante e em 
“covas”, proporcionam incrementos em produtividades na cultura da soja. O 
objetivo deste trabalho é avaliar o desemprenho de cinco cultivares de soja em 
função da variação de distribuição de sementes na linha de semeadura.

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa Agrícola (CPA) da 
COPACOL, em Cafelândia, PR. com altitude de 595 m. O solo da área é 
caracterizado como Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa 
(Embrapa, 2006). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 
repetições, em esquema fatorial 5 x 2. O primeiro fator analisado foram cinco 
cultivares (Msoy 5947 IPRO, Msoy 6410 IPRO, BS 2606 IPRO, BMX Garra IPRO 
e NA 5909 RR) e o segundo fator foi o disco de sementes (normal com 90 furos 
e agrupado com 12 furos). A taxa de semeadura utilizada foi de 11,6 
sementes/metro, com linhas espaçadas em 0,5 m entre si.

As unidades experimentais continham 14 m de comprimento e 2,5 m de 
largura, totalizando 35 m². A semeadura foi realizada no dia 11/10/2017, com a 
adubação de 350 kg/ha do formulado 04-24-16 N, P2O5, K2O, respectivamente. 
O manejo da cultura foi de acordo com as recomendações oficias para a região 
(EMBRAPA 2014). 

As variáveis analisadas foram população final de plantas e rendimento de 
grãos. A população final de plantas foi determinada pela contagem de plantas de 
soja emergidas em duas linhas centrais da unidade experimental e em 8 metros 
de comprimento. O rendimento de grãos foi determinado pela colheita das três 
linhas centrais da unidade experimental com colhedora de parcelas e após 
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determinado a massa de grãos colhidas, sendo então extrapolados os dados 
para kg/ha e corrigido a umidade de grãos para 13%. 

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância e as 
médias quando significativas agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade de erro. 

Houve interação para rendimento de grãos entre os cultivares e o tipo de 
disco de sementes utilizados (tabela 1). Os cultivares Msoy 6410 IPRO e BMX 
Garra IPRO apresentaram maior rendimento de grãos com a utilização do disco 
de semeadura agrupada. Para os demais cultivares Msoy 5947 IPRO, BS 2606 
IPRO e NA 5909 RG, não houveram diferenças significativas em produtividade 
independente da variação de disco de sementes utilizados. Na média dos cinco 
cultivares avaliados, não houveram diferenças significativas pela variação do 
disco de sementes utilizando durante a semeadura do experimento. 

Dentre os cinco cultivares avaliados, o cultivar Msoy 5947 IPRO 
apresentou o maior rendimento de grãos na média das duas formas de 
distribuição de sementes utilizadas na semeadura do experimento. Já o cultivar 
NA 5909 RG apresentou o menor rendimento de grãos do experimento, 
independente do disco de sementes utilizado na semeadura do ensaio. 

A soja apresenta uma alta capacidade compensatória e de plasticidade 
permitindo que alterações no arranjo de plantas na linha de semeadura não 
reduzam a sua produtividade e dependendo do cultivar propicie incrementos 
significativos em seu rendimento de grãos, podendo se tornar uma prática de 
manejo de baixo investimento e com retorno em produtividade e lucratividade 
consequentemente.

Para população de plantas (tabela 2), também houve interação entre os 
fatores analisados, o cultivar Msoy 5947 IPRO apresentou maior população final 
de plantas com a utilização do disco tradicional de distribuição de sementes de 
90 furos. O cultivar BMX Garra IPRO, apresentou maior população de plantas 
com a utilização do disco de distribuição de sementes de forma agrupada. Para 
os demais cultivares (NA 5909 RG, Msoy 6410 IPRO e BS 2606 IPRO, não 
houveram diferenças indepente do disco de sementes utilizado no momento da 
semeadura do experimento. Os cultivares Msoy 6410 IPRO, BS 2606 IPRO e 
Msoy 5947 IPRO, foram os cultivares que tiveram a maior população final de 
plantas na média das diasuas formas de distribuição de sementes utilizada. 

A velocidade de semeadura foi de 5 km/h durante a instalação do 
experimento, o cultivar Msoy 5947 IPRO apresentou menor população com a 
distribuição de forma de agrupada, já o cultivar BMX Garra IPRO teve sua menor 
população com a distribuição normal de semeadura, o que evidencia que em 
baixas velocidades de semeadura, a variação na forma de distribuição não afeta 
negativamente a população final de plantas. 

A distribuição de sementes de forma agrupada não diminui o rendimento 
de grãos. Para os cultivares Msoy 6410 IPRO e BMX Garra IPRO, a semeadura 
agrupada apresenta maior rendimento de grãos. Na média dos cultivares 
avaliados, a população final de plantas não é afetada pela variação na 
distribuição espacial de sementes na linha de semeadura. 
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Tabela 1. Rendimento de grãos de soja em função da variação de cultivares de soja e disco de 
distribuição de semente. Cafelândia, PR 2018. 

Cultivar 
Rendimento (kg/ha) 

Agrupado Normal Média

BS2606IPRO 5385,2 A b 5348,0 A b 5366,6 b
GARRAIPRO 5386,9 A b 5138,1 B b 5262,5 b
M5947IPRO 5640,9 A a 5764,7 A a 5702,8 a
M6410IPRO 5452,2 A b 5258,3 B b 5355,2 b
NA5909RG 4841,0 A c 4857,0 A c 4849,0 c

Média 5341,2 5273,2 5307,2 

CV 1 (%) 2,39 

CV 2 (%) 2,18 
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Skott-Knott à 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 2. População final de plantas em função da variação de cultivares de soja e disco de 
distribuição de semente. Cafelândia, PR 2018. 

Cultivar 
                        População (plantas/m2)

Agrupado Normal Média

BS2606IPRO 21,1 A a 20,6 A a 20,9 a
GARRAIPRO 20,5 A a 18,9 B b 19,7 b
M5947IPRO 20,3 B a 21,5 A a 20,9 a
M6410IPRO 21,3 A a 20,9 A a 21,1 a
NA5909RG 20,1 A a 19,6 A b 19,8 b
Média 20,6 20,3 20,5 
CV 1 (%) 4,08 
CV 2 (%) 3,54 

Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem estatisticamente pelo 
teste de Skott-Knott à 5% de probabilidade de erro. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 280

PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO DO 
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS 

FÁVERO, F.¹; MADALOSSO, T.¹; ROY, J.M.T¹ 

¹Centro de Pesquisa Agrícola – CPA Copacol, Cafelândia, PR. favero@copacol.com.br.  

A produtividade da cultura da soja é definida pela interação entre a 
planta, ambiente de produção e o manejo utilizado. Dentre as práticas de 
manejo a escolha do cultivar, época de semeadura e densidade de plantas, são 
fatores que influenciam diretamente no rendimento de grãos da soja. 

As mudanças morfofisiológicas na arquitetura de plantas de soja e 
mudanças de manejos ocorridas nos últimos anos em seu cultivo instigam a 
reavaliação das práticas de cultivo. Dentre as estas o processo de semeadura 
é uma delas que está relacionada à forma de distribuição e o arranjo de 
semente na linha e entre linhas. Em geral, populações que variam entre 160 e 
360 mil plantas de soja por hectare afetam pouco a produtividade de grãos, 
desde que as plantas estejam distribuídas uniformemente na área (Luca & 
Hungria, 2014). O manejo tradicional da soja no Brasil se consolidou no 
espaçamento entre linhas de 40 a 50 cm entre linha. (Strieder  et al. 2014) e a 
indústria de máquinas utiliza o padrão para as semeadoras da soja nestes 
espaçamentos. O exemplo da consolidação deste espaçamento é a redução da 
entrelinha do milho para 45 cm, justificando em alguns casos a compra por 
parte dos produtores de plataformas de milho com esse espaçamento. O 
objetivo deste trabalho é verificar se a redução do espaçamento entre linhas da 
soja pode melhorar o aproveitamento de água, luz e nutrientes da cultura e 
refletir na produtividade. 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa Agrícola (CPA) da 
COPACOL, em Cafelândia, PR. com altitude de 595 m. O solo da área é 
caracterizado como Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa 
(Embrapa, 2006). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 
repetições, em esquema de parcela subdividida. Foram avaliados dois 
cultivares de ciclo similar, porém com arquitetura distinta (NA 5909 RR e SYN 
1059 RR), três populações (150.000, 210.000 e 440.000 plantas ha-1) em dois 
espaçamentos entre linha (50 cm e 25 cm). 

As unidades experimentais continham 14 m de comprimento e 2,5 m de 
largura, totalizando 35 m². A adubação com formulado foi realizada no dia 
26/07/2017 de forma transversal as linhas de semeadura com semeadora em 
espaçamento de 25 cm. A semeadura foi realizada no dia 27/09/2017. O 
manejo da cultura foi de acordo com as recomendações oficias para a região 
(EMBRAPA 2014). 

As variáveis analisadas foram população final e rendimento de grãos. A 
população final de plantas foi determinada pela contagem de plantas de soja 
emergidas em duas linhas centrais da unidade experimental e em 8 metros de 
comprimento. O rendimento de grãos foi determinado pela colheita das três 
linhas centrais da unidade experimental com colhedora de parcelas e após 
determinado a massa de grãos colhidas, sendo então extrapolados os dados 
para kg/ha e corrigido a umidade de grãos para 13%. 
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Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância e as 
médias quando significativas agrupadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade de erro. 

Houve interação para o rendimento de grãos entre os cultivares e 
população de plantas (Tabela 1). A cultivar SYN 1050 RR produziu mais grãos 
com as populações de 210.000 e 440.000 plantas ha-1, enquanto que a cultivar 
NA 5909 RR produziu mais grãos com as populações de 150.000 e 210.000 
plantas ha-1. Essa interação mostra as diferenças entre cultivares quanto à 
compensação de plantas. A cultivar NA 5909 RR, possui maior capacidade de 
compensação de plantas através da emissão de ramificação laterais. Ainda na 
Tabela 1, observa-se que a recomendação da população recomendada para os 
cultivares (210.000 plantas ha-1) foi que produziu mais. Justificando a 
necessidade de ajustar a população de plantas para o microclima regional. Não 
houve acamamento observado no ensaio, independente da população. 

Quando a população de plantas é comparada com o espaçamento entre 
linhas (Tabela 2). Não foram observados ganhos significativos com o aumento 
da população para o espaçamento tradicional (50 cm), já para o espaçamento 
reduzido (25 cm) os ganhos de produtividade são significativamente maiores 
para as populações de 210.000 e 440.000 plantas ha-1. A produtividade do 
espaçamento reduzido foi maior para as populações acima de 210.000 plantas 
ha-1. Estes dados comprovam que a melhor distribuição espacial de plantas 
com o espaçamento reduzido pode prover ganhos expressivos (acima de 280 
kg ha-1) de produtividade para populações maiores, reduzindo a competição 
entre plantas pelos recursos. 

O comportamento produtivo das cultivares foi significativamente 
diferente para o espaçamento reduzido (25 cm). A cultivar SYN 1059 RR 
produziu 440,25 kg ha-1 de soja quando cultivada sob espaçamento reduzido 
(Tabela 3), já a cultivar NA 5909 RR, não apresentou diferenças significativas. 
A resposta específica a cultivar SYN 1059 RR, indica que a resposta ao 
espaçamento entre linhas pode ser diferenciada entre cultivares, necessitando 
de estudos específicos. 

A redução do espaçamento entre linhas proveu ganhos significativos de 
produtividade (197,89 kg ha-1) no ensaio. A melhor distribuição de plantas na 
área promove ganhos produtivos para cultivares de soja que apresentam 
menor capacidade de compensação e em altas populações. 
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Tabela 1. Produtividade da soja em função das diferentes populações e cultivares, Cafelândia 
PR, safra 2017/2018 
População  
(plantas ha-1)

NA 5909 RR   SYN 1059 RR   Média   
 -------------------------------kg ha-1------------------------------------ 

150.000 5405,82 ab  A 5211,44 b B 5308,63 c 
210.000 5439,44 a    A 5588,43 a A 5513,94 a 
440.000 5218,45 b    B 5597,23 a A 5407,84 b 
Média 5354,57 B 5465,70 A 5410,14   
CV 1 (%) 1,10 
CV 2 (%) 2,45           

Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 2. Produtividade da soja em função das diferentes populações e espaçamento entre 
linhas, Cafelândia PR, safra 2017/2018 
População  
(plantas ha-1)

25 cm   50 cm   Média   
 --------------------------------kg ha-1----------------------------- 

150.000 5323,10 b A 5294,16 a A 5308,63 c 
210.000 5655,32 a A 5372,55 a B 5513,94 a 
440.000 5548,81 a A 5266,87 a B 5407,84 b 
Média 5509,08 A 5311,19 B 5410,14   
CV 1 (%) 2,18 
CV 2 (%) 1,10           

Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 3. Produtividade da soja em função de cultivares e espaçamento entre linhas, 
Cafelândia PR, safra 2017/2018 

Cultivares 25 cm   50 cm   Média   
 -----------------------------kg ha-1-------------------------- 

NA 5909 RR 5332,33 b A 5376,81 a A 5354,57 b 
SYN 1059 RR 5685,83 a A 5245,58 a B 5465,70 a 
Média 5509,08 A 5311,19 B 5410,14   
CV 1 (%) 2,18 
CV 2 (%) 2,45           

Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem estatisticamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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PRODUTIVIDADE DA SOJA EM FUNÇÃO DO USO DE LACTOFEN PARA 
SUPRESSÃO 

FÁVERO, F.¹; MADALOSSO, T.¹; ROY, J.M.T¹ 

¹Centro de Pesquisa Agrícola - CPA Copacol, Cafelândia, PR. favero@copacol.com.br.  

A produtividade da cultura da soja é definida pela interação entre a 
planta, ambiente de produção e o manejo utilizado. Dentre as práticas de 
manejo a escolha do cultivar, época de semeadura e densidade de plantas, são 
fatores que influenciam diretamente no rendimento de grãos da soja. 

As mudanças morfofisiológicas na arquitetura de plantas de soja e 
mudanças de manejos ocorridas nos últimos anos em seu cultivo instigam a 
reavaliação das práticas de cultivo. Em geral, populações que variam entre 160 
e 360 mil plantas de soja por hectare afetam pouco a produtividade de grãos, 
desde que as plantas estejam distribuídas uniformemente na área (Luca & 
Hungria, 2014). O manejo tradicional da soja no Brasil se consolidou no 
espaçamento entre linhas de 40 a 50 cm entre linha (Strieder  et al. 2014). Uma 
prática que vêm que está sendo usada para buscar tetos produtivos mais altos 
é uso de populações de plantas de soja elevadas, que permitem um maior 
número de plantas por área. Porém essa prática pode levar ao acamamento da 
cultura afetando negativamente a produtividade. O uso do lactofen (herbicida 
de contato) é uma prática utilizada para suprimir o crescimento vegetativo da 
soja evitando perdas por acamamento em situações da alta densidade de 
plantas. O objetivo deste trabalho é verificar se a elevação da densidade em 
diferentes cultivares e espaçamentos, associado à supressão com lactofen, 
pode contribuir para o aumento da produtividade da soja. 

Foram conduzidos 2 experimentos lado a lado no Centro de Pesquisa 
Agrícola (CPA) da COPACOL, em Cafelândia, PR. com altitude de 595 m. O 
solo da área é caracterizado como Latossolo Vermelho distroférrico de textura 
argilosa (Embrapa, 2006). O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados com 4 repetições, em esquema de parcela subdividida. Foi 
avaliado dois cultivares de ciclo similar, porém com arquitetura distinta (NA 
5909 RR e SYN 1059 RR), três populações (150.000, 210.000 e 440.000 
plantas ha-1) em dois espaçamentos entre linha (50 cm e 25 cm). Sendo que 
um experimento recebeu aplicação de lactofen (180 g i.a ha-1) em estádio V5. 

As unidades experimentais continham 14 m de comprimento e 2,5 m de 
largura, totalizando 35 m². A adubação com formulado foi realizada no dia 
26/07/2017 de forma transversal as linhas de semeadura com semeadora em 
espaçamento de 25 cm. A semeadura foi realizada no dia 27/09/2017. O 
manejo da cultura foi de acordo com as recomendações oficias para a região 
(Embrapa, 2013). 

As variáveis analisadas foram população final e rendimento de grãos. A 
população final de plantas foi determinada pela contagem de plantas de soja 
emergidas em duas linhas centrais da unidade experimental e em 8 metros de 
comprimento. O rendimento de grãos foi determinado pela colheita das três 
linhas centrais da unidade experimental com colhedora de parcelas e após 
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determinado a massa de grãos colhidas, sendo então extrapolados os dados 
para kg/ha e corrigido a umidade de grãos para 13%. 

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância e as 
médias quando significativas agrupadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade de erro. 

Não foi observado acamamento da soja nos ensaios. 
Houve interação para o rendimento de grãos entre os cultivares e 

população de plantas (Tabela 1) para o ensaio conduzido sem lactofen. A 
cultivar SYN 1050 RR produziu mais grãos com as populações de 210.000 e 
440.000 plantas ha-1, enquanto que a cultivar NA 5909 RR produziu mais grãos 
com as populações de 150.000 e 210.000 plantas ha-1. Essa interação mostra 
as diferenças entre cultivares quanto à compensação de plantas. A cultivar NA 
5909 RR, possui maior capacidade de compensação de plantas através da 
emissão de ramificação laterais. Já para o ensaio conduzido com lactofen 
(Tabela 2) a cultivar NA 5909 RR, não apresentou perda de produtividade com 
a maior população estudada, e também não houveram diferenças significativas 
para a média entre os dois cultivares, mostrando que o lactofen pode ser uma 
ferramenta importante para reduzir perdas de potencial produtivo em condições 
de alta densidade de plantas. 

Quando a população de plantas é comparada com o espaçamento entre 
linhas no ensaio sem lactofen (Tabela 3). Não foram observados ganhos 
significativos com o aumento da população para o espaçamento tradicional (50 
cm), já para o espaçamento reduzido (25 cm) os ganhos de produtividade são 
significativamente maiores para as populações de 210.000 e 440.000 plantas 
ha-1. A produtividade do espaçamento reduzido foi maior para as populações 
acima de 210.000 plantas ha-1. Estes dados comprovam que a melhor 
distribuição espacial de plantas com o espaçamento reduzido pode prover 
ganhos expressivos (acima de 280 kg ha-1) de produtividade para populações 
maiores, reduzindo a competição entre plantas pelos recursos. No ensaio 
conduzido com lactofen (Tabela 4). As interações foram similares, porém a 
população de 440.000 plantas ha-1 apresentou um ganho expressivo de 
produtividade comparado ao ensaio conduzido sem lactofen (Tabela 3), 
mostrando um ganho técnico com a aplicação a supressão de plantas sob 
densidade elevada. O espaçamento reduzido apresentou perdas de 
produtividade na população menor (150.000 planta ha-1), indicando que o uso 
de lactofen em espaçamento reduzido e baixa população não deve ser 
recomendado.

O comportamento produtivo das cultivares foi significativamente 
diferente para o espaçamento reduzido (25 cm) para ambos os ensaios. A 
cultivar SYN 1059 RR produziu 440,25 e 121,67 kg ha-1 de soja quando 
cultivada sob espaçamento reduzido com e sem lactofen, respectivamente, 
(Tabela 5 e 6), já a cultivar NA 5909 RR, não apresentou diferenças 
significativas para redução do espaçamento. Ao comparar os ensaios, os 
ganhos com a aplicação do lactofen foram observados com o espaçamento de 
50 cm. 

O uso de lactofen promove ganhos produtivos na soja em altas 
densidades de plantas e em espaçamento tradicional, não sendo indicado o 
uso cultivos de baixa densidade e espaçamento reduzido. 
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Tabela 1. Produtividade da soja em função das diferentes populações e cultivares, 
Cafelândia PR, safra 2017/2018 (ensaio conduzido sem lactofen) 

População
(plantas ha-1)

NA 5909 RR   SYN 1059 RR   Média   
 -------------------------------kg ha-1------------------------------------ 

150.000 5405,82 ab  A 5211,44 b B 5308,63 c 
210.000 5439,44 a    A 5588,43 a A 5513,94 a 
440.000 5218,45 b    B 5597,23 a A 5407,84 b 
Média 5354,57 B 5465,70 A 5410,14   
CV 1 (%) 1,10 
CV 2 (%) 2,45           
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 2. Produtividade da soja em função das diferentes populações e cultivares, 
Cafelândia PR, safra 2017/2018 (ensaio conduzido com lactofen) 

População
(plantas ha-1)

NA 5909 RR   SYN 1059 RR   Média   
 ------------------------kg ha-1-----------------------

150.000 5362,37 a A 5246,82 b A 5304,60 b 
210.000 5510,13 a A 5618,29 a A 5564,21 a 
440.000 5452,82 a B 5712,44 a A 5582,63 a 
Média 5441,77 A 5525,85 A 5483,81   
CV 1 (%) 1,09 
CV 2 (%) 2,18           
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 3. Produtividade da soja em função das diferentes populações e espaçamento 
entre linhas, Cafelândia PR, safra 2017/2018 (ensaio conduzido sem 
lactofen) 

População
(plantas ha-1)

25 cm   50 cm   Média   
 --------------------------------kg ha-1----------------------------- 

150.000 5323,10 b A 5294,16 a A 5308,63 c 
210.000 5655,32 a A 5372,55 a B 5513,94 a 
440.000 5548,81 a A 5266,87 a B 5407,84 b 
Média 5509,08 A 5311,19 B 5410,14   
CV 1 (%) 2,18 
CV 2 (%) 1,10           
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 4. Produtividade da soja em função das diferentes populações e espaçamento 
entre linhas, Cafelândia PR, safra 2017/2018 (ensaio conduzido com 
lactofen) 

População
(plantas ha-1)

25 cm   50 cm   Média   
 ------------------------kg ha-1-----------------------

150.000 5241,07 b B 5368,12 b   A 5304,60 b 
210.000 5657,01 a A 5471,41 ab B 5564,21 a 
440.000 5648,16 a A 5517,09 a   B 5582,63 a 
Média 5515,41 A 5452,21 A 5483,81   
CV 1 (%) 4,11 
CV 2 (%) 1,09           
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 5. Produtividade da soja em função de cultivares e espaçamento entre linhas, 
Cafelândia PR, safra 2017/2018 (ensaio conduzido sem lactofen) 

Cultivares 25 cm   50 cm   Média   
 -----------------------------kg ha-1-------------------------- 

NA 5909 RR 5332,33 b A 5376,81 a A 5354,57 b 
SYN 1059 RR 5685,83 a A 5245,58 a B 5465,70 a 
Média 5509,08 A 5311,19 B 5410,14   
CV 1 (%) 2,18 
CV 2 (%) 2,45           
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

Tabela 6. Produtividade da soja em função de cultivares e espaçamento entre linhas, 
Cafelândia PR, safra 2017/2018 (ensaio conduzido com lactofen) 

Cultivares 25 cm   50 cm   Média   
 ------------------------kg ha-1-----------------------

NA 5909 RR 5444,14 b A 5439,40 a A 5441,77 a 
SYN 1059 RR 5586,69 a A 5465,01 a B 5525,85 a 
Média 5515,41 A 5452,21 A 5483,81   
CV 1 (%) 4,11 
CV 2 (%) 2,18           
Médias seguidas de letra maiúscula na linha e letra minúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 
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PRODUTIVIDADE DE GRÃOS EM FUNÇÃO DE PERÍODOS DE 
DESSECAÇÃO PRÉ-COLHEITA DE CULTIVARES DE SOJA 

CAVALIERI, S.D.1; RAMOS JUNIOR, E.U.2; IKEDA, F.S.3; FARIAS NETO, A.L.3;
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L.H.4; LUZ, K.W. 4; SILVA, T.A.A. 4; KONZEN, L.M.4; PEZZINI, A.L.5.

1Embrapa Algodão, Sinop, MT, sidnei.cavalieri@embrapa.br; 2Embrapa Soja; 3Embrapa 
Agrossilvipastoril; 4Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Sinop; 5Instituto Federal de 
Mato Grosso, Campus São Vicente (CRCV). 

A dessecação pré-colheita é uma prática adotada pelos sojicultores do Brasil 
para antecipar a colheita da soja e tem como vantagens a uniformidade de maturação, 
a dessecação de plantas daninhas adultas, a eliminação de plantas daninhas jovens, o 
transporte de grãos com menos impurezas, entre outros aspectos (Inoue, 2012). Além 
disso, pode contribuir para a implantação da cultura em sucessão dentro do período 
ideal recomendado para a região, sobretudo em casos de atraso da semeadura da 
oleaginosa.

O processo de maturação da semente de uma planta compreende uma série de 
alterações morfológicas, fisiológicas e funcionais que ocorrem a partir da fertilização do 
óvulo, prosseguindo até o momento em que as sementes estão em condições para a 
colheita (Delouche, 1971). Durante o processo de formação e maturação das sementes, 
são verificadas alterações na massa da matéria seca, teor de umidade, tamanho, 
germinação e vigor, sendo a maior qualidade fisiológica observada no estádio 
denominado maturidade fisiológica (Carvalho & Nakagawa, 2000). A maturidade 
fisiológica caracteriza o momento em que a semente não depende mais fisiologicamente 
da planta e passa a sofrer maior influência das condições ambientais (Marcos Filho, 
1986). Assim, a dessecação pré-colheita deve ser realizada a partir do estádio 
fenológico de maturação fisiológica, momento esse que coincide com o máximo 
acúmulo de massa de matéria seca (estádio R 7) (Fehr & Caviness, 1977; Ritchie et al., 
1982).

Todavia, pode-se admitir diferenças quando se trata de cultivares, 
principalmente quando essas apresentam ciclos diferentes. Vale a pena salientar que, 
em algumas situações, a dessecação pré-colheita é realizada erroneamente antes da 
maturidade fisiológica da cultura, podendo resultar em perdas de produtividade e 
qualidade de grãos (Terasawa et al., 2009). Diante disso, a hipótese desse trabalho é 
que as cultivares de soja, de forma geral, podem ter perdas de produtividade variável 
conforme o período de dessecação pré-colheita. 

Diante do exposto, cinco experimentos foram implantados na área experimental 
da Embrapa Agrossilvipastoril, situada no município de Sinop-MT, durante o período de 
novembro a março de 2018. O solo da área é classificado como um LATOSSOLO 
VERMELHO AMARELO Distrófico típico (LVAd) de textura argilosa. Cada experimento 
compreendeu uma cultivar diferente (BRS 7980, BRS 7380 RR, BRS 7680 RR, BRS 
7780 IPRO e M 8372 IPRO), adotando-se o delineamento experimental em blocos 
completos casualizados, com quatro repetições. Na Tabela 1 são descritas as 
características de hábito de crescimento, tecnologia, grupo de maturidade relativa e ciclo 
de cada cultivar. 

Os tratamentos foram constituídos de períodos de dessecação pré-colheita, na 
qual foram anotados os respectivos estádios fenológicos das plantas de soja de cada 
cultivar por ocasião da aplicação, conforme Tabela 2. As parcelas foram constituídas 
por seis linhas de semeadura de soja no espaçamento entrelinhas de 0,50 m e três 
metros de comprimento (9 m2). Todavia, foram consideradas, como área útil para 
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colheita, apenas as duas linhas centrais de cada parcela, desprezando-se 0,75 m de 
cada extremidade (1,5 m2).

Os tratos culturais foram realizados de acordo com as recomendações técnicas 
para a cultura da soja e as operações de dessecação foram realizadas nos diferentes 
períodos com o herbicida diquat (300 g ha-1), com auxílio de pulverizador pressurizado 
com CO2, equipado com barra contendo quatro pontas XR 110.02, espaçadas de 0,50 
m, calibrado para aplicar 200 L ha-1 de calda. Após a dessecação as parcelas foram 
monitoradas, sendo as plantas colhidas na medida que alcançavam o estádio R 9 da 
cultura (Ritchie et al., 1982). Em seguida, as plantas foram trilhadas e a umidade dos 
grãos determinada por gravimetria, de acordo com as Regras para Análise de Sementes 
(BRASIL, 2009), sendo corrigida para 14%. Os dados de produção das parcelas foram 
convertidos para produtividade, extrapolando-se os resultados para kg ha-1.

Os dados foram submetidos aos testes de Levene e Shapiro-Wilk, com o objetivo 
de avaliar os pressupostos homocedasticidade e a normalidade dos erros. Na análise 
dos dados empregou-se análise de variância (p<0,05), utilizando-se o programa 
estatístico SAS (SAS, 1999). 

Não houve significância para produtividade de grãos (p<0,05) para nenhuma 
cultivar com a aplicação do herbicida diquat em resposta aos períodos de dessecação 
pré-colheita. Para todas as cultivares, exceto a BRS 7380 RR, o primeiro período de 
dessecação coincidiu com o estádio de granação plena (R 6), o que teoricamente 
afetaria a produtividade de grãos, mas isso não aconteceu no presente estudo. Diante 
desses resultados, o sojicultor pode antecipar a colheita de 14 a 18 dias dependendo 
da cultivar (Tabela 3).  

Adicionalmente, é importante destacar que, devido ao menor ciclo, cultivares 
precoces ou super precoces têm maior possibilidade de reduzirem a produtividade de 
grãos com a realização da dessecação pré-colheita no estádio R 6. Porém, como já dito, 
isso não foi observado. 

Concluiu-se que a operação de dessecação pré-colheita pode ser realizada a 
partir do estádio R 6 para as cultivares BRS 7980, BRS, 7680 RR, BRS 7780 IPRO e M 
8372 IPRO e R 7.1 para a cultivar 7380 RR, pois não reduz a produtividade de grãos 
comparado à colheita dessas cultivares no estádio R 9 da cultura com maturação 
natural. 
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Tabela 1. Hábitos de crescimento, tecnologia, grupo de maturidade relativa (GMR) e ciclo das 
cultivares de soja (dias) nos diferentes experimentos de períodos de dessecação pré-colheita. 
Sinop-MT, safra 2017-2018. 

Cultivar Hábito de crescimento Tecnologia GMR Ciclo (dias) 
BRS 7980  D* Convencional 7.9 105 - 110 
BRS 7380 RR I RR1 7.3   95 - 100 
BRS 7680 RR I RR1 7.6 105 - 110 
BRS 7780 IPRO D BtRR2 7.7 105 - 110 
M 8372 IPRO D BtRR2 8.3 110 - 115 

*D - determinada, I - indeterminada. 

Tabela 2. Períodos de dessecação pré-colheita (dias) e estádios fenológicos das cultivares de 
soja por ocasião da aplicação do herbicida diquat. Sinop-MT, safra 2017-2018. 

Cultivar Período de dessecação pré-colheita (dias) / Estágio fenológico 
BRS 7980  17 (R 6) 14 (R 7.1)   8 (R 7.1) 4 (R 8.2)   0 (R 9)* 
BRS 7380 RR 17 (R 7.1) 14 (R 7.3) 11 (R 8.1) 8 (R 8.2)   0 (R 9) 
BRS 7680 RR  14 (R 6) 11 (R 7.1)   8 (R 7.2) 2 (R 8.2) 0 (R 9) 
BRS 7780 IPRO  17 (R 6) 14 (R 7.1) 11 (R 7.1) 8 (R 7.2) 0 (R 9) 
M 8372 IPRO  18 (R 6) 12 (R 7.1)   8 (R 8.2) 5 (R 8.2) 0 (R 9) 

*O tratamento “0” não recebeu a aplicação do herbicida diquat e corresponde à data da colheita. 

Tabela 3. Resumo das análises de variância dos diferentes experimentos de períodos de 
dessecação pré-colheita de soja. Sinop-MT, safra 2017-2018. 

Cultivar Produtividade média (kg ha-1) CV (%) Pr>Fc 
BRS 7980 4.139,62 15,18 0,0823ns

BRS 7380 RR 3.913,81 12,87 0,3593ns

BRS 7680 RR 4.457,54 18,28 0,3176ns

BRS 7780 IPRO 4.503,93 11,83 0,1627ns

M 8372 IPRO 4.826,25 13,46 0,1085ns

ns Não significativo (p<0,05). 
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ÉPOCAS DE SEMEADURA DAS CULTURAS SOJA SAFRA - MILHO 
SAFRINHA: IMPACTOS DA VARIABILIDADE CLIMÁTICA NA 

PRODUTIVIDADE E RENTABILIDADE ECONÔMICA 

NÓIA JUNIOR, R.S.1; SENTELHAS, P.C.1

1 Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’ - ESALQ, Piracicaba, SP, rogeriojr@usp.br; 
pcsentel.esalq@usp.br. 

O crescente aumento populacional, associado às mudanças nos padrões de 
consumo, tem aumentado a demanda por produtos agrícolas. Estima-se que a 
produtividade agrícola tenha que crescer até 2050, entre 60 e 120% em relação aos 
níveis de 2005 de modo a atender a demanda mundial por alimentos, fibras e energia. 
Dentre os países com potencial para atender à demanda mundial de produtos 
agrícolas, o Brasil aparece como o principal, tanto em termos de áreas disponíveis 
para a expansão da agricultura como, principalmente em termos de aumento de 
produtividade.

O Brasil é responsável por cerca de 6,5% da produção mundial de grãos. As 
culturas da soja e do milho representam, juntas, 90% da produção brasileira de grãos. 
O sistema de cultivo soja safra e milho safrinha, apresenta-se como um dos principais 
responsáveis pelo aumento da produção de grãos no Brasil na última década, uma vez 
que contribui para o aumento de produção sem o aumento proporcional de área 
cultivada. O investimento no cultivo do sistema vem crescendo muito nos últimos anos, 
e na safra 2016/17 a produção de milho safrinha foi responsável por cerca de 69% da 
produção total de milho no Brasil. Contudo, o sucesso da sucessão soja safra – milho 
safrinha é muito dependente das condições climáticas. 

Produtores com seu foco no milho safrinha antecipam a semeadura da soja 
para os meses de setembro e outubro e utilizam cultivares precoces (90 a 100 dias de 
maturação) para que assim, a soja possa ser colhida o quanto antes e o cultivo do 
milho aconteça (possa ser realizado) em época com condições climáticas favoráveis. 
Contudo, essa antecipação pode ser extremamente arriscada, já que a precipitação 
acumulada no mês de setembro, na maioria das regiões brasileiras, ainda é baixa, o 
que pode provocar perdas de produtividade causadas pelo déficit hídrico. Sendo 
assim, a escolha da época correta de semeadura da soja, irá determinar o sucesso da 
sucessão soja safra – milho safrinha.  

Neste sentido, a hipótese deste trabalho é de que há uma data ótima para a 
semeadura da soja safra e do milho safrinha de modo a otimizar o rendimento dos 
produtores. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar, por meio de uma abordagem 
multi-modelos, os impactos da variabilidade espacial e temporal de diferentes épocas 
de semeadura na produtividade e rentabilidade do sistema de sucessão soja safra – 
milho safrinha. 

O trabalho foi realizado por meio de simulações, usando modelos de simulação 
de cultura, previamente calibrados e validados. Os modelos de simulação de cultura 
utilizados foram: FAO – Agroecological Zone, denominado como FAO e Crop System 
Model – CROPGRO – soja v. 4.6.1 apresentado no software Decision Support System 
for Agrotechnology Transfer, apresentado como DSSAT. 

As simulações foram realizadas para oito localidades produtoras da sucessão 
soja safra – milho safrinha no Brasil. Foram adotadas 11 diferentes épocas de 
semeadura, para a cultura da soja, divididas em decêndios, com simulações 
realizadas a partir do terceiro decêndio de setembro até o primeiro decêndio de 
janeiro. Considerou-se que a semeadura do milho era realizada imediatamente após a 
colheita da soja. As cultivares consideradas foram de ciclo precoce, tendo em média, 
110 dias para a soja e 130 dias para o milho. 
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Para a análise de rentabilidade, o presente estudo considera três cenários de 
preços da saca do produto agrícola (R$/saca de 60kg) e três cenários de custo de 
produção (R$/ha), sendo que os cenários econômicos foram divididos em: Cenário 
otimista: cenário com baixo custo de implantação da cultura e alto preço da saca do 
produto agrícola; Cenário médio: cenário com valores médios de custo de implantação 
e preço da saca do produto agrícola; Cenário pessimista: cenário com alto custo de 
implantação da cultura e baixo preço da saca do produto agrícola. 
 As séries históricas dos valores dos custos de produção e dos preços foram 
baseados na cotação da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa), respectivamente. 
 Os valores da produtividade para cada cultura obtidas a partir dos modelos de 
simulação de cultura, foram convertidos em receita líquida considerando o custo de 
produção (R$ ha-1) e o preço de venda (R$/saca de 60kg). Com os valores de receita 
líquida os cenários otimista, médio e pessimista, calculou-se as chances de sucesso 
do cultivo em sucessão soja safra x milho safrinha. A determinação das chances de 
sucesso foi dada a partir da razão entre anos em que a receita líquida de cada cultura 
foi menor igual a zero sobre anos em que a receita líquida foi maior que zero. 
 Os resultados indicam que a máxima produtividade atingível para a cultura da 
soja, para a maior parte do território brasileiro, é obtida quando se realiza a semeadura 
em outubro. Por outro lado, nota-se que o atraso da semeadura da soja, a partir do fim 
do vazio sanitário, gera perdas, quase de forma linear, no potencial produtivo do milho 
safrinha. Assim, para a maior parte das localidades estudadas, a máxima 
produtividade possível, das culturas cultivadas em sucessão, é obtida quando se 
antecipa a semeadura da soja para setembro. Dentre as localidades estudadas, a 
exceção é o município de Altamira, no estado do Pará, onde o início da estação 
chuvosa é dado em novembro, e a duração deste período é de cerca de nove meses, 
assim, o intervalo ideal de semeadura dá-se partir do primeiro decêndio de novembro. 
 A análise de rentabilidade do cultivo em sucessão demonstra a importância de 
se antecipar o cultivo da soja para o mês de setembro, em quase todas as regiões 
(Figura 1). O cultivo da soja é o responsável pela maior parte da receita líquida obtida 
neste sistema de cultivo, contribuindo sempre mais que 60% da receita líquida total. 
Nota-se, também, que em caso de cenários médios, ou seja, custo de produção e 
preços médios, para ambas as culturas, os riscos de se obter prejuízos com a cultura 
do milho, quando a semeadura da soja ocorre a partir de novembro é alto. 
 Grande parte dos locais analisados, com exceção de Altamira e São Raimundo 
das Mangabeiras, apresentam queda quase que linear de receita líquida com o atraso 
da semeadura da soja. São Raimundo das Mangabeiras apresenta as maiores 
receitas líquidas quando a semeadura da soja é realizada a partir de novembro, e São 
Raimundo das Mangabeiras, quando o mesmo ocorre no início de outubro. 
 Em cenário com custo de produção baixo e preço alto, denominado otimista, 
observa-se que os riscos associados ao cultivo da soja safra e milho safrinha se 
reduzem bastante. Contudo, é válido lembrar, que embora as chances de sucesso, ou 
seja, de se obter algum tipo de lucro sejam altas, em muitos casos, quase 100%, há 
uma queda na receita líquida a medida que se atrasa a semeadura, assim como foi 
observado nos cenários médios. Por outro lado, em um cenário pessimista, alto custo 
de produção e baixo preço, as chances de sucesso se reduzem muito para todas as 
regiões estudadas. Locais como Uberlândia, Campo Mourão e Luiz Eduardo 
Magalhães, o intervalo de semeadura se reduz, assim como as chances de sucesso.  
 Os resultados encontrados, confirmam hipótese do trabalho, indicando que a 
data de plantio da soja deve ser antecipada para o final de setembro/início de outubro 
na maior parte das localidades estudadas, com exceção de Altamira – PA. A 
antecipação da semeadura da soja permite que as perdas causadas à cultura do milho 
safrinha, pelo déficit hídrico, sejam minimizadas. 
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Figura 1. Receita líquida total, sua variação interanual (tamanho da caixa do boxplot) para as 
culturas soja safra e milho safrinha, cultivadas em sucessão, e as chances de sucesso em 
cenário otimista, médio e pessimista, para a modalidade de cultivo, em diferentes datas de 
semeadura e localidades.
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Frente aos expressivos valores da produção brasileira de soja, estimada em 111 

milhões de toneladas para a safra 2017/2018 (CONAB, 2018), observa-se crescente 
demanda pelo desenvolvimento e utilização de técnicas que permitam rápida e não 
destrutiva avaliação das áreas cultivadas e que possam contribuir na melhor tomada de 
decisão em relação às práticas culturais. Observa-se também avidez sobre a 
possibilidade de identificação rápida e precisa das cultivares de soja semeadas, 
permitindo melhor monitoramento da genética utilizada, bem como possibilitando ações 
estratégicas mais eficientes sobre seu processo produtivo. 

 Nesse contexto, o sensoriamento remoto tem ganhado a atenção de setores 
ligados ao agronegócio, uma vez que, pela interação da radiação eletromagnética – 
planta – sensor, permite a aquisição de informações espectrais em diferentes níveis de 
operação (campo, aéreo e orbital) podendo contribuir com melhor caracterização das 
área cultivadas e, também, melhor manejo da cultura da soja.  

O presente trabalho teve por objetivo obter a assinatura espectral de cultivares 
de soja submetidas a diferentes níveis de disponibilidade hídrica.  

Seguindo as recomendações técnicas da Embrapa, o experimento foi conduzido 
nos campos experimentais da Embrapa Soja, localizada no município de Londrina – PR, 
na safra 2016/2017. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com parcelas 
subdivididas. Nas subparcelas foram avaliadas cultivares de soja convencionais e 
linhagens geneticamente modificadas (GM) para tolerância à seca. Nas parcelas foram 
avaliadas diferentes níveis de disponibilidade hídrica: irrigado (IRR), não irrigado (NIRR) 
e déficit hídrico no período vegetativo (DHV) e no período reprodutivo (DHR). As 
parcelas DHV e DHR foram instaladas sob abrigos móveis, programados para fecharem 
(ou no período vegetativo ou reprodutivo, respectivamente) sempre que ocorressem 
precipitações pluviométricas superiores a 0,1 mm dentro da área experimental. Os 
níveis a campo (IRR e NIRR) foram avaliados em quatro repetições e os níveis sob 
abrigos móveis (DHV e DHR) em seis repetições.  

A semeadura foi realizada no dia 19 de outubro de 2016 e a indução do déficit 
hídrico no período vegetativo se deu a partir do dia 25 de novembro de 2016 até o 
momento do florescimento (12 de dezembro de 2016). A partir de então, iniciou-se o 
déficit hídrico reprodutivo, permanecendo até a colheita. Os dados espectrais discutidos 
no presente trabalho foram coletados: aos 28 dias após a semeadura (DAS), com 
plantas no período vegetativo, antes do início da indução do déficit hídrico; aos 57 DAS, 
próximo ao florescimento, término da indução do déficit hídrico no período vegetativo e 
início da indução do déficit hídrico no período reprodutivo; e aos 89 DAS, com déficit 
hídrico no período reprodutivo, com plantas em estádio R5 de desenvolvimento (FERH 
e CAVINESS, 1977). 

Por meio do espectrorradiômetro Fieldspec 3 Jr, sensor hiperespectral com 
resolução espectral de 3 nm entre 350 e 1400 nm e de 30 nm entre 1400 e 2500 nm, 
foram realizadas medidas de reflectância de quatro cultivares (uma considerada 
sensível à seca e três GM para tolerância à seca), denominadas nesse trabalho como 
cultivar ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’ respectivamente, submetidas aos tratamentos IRR, NIRR, EHV e 
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EHR. Em cada data de avaliação foram obtidas 64 curvas espectrais das quatro 
cultivares submetidas aos tratamentos avaliados, sendo que cada uma dessas curvas 
resultou da média de outras quatro leituras realizadas em cada parcela, totalizando 256 
leituras espectrais em cada data de avaliação. 

As curvas espectrais (de 400 a 2500 nm) foram analisadas pelo software 
Statistical Analysis System (SAS) e submetidas ao procedimento stepdisk (p≤0,05), pelo 
qual foram selecionados os comprimentos de onda significativos à diferenciação dos 
grupos (cultivares) avaliados. Posteriormente, os dados espectrais foram submetidos à 
análise discriminante, sendo possível a geração de um modelo discriminante contendo 
apenas os comprimentos de onda selecionados no stepdisk. A eficácia do modelo 
gerado foi avaliada por meio da reclassificação das curvas espectrais no próprio modelo 
discriminante ao qual deram origem.  

Na figura 1 é possível observar as assinaturas espectrais das cultivares 
avaliadas aos 27 DAS (A), 57 DAS (B) e 89 DAS (C). Destaca-se um comportamento 
espectral bastante semelhante entre as cultivares 1 e 4 e entre 2 e 3, o que pode ser 
melhor compreendido por meio da tabela 1, onde são demonstradas as matrizes de 
contingência com as porcentagens de acerto de reclassificação das curvas utilizadas na 
geração do modelo discriminante.  

Aos 27 DAS a menor porcentagem de acerto foi para a cultivar 4 (68,8%) e a 
maior para a cultivar 1 (85,5%). Contudo, ressalta-se novamente o erro de classificação 
entres as cultivares 1 e 4 e entre 2 e 3. Da mesma forma, aos 57 DAS foram observados 
erros de reclassificação entre essas cultivares, porém com valores de acerto inferiores 
em relação à data inicial.  

Na terceira data de avaliação foram obtidas excelentes porcentagens de acerto 
na reclassificação das curvas espectrais utilizadas na geração do modelo. Nesta data, 
todas as 64 curvas espectrais foram classificadas de forma correta.  

Destaca-se que o erro na reclassificação das curvas espectrais entre as 
cultivares 1 e 4; e 2 e 3, nas duas primeiras datas de avaliação, pode estar associado 
ao fato de que essas cultivares (1 e 4; e 2 e 3) possuem praticamente o mesmo 
background genético, fazendo com que seus comportamentos espectrais sejam 
bastante semelhantes, podendo gerar confusão entre elas. 

Conclui-se que é possível a obtenção da assinatura espectral de cultivares de 
soja independentemente da condição hídrica às quais as plantas estejam submetidas. 
Dessa forma, modelos gerados para discriminação de cultivares de soja podem ser 
aplicados tanto em áreas afetadas por seca quanto em áreas sob boa disponibilidade 
hídrica, proporcionando sua utilização em ampla escala territorial. Por fim, destaca-se 
que plantas no estádio R5 de desenvolvimento apresentam curvas espectrais mais 
distintas entre si, proporcionando modelos mais eficientes para sua identificação. 
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Figura 1. Curva espectral das cultivares de soja avaliadas aos 27 DAS (A), 57 DAS (B) e 89 DAS 
(C) 

Tabela 1. Matriz de contingência do resultado da análise discriminante simulada com dados 
usados na geração do modelo, para as quatro cultivares avaliadas (C1 a C4). Aos 27, 57 e 89 
dias após a semeadura (DAS). 

 27 DAS 57 DAS 89 DAS 
 C 1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 4 C 1 C 2 C 3 C 4 

C 1 85,51 0 0 12,5 56,3 6,2 0 37,5 100 0 0 0 

C 2 0 75,0 25,0 0 0 25,0 56,3 18,7 0 100 0 0 

C 3 0 25,0 75,0 0 0 37,5 62,5 0 0 0 100 0 

C 4 31,2 0 0 68,8 62,5 18,7 0 18,8 0 0 0 100 
1 Porcentagem em relação ao total da linha (100%) para cada data de avaliação para a reclassificação das 

curvas espectrais utilizadas na geração do modelo. 
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O Brasil destaca-se mundialmente como um dos maiores produtores de soja, 
sendo que para a safra 2017/2018 estima-se que a produção de soja supere 111 milhões 
de toneladas (CONAB, 2018). Entretanto, a produção nacional de soja é 
constantemente afetada por períodos de seca, o que pode causar elevadas perdas de 
produtividade (FARIAS et al., 2001). Entre as safras 1976/77 e 2013/14 as perdas 
financeiras no Brasil decorrentes da ocorrência de seca no período de produção de soja 
totalizaram mais de 79 bilhões de dólares (FERREIRA, 2017). 

Diante deste cenário, o sensoriamento remoto apresenta elevado potencial para 
o monitoramento das condições hídricas dos cultivos agrícolas, configurando-se em 
avaliações de baixo custo, de forma rápida e não destrutiva. Assim, sensores 
aerotransportados, como câmeras visível, infravermelho e termal acopladas a VANT 
(veículo aéreo não tripulado) permitem avaliar a condição hídrica da cultura da soja, 
possibilitando melhor manejo e tomada de decisões em relação às práticas culturais. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de sensores remotos 
aerotransportados (câmeras visível, infravermelho e termal acopladas a VANT) para o 
monitoramento da condição hídrica da cultura da soja. 

O experimento foi conduzido nos campos experimentais da Embrapa Soja, 
localizada no município de Londrina – PR, na safra 2016/2017 e as condições de cultivo 
seguiram as recomendações da Embrapa Soja. Utilizou-se o delineamento experimental 
de blocos ao acaso com parcelas subdivididas. Nas subparcelas foram avaliadas 
cultivares de soja convencionais e linhagens geneticamente modificadas (GM) para 
tolerância à seca. Nas parcelas, foram avaliadas diferentes níveis de disponibilidade 
hídrica: irrigado (IRR), não irrigado (NIRR) e déficit hídrico no período vegetativo (DHV) 
e no período reprodutivo (DHR). As parcelas DHV e DHR foram instaladas sob abrigos 
móveis, programados para fecharem (ou no período vegetativo ou reprodutivo, 
respectivamente) sempre que ocorressem precipitações pluviométricas superiores a 0,1 
mm dentro da área experimental. Os níveis a campo (IRR e NIRR) foram avaliados em 
quatro repetições e os níveis sob abrigos móveis (DHV e DHR) em seis repetições. 

A semeadura ocorreu no dia 19 de outubro de 2016 e a indução do déficit hídrico 
no período vegetativo se deu a partir do dia 25 de novembro de 2016 até o momento do 
florescimento (12 de dezembro de 2016). A partir de então, iniciou-se o déficit hídrico no 
período reprodutivo, permanecendo até a colheita. Os dados espectrais discutidos no 
presente trabalho foram coletados aos 44 dias após a semeadura (DAS). 

Com uso de veículo aéreo não tripulado – VANT – modelo Tarot Iron Man 1000, 
equipado com oito motores (octocóptero), realizou-se o aeroimageamento das parcelas 
experimentais. Ao VANT foram acopladas duas câmeras digitais multiespectrais Fujifilm 
EXR S200, sensíveis à radiação do espectro visível (Vis) e infravermelho próximo (NIR). 
A aquisição e processamento de imagens multiespectrais se deram de acordo com a 
metodologia utilizada por Crusiol et al. (2017b). Assim, a partir das referidas imagens foi 
calculado o NDVI, sendo gerada uma nova imagem.  

Juntamente com as câmeras Vis/NIR, acoplou-se ao VANT uma câmera termal 
Diy – Thermocam, sensível a temperaturas entre -40 e 200 °C com acurácia de 0,5°C. 
Dessa forma, foram avaliadas as temperaturas do dossel dos tratamentos IRR, NIRR, 
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DHV e DHR em relação à temperatura do ar, registrada pela estação meteorológica 
instalada no interior da área experimental. 

Na figura 1 está apresentada a imagem NDVI, gerada a partir de imagem visível 
e infravermelho obtidas por VANT. É possível observar que as parcelas do tratamento 
irrigado (IRR), as quais receberam 14,4 mm de irrigação além da precipitação 
pluviométrica, apresentaram os maiores valores de NDVI. Já as parcelas dos 
tratamentos não irrigado (NIRR) e déficit hídrico no período reprodutivo (DHR), as quais 
receberam água de precipitação pluviométrica até a data das leituras, apresentaram 
valores intermediários, sendo que os menores valores de NDVI foram observados nas 
parcelas do tratamento déficit hídrico no período vegetativo (DHV), as quais estavam 
com total restrição hídrica, tendo deixado de receber 46,1 mm de precipitação 
pluviométrica.

A imagem termal, obtida por VANT, apresentada na figura 2, demonstra que 
plantas submetidas à maior disponibilidade hídrica (IRR) apresentaram as menores 
temperaturas do dossel. Já plantas que receberam apenas precipitação pluviométrica 
(NIRR e DHR) apresentaram temperaturas intermediárias, sendo que aquelas 
submetidas ao déficit hídrico (DHV) apresentaram as maiores temperaturas do dossel. 
Destaca-se que no momento do imageamento termal as plantas do tratamento DHV 
apresentaram temperatura superior à temperatura do ar, o que é um indicativo da 
ocorrência do déficit hídrico (CARVALHO et al., 2015). 

Esses resultados corroboram com as discussões de Crusiol et al. (2017a) onde 
os autores demonstram que maiores valores de NDVI e menores temperaturas foliares 
são observados para plantas sob melhor disponibilidade hídrica, ao passo que plantas 
submetidas ao déficit hídrico tendem a apresentar menores valores de NDVI e maiores 
temperaturas foliares. 

Conclui-se que os sensores utilizados, como câmera visível, infravermelho e 
termal, apresentam elevado potencial para o monitoramento das condições do cultivo 
de soja, indicando a possível ocorrência de déficit hídrico. Além disso, a utilização de 
VANTs como plataforma de aquisição de dados espectrais permite que áreas de 
grandes extensões sejam imageadas em curto espaço de tempo, permitindo rápida 
tomada de decisões em relação às práticas culturais. 
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Figura 1. Imagem Vis/NIR (à esquerda) e NDVI (à direita) obtidas por meio de VANT. 

Figura 2. Imagem termal obtida por meio de câmera termal acoplada ao VANT. 
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1Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós Graduação em Agronomia, 
*luiscrusiol@gmail.com; 2Matemático, Especialista em Estatística, Londrina – PR; 3Embrapa 
Soja, Londrina – PR. 

A produção brasileira de soja desempenha papel de destaque na economia 
nacional e internacional. Para a safra 2017/2018 estima-se que a produção nacional de 
soja supere 111 milhões de toneladas (CONAB, 2018). Contudo, períodos de déficit 
hídrico durante a produção de soja provocam elevadas perdas na produção, 
constituindo-se um fator de risco à agricultura brasileira (FARIAS et al., 2001). De acordo 
com Ferreira (2017), entre as safras 1976/77 e 2013/14 as perdas financeiras no Brasil 
decorrentes da ocorrência de seca no período de produção de soja totalizaram mais de 
79 bilhões de dólares. 

Neste contexto, observa-se crescente demanda por técnicas que possibilitem 
rápida avaliação das condições dos cultivos agrícolas, provendo informações que 
subsidiem melhor tomada de decisões em relação às práticas culturais. Desse modo, o 
sensoriamento remoto, por meio da interação entre radiação eletromagnética – planta – 
sensor, mostra-se promissor no monitoramento de culturas agrícolas uma vez que 
permite avaliações rápidas, com baixo custo e de forma não destrutiva. 

O presente trabalho teve por objetivo obter curvas espectrais de plantas de soja 
submetidas à diferentes disponibilidades hídricas no período vegetativo e reprodutivo 
do ciclo de desenvolvimento da cultura. 

O experimento foi conduzido nos campos experimentais da Embrapa Soja, 
localizada no município de Londrina – PR, na safra 2016/2017 e as condições de cultivo 
seguiram as recomendações da Embrapa Soja. O delineamento experimental foi de 
blocos ao acaso em parcelas subdivididas, com quatro repetições para os tratamentos 
irrigado (IRR) e não irrigado (NIRR) e seis repetições para os tratamentos déficit hídrico 
no período vegetativo (DHV) e déficit hídrico no período reprodutivo (DHR). Nas 
parcelas, foram avaliadas as diferentes disponibilidades hídricas: IRR, NIRR, EHV e 
EHR. As parcelas DHV e DHR foram instaladas sob abrigos móveis, programados para 
fecharem (ou no período vegetativo ou reprodutivo, respectivamente) sempre que 
precipitações pluviométricas superiores a 0,1 mm foram registradas na área 
experimental. Nas subparcelas foram avaliadas cultivares de soja convencionais e 
linhagens geneticamente modificadas (GM) para tolerância à seca. A semeadura 
ocorreu no dia 19 de outubro de 2016 e a indução do estresse hídrico no período 
vegetativo se deu a partir do dia 25 de novembro de 2016 até o momento do 
florescimento (12 de dezembro de 2016). A partir de então, iniciou-se o déficit hídrico 
reprodutivo, permanecendo até a colheita. Os dados espectrais discutidos no presente 
trabalho foram coletados aos 44 dias após a semeadura (DAS) e aos 112 DAS, quando 
as plantas se encontravam no período vegetativo e reprodutivo, respectivamente. 

Por meio do espectrorradiômetro Fieldspec 3 Jr, sensor hiperespectral com 
resolução espectral de 3 nm entre 350 e 1400 nm e de 30 nm entre 1400 e 2500 nm, 
foram realizadas medidas de reflectância de quatro cultivares (uma considerada 
sensível à seca e três GM para tolerância à seca), denominadas nesse trabalho como 
cultivar ‘1’, ‘2’, ‘3’ e ‘4’ respectivamente, submetidas aos tratamentos IRR, DHV e DHR. 
Os tratamentos foram selecionados por serem esses os mais contrastantes no momento 
das leituras.  
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A figura 1 apresenta a curva espectral da cultivar ‘4’ submetida ao tratamento 
irrigado (IRR) e déficit hídrico no período vegetativo (DHV), aos 44 DAS. É possível 
observar diferenças na intensidade dos valores de reflectância dos tratamentos 
avaliados em faixas específicas do espectro eletromagnético, com destaque para a 
banda verde, vermelho e o infravermelho de ondas curtas a partir de 1400 nm (SWIR II 
e III).

De forma similar, a figura 2 apresenta a curva espectral da mesma cultivar, aos 
112 DAS, submetida aos tratamentos irrigado (IRR) e déficit hídrico no período 
reprodutivo (DHR). Em relação às faixas mais responsivas à disponibilidade hídrica 
destaca-se, além das mesmas bandas espectrais observadas no déficit hídrico no 
período vegetativo (DHV), diferença na intensidade de reflectância nas bandas 
infravermelho próximo (NIR) e infravermelho de ondas curtas próximo aos 1200 nm 
(SWIR I).

Os comprimentos de onda referentes à porção visível do espectro 
eletromagnético (bandas azul, verde e vermelho) estão associados à radiação 
fotossinteticamente ativa. Dessa forma, é possível que o aumento da reflectância das 
plantas dos tratamentos DHV e DHR tenha se dado em função da diminuição das taxas 
fotossintéticas, uma vez que plantas de soja submetidas ao déficit hídrico tendem a 
apresentar diminuição das taxas fotossintéticas e condutância estomática (CARVALHO 
et al., 2015). 

 Já os comprimentos de onda do infravermelho de ondas curtas estão 
diretamente associados ao conteúdo de água na folha. Logo, maiores teores de água 
na folha resultam em maior absorção desses comprimentos de onda do espectro 
eletromagnético. 

Esse comportamento foi observado nas duas avaliações realizadas, sendo que 
maiores diferenças de reflectância foram observadas entre os tratamentos irrigado e 
déficit hídrico no período reprodutivo.  Tal comportamento pode ser devido ao volume 
total de água aportado (irrigação mais precipitação pluviométrica) e ao tempo de 
restrição hídrica ao qual os tratamentos DHV e DHR foram submetidos. O tratamento 
EHV foi submetido à restrição hídrica por um período de sete dias até o momento da 
avaliação espectral, tendo deixado de receber 46,1 mm, ao passo que o tratamento IRR 
recebeu, além das chuvas, 14,4 mm de irrigação. Já no período reprodutivo, as plantas 
foram submetidas à restrição hídrica por um período de 58 dias, sendo que, embora não 
tenha havido irrigação nesse período, a precipitação pluviométrica totalizou 407,4 mm. 

Conclui-se que a resposta espectral de plantas de soja é afetada pela ocorrência 
de períodos de déficit hídrico. Essas alterações são mais pronunciadas nas bandas do 
espectro visível e infravermelho de ondas curtas, tendo relação com a absorção de 
comprimentos de onda associados aos processos fotossintéticos e ao conteúdo de água 
presente na folha. 
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Figura 1. Curvas espectrais de plantas de soja submetidas aos tratamentos IRR (Irrigado) e DHV 
(Déficit hídrico no vegetativo) aos 44 DAS. 

Figura 2. Curvas espectrais de plantas de soja submetidas aos tratamentos IRR (Irrigado) e DHR 
(Déficit hídrico no reprodutivo) aos 112 DAS. 
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COMPORTAMENTO DE SOJA RR E RR2 AO ESTRESSE HÍDRICO 
DURANTE O ESTÁDIO R5 

SOUZA, C.A.1; LAZZARI, M.1; MATTOS, E.1; SEGATTO, C.1; CARNEIRO JUNIOR, 
J.F.O.1; PINHEIRO, M.G.1; UARROTA, V.G.1

1 Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV/UDESC, Lages-SC; clovis.souza@pq.cnpq.br. 

As cultivares de soja portadoras de tecnologia RR ou RR2 se devem aos 
avanços da biotecnologia na agricultura, visando aumento da produtividade da soja. No 
entanto, as adversidades climáticas e suas imprevisibilidades são os principais fatores 
de risco e de insucesso no cultivo de soja; sendo, a deficiência hídrica o principal 
fenômeno gerador de prejuízos nesta cultura (Farias et al., 2001). Este tipo de estresse 
quando ocorre durante o enchimento de grãos têm limitado a produtividade da soja 
(Maehler et al., 2003). A escassez de água influencia o desenvolvimento da soja e as 
exigências hídricas aumentam progressivamente de acordo com o desenvolvimento da 
cultura, sendo a demanda máxima no florescimento e início da formação das vagens, 
mantendo-se alta até a maturidade fisiológica (Mundstock; Thomas, 2005). 
Considerando as grandes perdas na produção de soja ocasionadas pelos eventos de 
seca e pela complexidade dos mecanismos de resposta, tornam-se prioritárias as 
pesquisas deste estresse nas cultivares de soja portadores da tecnologia RR ou RR2 
visando quantificar as respostas e os danos decorrentes desta deficiência hídrica. 

A hipótese levantada é que a deficiência hídrica moderada, de curta duração 
impõe restrições ao potencial de turgescência às folhas em ambas as tecnologias e que 
com o avanço do enchimento de grãos seus efeitos são mais acentuados na cultivar RR 
comparada a RR2, resultando em redução no comprimento do internódio mais apical da 
planta, no conteúdo relativo de água na folha, no teor de clorofila e NDVI e na partição 
de biomassa entre os principais órgãos da planta: raiz, folha, haste e vagem. 

Desta forma, objetivou-se avaliar o impacto da deficiência, de curta duração, 
imposta em cultivares de soja RR e RR2 durante os estádios R5.1; R5.3 e R5.5 sobre 
os caracteres de turgescência, clorofila e NDVI nas folhas, comprimento do internódio 
mais apical da planta e na partição de biomassa entre os principais órgãos da planta: 
raiz, folha, haste e vagem. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no Centro de Ciências 
Agroveterinárias, na Universidade do Estado de Santa Catarina (CAV/UDESC) em 
Lages/SC, durante o período de novembro 2017 a março de 2018. A semeadura foi 
realizada em vaso de PVC, com capacidade para 5 litros, preenchido com uma mistura 
de substrato comercial plantmax® e solo classificado como Cambissolo alumínio álico 
na proporção de 25%+75%. Esta mistura substrato+solo foi corrigida visando uma 
produtividade potencial equivalente a 5 t ha-1 de grãos de soja. Foram semeadas 5 
sementes por vaso e após a emergência destas foi realizado o desbaste e mantida 
apenas uma planta por vaso. Semanalmente foi realizado o rodízio dos vasos dentro e 
entre as bancadas na casa de vegetação. E desde a semeadura até a identificação do 
estádio R5 as plantas foram mantidas bem aguadas, numa quantidade de água 
equivalente a 80% da máxima umidade gravimétrica (UG) deste solo. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com dez repetições. 
O experimento foi realizado com a cultivar NA 5909 RG (RR) e com a NS 5959 IPRO 
(RR2 intacta), daqui por diante apenas descritas como 5909 ou 5959. Cultivar foi 
considerado como primeiro fator e o segundo fator os seis tratamentos gerados pela 
combinação de estádio e estresse hídrico, sendo eles: T1 = plantas bem aguadas 
colhidas no início do estádio R5 (R5.1); T2 = plantas bem aguadas colhidas 5 dias após 
o início do estádio R5 (R5.3); T3 = plantas bem aguadas colhidas 10 dias após o início 
do estádio R5 (R5.5); T4= plantas mantidas apenas com 35% da UG no solo, por cinco 
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dias a partir da identificação do estádio R5(R5.1); T5 = plantas mantidas com apenas 
35% da UG no solo, por cinco dias a partir do quinto dia da identificação do estádio 
R5(R5.3); T6= plantas mantidas com apenas 35% da UG no solo, por cinco dias a partir 
do décimo dia da identificação do estádio R5(R5.5). 

O suprimento de água às plantas foi realizado de modo a manter a umidade do 
solo próxima a 80% da UG, por pesagem e reposição de água, pelo menos uma vez a 
cada dia. No estádio fenológico R5 (início da formação dos grãos), parte dos vasos foi 
separada e realizada a imposição da deficiência hídrica pela suspensão da irrigação até 
o nível de água no solo abaixar para o valor de 35% da máxima UG do solo conforme a 
cultivar e estádio pretendido de imposição da restrição hídrica. Em cada estádio, as 
plantas foram mantidas em deficiência hídrica por cinco dias. Sendo que destas dez 
repetições, cinco foram destrutivas no quinto dia de estresse hídrico e cinco foram 
novamente regadas a 80% da UG até a maturidade das plantas. Todas as plantas 
referentes aos tratamentos sem restrição hídrica, também tiveram amostras destrutivas 
e amostras não destrutivas, as não destrutivas foram irrigadas a 80% de UG até o final 
do experimento. Os dados apresentados tratam apenas de resultados obtidos até os 
estádio fenológico R5.5. O experimento está em andamento e os dados quanto ao 
potencial de recuperação do estresse estão em andamento. 

Foram determinadas as variáveis: diâmetro da haste principal (na parte mediana 
do internódio localizado entre a cicatriz cotiledonar e as folhas simples), comprimento 
do internódio mais apical de cada planta (CIA), conteúdo relativo de água na folha 
(CRAF), índice de reflectância por diferença normalizada na folha (NDVI). O CRAF foi 
determinado nos três folíolos do terceiro trifólio contado a partir do ápice de cada planta. 
A segunda folha completamente expandida a partir do ápice da haste principal foi 
coletada às 6h00 da manhã e foi pesada (massa fresca). A massa túrgida foi obtida pela 
reidratação deste tecido em água destilada após permanência destas por 24 h a 
temperatura de 25ºC e ausência de luz. Após a determinação da massa túrgida as 
amostras foram colocadas em estufa a 60°C por 72 h e foi obtida a massa seca. O CRAF 
foi calculado através da fórmula: CRAF=(MF-MS)/(MT-MS)x100 %. Também foram 
feitas as determinações das massas secas de: folhas, haste, vagens e raiz de cada 
planta. 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e, quando 
detectadas variações significativas, as médias foram contrastadas pelo teste de Scott-
Knott a 5% de probabilidade de erro (p<0,05).

Os principais resultados podem ser observados na tabela 1. Não foi observada 
diferença significativa entre cultivares e tratamentos para a variável DHP (p>0,05). Nas 
demais características avaliadas se observaram diferenças entre os 
tratamentos(p<0,05). Na cultivar 5909 o teor de clorofila foi menor no T5; e não diferiu 
entre os tratamentos na cultivar 5959. No NDVI, a cultivar 5909 diminui o NDVI com o 
avanço do estádio R5, mas esta diminuição é maior em plantas submetidas ao estresse 
hídrico. Na cultivar 5959, se observou diferença entre os tratamentos. Quanto ao CIA, a 
cultivar 5909 não apresentou diferenças ente tratamentos, mas a cultivar 5959 
apresentou diminuição do comprimento desta estrutura nos tratamentos T2, T3, T4 e 
T6. Quanto as massas secas das folhas (ms_folha), da raiz (ms_raiz) da haste 
(ms_haste) e das vagens (ms_vagem) em ambas as cultivares, a imposição do estresse 
hídrico levou a uma menor ms_folha, ms_raiz, ms_haste e ms_vagem. Sendo que na 
cultivar 5909 no início do estádio R5 este efeito foi mais acentuado para ms_folha. 
Quanto a ms_haste na cultivar 5959, não se observou diferença entre os tratamentos. 
A biomassa reprodutiva, aqui representada pela ms_vagem foi onde o estresse hídrico 
se mostrou mais agravante em ambas as cultivares, com reduções de 35,1; 37,0 e 
17,9% na cultivar 5909, na comparação entre T1-T4; T2-T5 e T3-T6 respectivamente. 
Na cultivar 5959, as reduções foram de 46,7; 35,0 e 24,8%, na comparação entre T1-
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T4; T2-T5 e T3-T6 respectivamente. Estes dados evidenciam que o início do estádio R5 
é crucial para alocação de biomassa reprodutiva nas duas cultivares de soja. 

Nesse contexto, a primeira hipótese do presente trabalho foi refutada; pois a 
cultivar RR2 de soja não mostrou comportamento produtivo superior a RR. Conclui-se 
que restrição hídrica imposta no início do enchimento de grão diminui o conteúdo relativo 
de água na folha, clorofila e NDVI com impactos negativos sobre a alocação de 
biomassa em folhas e principalmente nas vagens. Mas a massa seca de vagens com 
grãos, apenas no estádio R5.1 a cultivar 5959 foi mais afetada que a 5909 e nos estádios 
R5.3 e R5.5 as cultivares mantiveram comportamento igual frente ao estrasse hídrico. 
Cabe ressaltar que os dados quanto ao potencial de recuperação do estresse pela 
avaliação das plantas na maturidade ainda estão em andamento. 
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Tabela 1. Diâmetro da haste principal (DHP), comprimento do internódio apical (CIA) em 
expansão, CRAF, clorofila, NDVI e massas secas de folha, raiz, haste e vagem para duas 
cultivares de soja, dois níveis de suprimento hídrico em três estádios fenológicos, Lages, 2018. 

Cultivar Estresse 
Estádio CRAF Clorofila NDVI DHP CIA MS

FOLHA RAIZ HASTE VAGEM 
dias após 

R5 (%) (icf) (ndvi) (mm) (cm) ------------------------ (g. planta-1) ------------------------ 

5909 SEM 0 (R5.1) 89.5 a* 52.4 b 7.7 a 6.9 a 7.3 a 10.9 a 7.1 b 10.7 b 3.8 c 
5 (R5.3) 81.5 a 57.4 a 7.2 b 7.2 a 6.3 a 11.3 a 7.3 b 12.0 a 6.8 b 

10 (R5.5) 87.2 a - - 7.5 a 6.2 a 11.6 a 8.1 a 12.5 a 10.1 a 
COM 0 (R5.1) 42.2 b 56.3 a 7.2 b 7.2 a 6.8 a 7.6 c 6.9 b 10.3 b 2.5 c 

5 (R5.3) 34.7 b 52.8 b 6.6 c 7.7 a 6.3 a 9.5 b 6.6 b 12.0 b 4.3 c 
10 (R5.5) 40.5 b - - 7.3 a 7.1 a 9.2 b 6.8 b 10.7 b 8.3 b 

5959 SEM 0 (R5.1) 81.7 a 55.4 a 7.8 a 7.8 a 7.9 a 11.2 a 9.1 a 11.8 a 3.8 c 
5 (R5.3) 87.2 a 54.5 a 7.5 a 8.0 a 5.9 b 10.1 a 8.1 b 13.0 a 7.3 b 

10 (R5.5) 82.7 a - - 7.7 a 6.2 b 10.4 a 7.7 b 12.5 a 9.8 a 
COM 0 (R5.1) 48.6 b 55.2 a 7.5 a 7.3 a 6.5 b 9.6 b 8.7 a 11.6 a 2.0 d 

5 (R5.3) 48.2 b 54.1 a 7.2 a 7.4 a 7.0 a 8.6 b 8.1 b 11.7 a 4.8 c 
10 (R5.5) 37.8 c - - 7.3 a 5.9 b 8.6 b 7.4 b 10.8 a 7.4 b 
Média: 63.5 54.8 7.3 7.4 6.6 9.9 7.7 11.6 5.9
CV% 8.4 13.9 7.6 7.1 17.2 11.5 9.8 5.2 17.2

*Médias seguidas de letras distintas dentro de cada cultivar, diferem entre si pelo teste Scott-Knott (p<0,05). 
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ARQUITETURA DE PLANTA DE SOJA EM FUNÇÃO DE NÍVEIS DE 
DESFOLHA EM DUAS ÉPOCAS DE SEMEADURA  

LEOLATO, L.S.1; SANGOI, L.1; DURLI, M.M.1; OLIVEIRA, V.L.1; COELHO, A.E.1;
KUNESKI, H.F.1; SCHERER, R. L.1; CASAGRANDE, Y.K. 1, TUREK, T.L. 1, MARTINS 
JR, M.C. 1

1 Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc, Centro de Ciências Agroveterinárias, 
Lages, SC, lucieli.leolato@gmail.com 

A desfolha altera a relação fonte/dreno da planta, fazendo com que ocorra um 
rearranjo das funções fisiológicas que podem gerar competição entre suas partes 
reprodutivas e vegetativas. Os efeitos da desfolha variam em função do percentual de 
desfolhamento, tempo de permanência da injúria e do estádio fenológico da planta 
(Moscardi et al., 2013). 

A época de semeadura determina a exposição das plantas às variações dos 
fatores climáticos que são limitantes ao crescimento e desenvolvimento (Robinson et 
al., 2009). A época de semeadura preferencial para a maioria das cultivares na região 
Sul estende-se da segunda quinzena de outubro a primeira quinzena de novembro. 
Nas semeaduras tardias, o período de crescimento da soja é abreviado em função da 
antecipação do florescimento e da redução do ciclo da cultura. Isso ocorre em virtude 
da natureza fotossensível da soja e das diferenças no comprimento do dia 
(Tecnologias, 2008).  

A tolerância da soja a desfolha pode ser influenciada pela época de 
semeadura. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da desfolha na 
fase reprodutiva de desenvolvimento sobre a arquitetura da planta, em duas épocas 
de semeadura. 

O estudo foi conduzido em canteiros da Universidade do Estado de Santa 
Catarina, em Lages, SC, (27°48`58``S de latitude e 50°19`34``S de longitude), durante 
a safra agrícola de 2016/2017. O solo da área experimental é classificado como 
Cambissolo Húmico alumínico léptico. O clima da região, de acordo com Köppen-
Geiger, é do tipo Cfb, mesotérmico, com verões brandos, temperaturas médias do mês 
mais quente inferiores a 22ºC e precipitações pluviais bem distribuídas. 

O delinemanento experimental foi de blocos ao acaso, em parcelas 
subdivididas, com três repetições por tratamento. Na parcela principal foram testadas 
duas épocas de semeadura: 01/11 (preferencial) e 15/12 (tardia). Nas subparcelas 
foram avaliadas cinco intensidades de desfolha (0% – testemunha, 15%, 30%, 45 e 
60%). A desfolha foi realizada com o auxílio de tesouras no estádio R3 de 
desenvolvimento da cultura segundo escala de Fehr e Caviness (1977). Cada 
subparcela foi formada por quatro linhas de 1,25 metros de comprimento e com 
espaçamento entrelinhas de 0,25 m, sendo as duas linhas centrais consideradas como 
área útil.  

O experimento foi implantado no sistema de semeadura direta, com 
semeadoras manuais, depositando-se três sementes por cova da cultivar NA5909. 
Quando as plantas atingiram o estádio V3 foi realizado o desbaste para o ajuste da 
população equivalente a 300.000 plantas ha-1. As avaliações morfológicas foram 
realizadas no estádio R8, determinando-se as seguintes características: i) 
comprimento da haste principal, medindo-se a distância do nó cotiledonar até o final 
da haste; ii) número de nós na haste principal, por meio de contagem simples; iii) 
altura de inserção da primeira vagem, medindo-se a distância do nó cotiledonar até a 
inserção da primeira vagem na haste principal e; iv) diâmetro da haste principal, 
através de duas medições na parte média entre o colo da planta e o nó cotiledonar. 
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Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o teste F a 
probabilidade de 5%. Quando alcançados os níveis de significância, as médias do 
fator qualitativo foram comparadas pelo teste de Tukey e as médias dos fatores 
quantitativos por análise de regressão polinomial, ambos a 5% de probabilidade de 
erro.

O comprimento da haste principal foi influenciado pela época de semeadura, 
sendo menor no período tardio (Tabela 1). Esse resultado também foi observado por 
Stulp et al. (2009), Amorin et al. (2011), e Balena et al. (2016). Semeaduras tardias 
resultam na redução do crescimento do dossel devido ao menor período vegetativo da 
cultura em função da altas temperaturas no desenvolvimento inicial das plantas e da 
antecipação do florescimento devido a natureza fotossensível da soja e a redução do 
fotoperíodo (Tecnologias, 2008). Do mesmo modo, o número de nós na haste principal 
foi menor na semeadura tardia.  

A altura de inserção da primeira vagem foi influenciada pela época de 
semeadura, sendo menor na época tardia. Esse resultado difere de Amorin et al. 
(2011) que não observaram a influência de quatro épocas de semeadura na altura de 
inserção da primeira vagem. Balena et al. (2016) também não verificaram diferença de 
altura de inserção da primeira vagem quando a semeadura foi realizada em dezembro.  

O diâmetro da haste foi influenciado pela época de semeadura, sendo menor 
no período tardio. Esse resultado diverge de Oliveira et al. (2016) que não verificaram 
alteração do diâmetro da haste pela época de semeadura.  

A arquitetura da parte aérea da planta de soja não foi influenciada pelos níveis 
de desfolha. Bahry et al. (2013) também não verificaram alteração de caracteres 
morfológicos como o comprimento da haste principal quando a desfolha foi realizada 
na fase vegetativa. Entretanto, Peluzio et al. (2004) observaram redução no 
comprimento da haste principal à medida que se aumentou o nível de desfolha, tanto 
na fase vegetativa quanto na reprodutiva. A ausência de efeito da desfolha sobre as 
características morfológicas avaliadas possivelmente se deve ao fato de que a 
redução de área foliar foi imposta no início da formação das vagens (R3), período em 
que arquitetura da planta já estava em grande parte definida.   

A semeadura tardia reduz o comprimento da haste principal, o número de nós 
na haste principal, a altura de inserção da primeira vagem e o diâmetro da haste da 
planta de soja, independentemente da desfolha.  

Referências 
AMORIM, F.A.; HAMAWAKI,T.O.;SOUSA, L.B.; LANA, R.M.Q.; HAMAWAKI, C.D.L. Época de 
semeadura no Potencial produtivo de Soja em Uberlândia-MG. Semina: Ciências Agrárias, v. 
32, p. 1793-1802, 2011. 

BAHRY, C. A.; DANTAS, E.L.; VENSKE, E.; NARDINO, M.; ZIMMER, P.D.; SOUZA, V.Q.; 
CARON, B.O. Efeito da desfolha na fase vegetativa em alguns caracteres agronômicos da 
cultivar de soja BMX Potência RR. Revista de Agricultura, v.88, n.3, p. 179-184, 2013.  

BALENA, R.; GIACOMINI, C.T.; BENDER, A.C.; NESI, C.N. Época de semeadura e 
espaçamentos entre linhas na produtividade da soja. Unoesc & Ciência, v. 7, n. 1, p. 61-68, 
2016.  

FEHR, W. R.; CAVINESS, C. E. Stages of soybean development. Ames: Iowa State 
University of Science and Technology, 1977. 11 p. (Special Report, 80). 

MOSCARDI, F.; BUENO, A.F.; SOSA-GÓMEZ, D.R.; ROGGIA, S.; HOFFMANN-CAMPO, C.B.; 
POMARI, A.F.; CORSO, I.C.; YANO, S.A.C. Artrópodes que atacam as folhas de soja. In: In: 
HOFFMANNCAMPO, B. C.; CORRÊA-FERREIRA, B. S.; MOSCARDI, F. Soja: Manejo 
integrado de insetos e outros artrópodes-praga. 1. ed. Brasília. 2013. p. 213-334. 



Sessão de Fisiologia Vegetal, Agrometeorologia e Práticas Culturais 307

OLIVEIRA, K.M.; LOPES , G.P.; SILVA, L.S.; SILVA, C.; MIELEZRSKI, F. Desempenho 
agronômico de três cultivares de soja em diferentes épocas de semeadura. In: CONGRESSO 
TÉCNICO CIENTÍFICO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA, 1., 2016, Foz do Iguaçu. 
Anais... Foz do Iguaçu: Contec, 2016.  

PELÚZIO, J. M.; BARROS, H. B.; BRITO, E. L.; SANTOS, M. M.; SILVA, R. R. Efeitos sobre a 
soja do desfolhamento em diferentes estádios fenológicos. Revista Ceres, v.51, n.297, p.575-
585, 2004. 

ROBINSON, A.P. CONLEY, S.P.; VOLENEC, J.J.; SANTINI, J.B. Analysis of high yielding, 
early-planted soybean in Indiana. Agronomy Journal, v.101, p.131-139, 2009. 

STULP, M.; BRACCINI, A.L.; ALBRECHT, L.P.; ÁVILA, M.R.; SCAPIM, C.A.; SCHUSTER, I. 
Desempenho agronômico de três cultivares de soja em diferentes épocas de semeadura em 
duas safras. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v. 33, n. 5, p. 1240-1248, 2009 

TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SOJA. Região central do Brasil, 2009 e 2010. Londrina: 
Embrapa Soja, 2008. 261 p. (Sistemas de Produção, 13). 

Tabela 1. Comprimento da haste principal, número de nós por planta, altura de 
inserção da primeira vagem e diâmetro da haste da soja em função de cinco níveis de 
desfolha em R3 e de duas épocas de semeadura. Lages, SC.  

Desfolha Semeadura MédiaPreferencial Tardia 
 Comprimento da haste principal (cm) 
0 106,0 76,5      91,2 ns* 

16,6 105,8 81,7 93,8 
33,3 102,1 79,2 90,7 
50 101,0 76,3 88,6 

66,6 107,8 76,2 92,0 
Média    104,5 a   78,0 b  

 Número de nós na haste principal 
0 18,5 14,4     16,4 ns 

16,6 18,0 14,4 16,2 
33,3 18,5 14,8 16,6 
50 17,5 15,2 16,4 

66,6 18,1 15,4 16,7 
Média    18,1 a    14,8 b  

 Altura de inserção da primeira vagem (cm) 
0 28,3 21,9      25,1 ns 

16,6 32,6 21,2 26,9 
33,3 26,6 22,0 24,3 
50 30,8 22,6 26,7 

66,6 26,8 23,6 25,2 
Média    29,0 a    22,3 b  

 Diâmetro da haste (cm)  
0 10,4 7,6     9,0 ns 

16,6 10,2 7,8 9,0
33,3 10,0 7,6 8,8
50 10,1 7,6 8,9

66,6 10,3 7,8 9,1
Média    10,2 a   7,7 b  

Médias seguidas por letras minúsculas distintas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de significância 
de 5%. *ns=não significativo. 
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ÍNDICES DE ÁREA FOLIAR E SPAD DA SOJA EM FUNÇÃO DE ÉPOCAS DE 
DESSECAÇÃO DE PASTAGEM DE BRAQUIÁRIA

WERNER, F.1; BALBINOT JUNIOR, A. A.2; FRANCHINI, J. C.2; DEBIASI, H.2;
FERREIRA, A. S.1; AGUIAR E SILVA, M. A1; GARBELINI, L. G.1; PASSOS, J. N. N.3;
FORNARE, A.4

1Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina-PR, flawerner6@gmail.com; 2Embrapa 
Soja; 3Centro Universitário Filadélfia de Londrina - Unifil; 4Universidade Norte do Paraná – 
Unopar.  

Diante do aumento da competitividade e da necessidade de sustentabilidade do 
agronegócio brasileiro, a utilização de sistemas integrados de produção tem se tornado 
cada vez mais necessária. A utilização da mesma área para o cultivo de pastagens 
anuais ou perenes, como espécies do gênero Uroclhoa, para a alimentação animal e de 
culturas com a finalidade de produção de grãos, como a soja, define o sistema de 
integração lavoura-pecuária (ILP), sendo relevante para o aumento da diversificação 
das atividades agropecuárias (Balbinot Junior et al., 2009; Debiasi; Franchini, 2012).  

Em um sistema ILP, a época de dessecação das pastagens pode influenciar na 
plantabilidade e no desempenho agronômico da soja em sucessão. Se a dessecação 
da cultura antecessora for realizada muito próxima à semeadura da soja pode prejudicar 
a implantação da lavoura, dependendo da quantidade de biomassa (Ricce et al., 2011). 
Esse curto espaço de tempo entre a dessecação e a semeadura pode ocasionar menor 
crescimento inicial da cultura, liberação de aleloquímicos pela fitomassa em 
decomposição e sombreamento proporcionado às plantas de soja pela palhada (Souza 
et al., 2006). No entanto, a dessecação antecipada em relação à semeadura da soja 
pode diminuir a quantidade de palha, além de possibilitar a emergência de plantas 
daninhas antes das plantas cultivadas, sendo necessária dessecação suplementar 
(Nascente; Crusciol, 2012). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os índices de área foliar e SPAD (Soil Plant 
Analysis Development) da soja em função de épocas de dessecação de braquiária 
(Urochloa brizantha).

O experimento foi realizado na safra 2017/18, na Fazenda Experimental da 
Embrapa Soja, Londrina, PR (23°11’ S, 51°11’W e altitude de 620 m). O solo foi 
classificado como Latossolo Vermelho distroférrico, com textura muito argilosa, que 
vinha sendo manejado em Sistema de Plantio Direto (SPD) há quinze anos, com o 
cultivo de soja no verão e trigo ou aveia preta no inverno e apresentava os seguintes 
atributos, na camada de 0 a 20 cm, antes da implantação do experimento: 27 g dm-3 de 
matéria orgânica; 5,1 de pH em CaCl2; 22,3 mg dm-3 de P; 0,58 cmolc dm-3 de K; 3,8 
cmolc dm-3 de Ca; 1,7 cmolc dm-3 de Mg; e 56% de saturação da CTC por bases.  

Em março de 2016, a U. brizantha cv. BRS Piatã foi implantada com linhas 
espaçadas em 20 cm, densidade de 5 kg ha-1 de sementes puras e viáveis e adubação 
nitrogenada de 300 kg N ha-1 em cobertura. A braquiária foi pastejada em sistema 
contínuo com lotação variável, por bovinos machos com 350 a 550 kg de peso vivo,  
durante nove meses (Outubro/2016 a julho/2017) a fim de manter a pastagem com 30 
cm de altura. O delineamento experimental foi de blocos completos casualizados, com 
cinco repetições. Os tratamentos constituíram-se de cinco épocas de dessecação da 
pastagem: 60, 45, 30, 15 e 1 dias antes da semeadura da soja (DAS). A cultivar utilizada 
foi a BRS 1010IPRO, que possui tipo de crescimento indeterminado e grupo de 
maturidade relativa de 6.1. A dessecação da pastagem foi realizada com glifosato, na 
dose de 1.500 g e.a. ha-1, aplicado com pulverizador tratorizado, equipado com pontas 
de pulverização tipo leque, com volume de calda de 200 L ha-1. Em todas as épocas de 
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dessecação, as condições atmosféricas e de umidade no solo foram adequadas ao 
funcionamento do herbicida. 

A semeadura da soja foi realizada em 03/11/2017 e as sementes foram tratadas 
com Carboxina (30 mL i.a 50 kg-1 de sementes) e Tiram (30 mL i.a 50 kg-1 de sementes) 
e inoculadas com Bradyrhizobium elkanii na concentração de 5 x 109 UFC ml-1 (100 ml 
50 kg-1 de sementes), utilizando-se uma semeadora-adubadora equipada com 
mecanismos sulcadores do tipo guilhotina para posicionamento do adubo e discos 
duplos defasados para as sementes. A adubação de base foi de 350 kg ha-1 da formula 
0-20-20. A semeadora foi regulada para o estabelecimento de 350 mil plantas ha-1, com 
espaçamento de 0,45 m entre linhas. 

Foram avaliados o Índice de Área Foliar (IAF), obtido com auxílio de um 
analisador de dossel de plantas, LI-COR® LAI-2200, que possui um sensor do tipo olho 
de peixe para captação da luz. O analisador de dossel de plantas LAI-2200C usa um 
método não destrutivo para medir com facilidade e precisão o IAF. O índice SPAD foi 
obtido no folíolo central do terceiro trifólio completamente expandido do ápice para a 
base da planta. Para essa avaliação foi utilizado um clorofilômetro KONICA MINOLTA®

SPAD 502, que utiliza regiões do espectro luminoso vermelho e infravermelho para 
estimar a clorofila. O índice SPAD apresenta elevada correlação com o teor de N foliar. 
As avaliações foram realizadas nos estádios vegetativos V3 e V6 e nos estádios 
reprodutivos R2 e R4. Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F 
(p<0,05) e à análise de regressão polinomial. 

Nos estádios V3 e V6, o IAF aumentou linearmente com o incremento do 
intervalo entre a dessecação e a semeadura da soja (Figura 1). Nos estádios 
reprodutivos R2 e R4, o máximo IAF foi observado quando a dessecação foi realizada 
de 30 a 40 dias antes da semeadura. Dessecações muito antecipadas – acima de 40 
DAS - reduziram o IAF na fase reprodutiva. Nessa condição, é possível que tenha 
ocorrido elevado sombreamento das folhas próximas do solo pelas folhas do topo do 
dossel durante a fase vegetativa, promovendo a senescência dessas folhas na fase 
reprodutiva e, consequentemente reduzindo o IAF. Uma informação muito relevante é 
que nos quatro estádios de avaliação, o IAF da soja semeada um dia após a dessecação 
da pastagem foi inferior às demais épocas, indicando claramente que o sistema 
desseque-plante reduz a emissão de folhas ao longo do ciclo de desenvolvimento da 
oleaginosa. O índice SPAD não foi influenciado pelos tratamentos nos quatro estádios 
avaliados (Tabela 1). Isso indica que os efeitos da época de dessecação da pastagem 
de braquiária cv. BRS Piatã em relação à semeadura da soja são mais pronunciados no 
IAF do que no índice SPAD. 

Referências 
BALBINOT JUNIOR, A. A.; MORAES, A.; VEIGA, M.; PELISSARI, A.; DIECKOW, J. Integração 
lavoura-pecuária: intensificação de uso de áreas agrícolas. Ciência Rural, v.39, n. 6, p.1925-
1933, 2009.  

DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C. Atributos físicos do solo e produtividade da soja em sistema de 
integração lavoura-pecuária com braquiária e soja. Ciência Rural, v. 42, n. 7, p. 1180-1186, 
2012.

NASCENTE, A.S.; CRUSCIOL, C.A.C. Cover crops and herbicide timing management on 
soybean yield under no-tillage system. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.47, n. 2, p.187‑
192, 2012. 

RICCE, W. S.; ALVES, S. J.; PRETE, C. E. C. Época de dessecação de pastagem de inverno e 
produtividade de grãos de soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 46, n. 10, p. 1220-1225, 
2011.  



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 310

SOUZA, L. S.; VELINI, E. D.; MARTINS, D.; ROSOLEM, C. A.  Efeito alelopático de capim-
braquiária (Brachiaria decumbens) sobre o crescimento inicial de sete espécies de plantas 
cultivadas. Planta Daninha, v. 24, n.4, p. 657-658, 2006.   

Figura 1. Índice de Área Foliar (IAF) durante o ciclo de desenvolvimento da soja em cinco épocas 
de dessecação da braquiária (Uroclhoa brizantha cv. BRS Piatã). Londrina, PR, safra 2017/2018. 

Tabela 1. Índice SPAD durante o ciclo de desenvolvimento da soja em cinco épocas de 
dessecação da braquiária (Uroclhoa brizantha cv. BRS Piatã). Londrina, PR, safra 2017/2018 

Épocas de dessecação SPAD 
(dias antes da semeadura) V3 V6 R2 R4 

60 30,1 ns* 34,7 ns 39,7 ns 44,4 ns 
45 28,5 ns 32,8 ns 40,5 ns 44,7 ns 
30 30,3 ns 35,5 ns 38,5 ns 43,7 ns 
15 28,5 ns 33,5 ns 40,6 ns 45,3 ns 
1 29,3 ns 34,6 ns 40,7 ns 44,4 ns 

CV (%) 7,5 4,7 3,7 3,1 
*ns não significativo a 5% de significância. 



Sessão de Fisiologia Vegetal, Agrometeorologia e Práticas Culturais 311

TEORES DE ÓLEO E PROTEÍNA EM GRÃOS DE SOJA EM FUNÇÃO DE 
ÉPOCAS DE DESSECAÇÃO DE BRAQUIÁRIA E NITROGÊNIO MINERAL NA 

SOJA

WERNER, F.1; BALBINOT JUNIOR, A. A.2; FRANCHINI, J. C.2; DEBIASI, H.2;
FERREIRA, A. S.1; AGUIAR E SILVA, M. A1; MANDARINO, J. M. G.2; PASSOS, J. N. 
N.3.

1 Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina-PR, flawerner6@gmail.com; 2 Embrapa 
Soja; 3 Centro Universitário Filadélfia de Londrina – Unifil. 

A utilização de sistemas integrados de produção têm se tornado cada vez mais 
frequentes e fundamentais, pela necessidade de aumentar o poder competitivo e 
sustentabilidade do agronegócio brasileiro. O sistema de integração lavoura-pecuária 
(ILP), que intercala na mesma área o cultivo de pastagens anuais ou perenes para 
alimentação animal e culturas destinadas à produção de grãos (Balbinot Junior et al., 
2009), é um dos sistemas de produção mais relevantes para o aumento da 
diversificação das atividades agropecuárias. Com a adoção do sistema ILP, inúmeros 
benefícios podem ser alcançados, entre os quais se destacam a diversificação da 
renda, diminuição dos riscos, incremento da renda por área e diminuição dos custos de 
produção, em consequência, sobretudo, da melhoria dos atributos de qualidade do solo 
manejado em Sistema Plantio Direto (SPD) (Franchini et al., 2015).  

O tempo de permanência da palha sobre o solo em SPD e a dinâmica de 
liberação de macro e micronutrientes são indispensáveis para que ocorram resultados 
positivos da utilização do SPD, em virtude do sistema depender da eficiência em 
produzir matéria seca suficiente para preservar o solo coberto (Calonego et al., 2012). 
Outro fator que influencia o desenvolvimento e o rendimento da cultura da soja é o 
suprimento com nitrogênio (N). A cultura demanda cerca de 80 kg de N para cada 
tonelada de grãos produzidos (Van Roekel & Purcell, 2014). Independentemente da alta 
demanda da soja por N, pesquisas têm verificado que a fixação biológica de N, em 
conjunto com a mineralização da matéria orgânica do solo, consegue suprir a exigência 
da cultura, sem que ocorra a necessidade de adubação nitrogenada mineral (Campo et 
al., 2009). 

 Na literatura, há carência de informações sobre a interação entre diferentes 
épocas de dessecação da pastagem braquiária brizanta e a adubação nitrogenada 
mineral na cultura da soja, em relação à composição química dos grãos de soja. 
Teoricamente, seria pertinente que o pico de liberação de nitrogênio pela palha 
correspondesse ao momento de máxima demanda deste nutriente pela cultura, 
proporcionando assim uma nutrição mais adequada das plantas de soja e, por 
consequência, um acréscimo de acúmulo de proteína nos grãos de soja.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar os teores de óleo e proteína em grãos de 
soja em função de cinco épocas de dessecação de braquiária (Urochloa brizantha) e da 
adubação nitrogenada mineral na implantação da cultura. 

Foram conduzidos dois experimentos na safra 2017/2018, na Fazenda 
Experimental da Embrapa Soja, em Londrina, PR (latitude 23°11’ S, longitude 51°11’W 
e altitude de 620m). Em março de 2016, a U. brizantha cv. BRS Piatã foi implantada 
com linhas espaçadas em 20 cm, densidade de 5 kg ha-1 de sementes puras e viáveis e 
adubação nitrogenada em cobertura. A braquiária foi pastejada em sistema contínuo 
com lotação variável, durante nove meses (outubro/2016 a julho/2017) a fim de manter 
a pastagem com 30 cm de altura. Para o Experimento 1, não houve adubação 
nitrogenada na pastagem e, para o Experimento 2, houve aplicação de 300 kg N ha-1 na 
pastagem.
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O solo foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico, com textura muito 
argilosa, que vinha sendo manejado em Sistema de Plantio Direto (SPD) há quinze 
anos, com o cultivo de soja no verão e trigo ou aveia preta no inverno. Para o 
Experimento 1, apresentava os seguintes atributos, na camada de 0 a 20 cm, antes da 
implantação do experimento: 26 g dm-3 de matéria orgânica; 4,7 de pH em CaCl2; 10,2 
mg dm-3 de P; 0,62 cmolc dm-3 de K; 2,9 cmolc dm-3 de Ca; 1,3 cmolc dm-3 de Mg; e 
46% de saturação da CTC por bases. Para o Experimento 2, o solo apresentava os 
seguintes atributos, na camada de 0 a 20 cm, antes da implantação do experimento: 27 
g dm-3 de matéria orgânica; 5,1 de pH em CaCl2; 22,3 mg dm-3 de P; 0,58 cmolc dm-3 de 
K; 3,8 cmolc dm-3 de Ca; 1,7 cmolc dm-3 de Mg; e 56% de saturação da CTC por bases 

Nos dois experimentos, foi utilizado o delineamento experimental de blocos 
completos casualizados, em esquema fatorial 5x2, com cinco repetições. Os 
tratamentos constituíram-se de cinco épocas de dessecação da pastagem - 60, 45, 30, 
15 e 1 dias antes da semeadura da soja (DAS) - e 2 níveis de nitrogênio mineral na soja 
- com (30 kg N ha-1) e sem nitrogênio mineral, aplicados à lanço no dia da semeadura 
da soja. A cultivar de soja utilizada foi a BRS 1010 IPRO. A dessecação da pastagem foi 
realizada com glifosato, na dose de 1.500 g e.a. ha-1, aplicado com pulverizador 
tratorizado, equipado com pontas de pulverização tipo leque, com volume de calda de 
200 L ha-1. Em todas as épocas de dessecação, as condições atmosféricas e de 
umidade no solo foram adequadas ao funcionamento do herbicida. 

A semeadura da soja foi realizada em 03/11/2017 e as sementes foram tratadas 
com Carboxina (30 mL i.a 50 kg-1 de sementes) e Tiram (30 mL i.a 50 kg-1 de sementes) 
e inoculadas com Bradyrhizobium elkanii na concentração de 5 x 109 UFC ml-1 (100 ml 
50 kg-1 de sementes), utilizando-se uma semeadora-adubadora equipada com 
mecanismos sulcadores, do tipo guilhotina, para posicionamento do adubo, e discos 
duplos defasados para as sementes. A adubação de base foi de 350 kg ha-1 da fórmula 
0-20-20. A semeadora foi regulada para o estabelecimento de 350 mil plantas ha-1, com 
espaçamento de 0,45 m entre linhas. 

Os teores de proteína e óleo nas amostras foram determinados em grãos 
íntegros pela técnica da Refletância do Infravermelho Próximo (NIR), segundo Heil 
(2010). Os grãos inteiros e limpos de cada amostra foram submetidos a leituras, em 
equipamento da marca Thermo, modelo Antaris II, dotado de esfera de integração com 
resolução de 4 cm-1, média de 32 scans e background a cada leitura. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). 

Os teores de óleo e proteína nos grãos não foram afetados pelos fatores 
experimentais (Tabelas 1 e 2), demonstrando que essas variáveis são pouco 
influenciadas pelo ambiente de produção (Dardanelli et al., 2006). A quantidade de N 
disponibilizada às plantas via fixação biológica de Nitrogênio e mineralização da matéria 
orgânica foi suficiente para atender a demanda dos grãos por N para realização da 
síntese proteica. Dessa forma, a aplicação de N mineral na soja não proporcionou 
incremento no teor de proteína nos grãos de soja. O pico de liberação de nutrientes pela 
palha e o pico de absorção dos nutrientes pela cultura não proporcionaram acréscimo 
na acumulação de fotoassimilados e a posterior formação de óleo e proteína dos grãos 
de soja. Outro ponto que merece destaque na presente pesquisa é o baixo teor de 
proteína verificado nos grãos, sempre inferior a 35%. 
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Tabela 1. Teores de óleo e proteína (%) em grãos de soja para o Experimento 1 (sem 
adubação nitrogenada na pastagem) em cinco de épocas de dessecação de braquiária 
(Uroclhoa brizantha cv. BRS Piatã) com (30 kg N ha-1) e sem nitrogênio mineral na soja. 
Londrina, PR, safra 2017/2018. 

Épocas de dessecação Óleo (%) Proteína (%) 
DAS (dias antes  

Sem N 
Com N  

Sem N 
Com N  

da semeadura) (30 kg N ha-1) (30 kg N ha-1)
1 22,92 ns 23,75 ns 33,83 ns 33,36 ns 

15 23,30 ns 23,53 ns 33,99 ns 33,42 ns 
30 23,68 ns 23,26 ns 33,34 ns 34,43 ns 
45 23,65 ns 23,32 ns 33,10 ns 33,18 ns 
60 23,15 ns 23,79 ns 33,74 ns 33,72 ns 

CV (%) 3,2 2,6 
*ns não significativo a 5% de significância, pelo teste F.

Tabela 2. Teores de óleo e proteína (%) em grãos de soja para o Experimento 2 (com 
300 kg N ha-1 na pastagem) em cinco de épocas de dessecação de braquiária (Uroclhoa
brizantha cv. BRS Piatã) com (30 kg N ha-1) e sem nitrogênio mineral na soja. Londrina, 
PR, safra 2017/2018. 

Épocas de dessecação Óleo (%) Proteína (%) 
DAS (dias antes  

Sem N 
Com N  

Sem N 
Com N  

da semeadura) (30 kg N ha-1) (30 kg N ha-1)
1 23,32 ns 23,14 ns 33,70 ns 33,89 ns 

15 22,54 ns 23,66 ns 34,02 ns 33,81 ns 
30 23,72 ns 23,58 ns 33,39 ns 33,57 ns 
45 23,60 ns 23,17 ns 33,57 ns 33,62 ns 
60 23,59 ns 22,97 ns 33,13 ns 34,60 ns 

CV (%) 2,9 2,7 
*ns não significativo a 5% de significância, pelo teste F. 
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RENDIMENTO BIOLÓGICO E COMPONENTES MORFOLÓGICOS DE 
CULTIVARES DE SOJA COM DIFERENTES GRUPOS DE MATURAÇÃO 

SUBMETIDAS A DESFOLHA NOS ESTÁDIOS V6 E R3 

DURLI, M. M.1 SANGOI, L1.; LEOLATO, L. S. 1; OLIVEIRA, V. L. 1; KUNESKI, H. F. 1;
COELHO, A. E.; SCHERER, R. L. 1; DALMOLIN, L. G. 1; TUREK, T.L. 1; MARTINS JR, 
M.C. 1

1 Universidade do Estado de Santa Catarina, Av. Luis de Camões, 2090, Lages, SC, 
murilodurli@gmail.com. 

A área foliar e a sua capacidade fotossintética são fatores importantes na 
definição do potencial produtivo da soja (Glycine max), pois é a partir das folhas e de 
sua interação com a radiação solar que os fotoassimilados são produzidos e destinados 
ao enchimento de grãos (ANDRADE et al.; 2002). Dessa forma, qualquer fator que limite 
a área foliar irá comprometer a fotossíntese e a produtividade. Algumas lagartas são 
importantes agentes desfolhadores, afetando diretamente o potencial fotossintético da 
planta.

Bueno et al. (2013) relataram que cultivares com menor índice de área foliar 
(IAF) são mais sensíveis à desfolha, tendo em vista que o IAF é crucial para o 
desenvolvimento e a produtividade da soja. Quanto menor o grupo de maturação (GM) 
da cultivar, menor é seu ciclo e sua estrutura vegetativa. O menor ciclo da cultivar a 
torna mais sensível a estresses (ZANON et al.; 2015).  

Além do rendimento de grãos, a desfolha pode interferir no desenvolvimento da 
cultura, afetando seus componentes morfológicos. A distribuição de fotoassimilados 
entre os diversos drenos da planta ocorre numa rota que é coordenada conforme 
mudança no requerimento de cada um dos drenos durante o ciclo da cultura. Portanto, 
a desfolha pode afetar vários componentes morfológicos da planta de soja. 

 Considerando que há poucos trabalhos com desfolha avaliando cultivares de 
GM distintos atualmente disponíveis no mercado, realizou-se essa pesquisa. O objetivo 
foi avaliar o rendimento biológico e componentes morfológicos de cultivares de soja com 
diferentes grupos de maturação submetidas a desfolha nos estádios V6 e R3. 

Foram conduzidos na safra 2016/2017 dois experimentos em casa de vegetação 
no município de Lages, SC. Nestes ensaios foram avaliadas três cultivares com grupos 
de maturação (GM) distintos: Veloz RR com GM 5.0, NA 5909 RG com GM 5.9 e TMG 
7262 com GM 6.2

O delineamento experimental dos experimentos foi de blocos ao acaso, com três 
repetições por tratamento. Foi utilizado um arranjo fatorial (3x5) de distribuição dos 
tratamentos, onde cada cultivar foi submetida a 5 níveis de desfolha, equivalente a 0%, 
16,6%, 33,3%, 50% e 66,6% da área foliar apresentada pela cultura no momento da 
remoção das folhas. No primeiro experimento as desfolhas foram impostas no estádio 
V6 e no segundo experimento no estádio R3. A desfolha foi realizada com auxílio de 
uma tesoura, cortando as folhas de forma longitudinal, de acordo com o nível de 
desfolha imposto.  

A semeadura foi realizada no dia 01/11/2016, com cinco sementes por vaso. 
Cada vaso foi preenchido com um Nitossolo vermelho distrófico previamente peneirado. 
Após a emergência realizou-se o desbaste, mantendo uma planta por vaso. 

Após a colheita determinou-se o comprimento da haste principal e o número de 
nós por haste. O rendimento biológico foi obtido através da soma da massa seca das 
hastes, vagens e grãos das plantas. Os dados foram submetidos à análise de variância 
utilizando o teste F (p<0,05). Quando alcançada significância, as médias do fator 
quantitativo (cultivar) foram comparadas pelo teste t e dos fatores qualitativos (níveis de 
desfolha) foram avaliadas por regressão polinomial.  
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O rendimento biológico foi afetado pela interação entre o grupo de maturação da 
cultivar e o nível de desfolha, nos dois estádios fenológicos em que a redução de área 
foliar foi imposta às plantas (Figura 1).  

No experimento com desfolha em V6, o rendimento biológico das cultivares 
Veloz e NA 5909 decresceu de forma quadrática à medida que o nível de desfolha 
aumentou (Figura 1a).  O rendimento biológico da cultivar TMG 7262 não foi afetado 
significativamente pelos níveis de desfolha.  

No experimento com desfolha em R3, a cultivar NA 5909 apresentou decréscimo 
linear de seu rendimento biológico em função do aumento do nível de desfolha, 
enquanto as cultivares Veloz e TMG 7262 apresentaram decréscimos quadráticos à 
medida que aumentou a desfolha (Figura 1b). Nos dois estádios fenológicos, a cultivar 
Veloz externou menor rendimento biológico do que as cultivares NA 5909 e TMG 7262. 

 Board & Kahlon (2011) atribuíram a menor massa seca de plantas à diminuição 
do fornecimento de fotoassimilados. Cultivares modernas possuem menor área foliar. 
Consequentemente, o suprimento de produtos oriundos da fotossíntese é menor quando 
submetida à desfolhas.   

O comprimento da haste principal não apresentou diferença em função dos 
diferentes níveis de desfolha, na média das cultivares avaliadas, tanto no experimento 
quando a desfolha foi imposta em V6 quanto em R3 (Tabela 1). Esse resultado corrobora 
com Bahry et al. (2013), que também não observaram diferença na variável em função 
de diferentes níveis de desfolha. A cultivar Veloz apresentou menor comprimento da 
haste principal do que as demais cultivares, na média dos níveis de desfolha. Isto se 
deveu a sua maior precocidade e menor número de nós no caule (Tabela 2). 

O número de nós na haste principal também não foi influenciado pelos níveis de 
desfolha, tanto em V6 quanto R3. Isto demonstra que a redução da área foliar tanto na 
fase vegetativa quanto na fase reprodutiva não interferiu na capacidade da planta de 
expandir a haste principal, independentemente do grupo de maturação da cultivar. 

O trabalho permitiu concluir que a desfolha influencia negativamente o 
rendimento biológico da soja, mas não altera sua estatura e número de nós na haste 
principal, tanto quando é efetuada em V6 como em R3.  
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Figura 1. Rendimento biológico em três cultivares de soja sob diferentes níveis de desfolha em 
V6 (a) e R3 (b). Lages, SC.  

Tabela 1. Comprimento da haste principal em três cultivares de soja sob diferentes níveis de 
desfolha nos estádios V6 e R3. Lages, SC. 

Desfolha 
(%) 

Cultivar  
Veloz NA 5909 TMG 7262 Média CV% 

Comprimento da Haste Principal (cm) Exp. Desfolha V6  
0 61,0 73,3 69,7 67,9 ns 

8,13 
16,6 56,3 70,3 72,0 66,2 
33,3 59,0 69,3 73,3 67,2 
50 56,0 65,3 69,0 63,4 

66,6 61,0 65,7 71,7 66,1 
Média 57,8 b 68,8 a 71,1 a*

 Comprimento da Haste Principal (cm) Exp. Desfolha R3  
0 53,0 72,0 70,7 65,2 ns 

7,94 
16,6 55,7 68,0 69,7 64,5 
33,3 54,7 64,7 70,7 63,4 
50 57,0 65,3 70,0 64,1 

66,6 53,3 71,7 70,0 65,0 
Média 54,7 b 68,3 a 70,2 a   

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente pelo teste t a 5% de 
probabilidade.   ns não significativo (p>0,05) 

Tabela 2. Número de nós na haste principal em três cultivares de soja sob diferentes níveis de 
desfolha nos estádios V6 e R3. Lages, SC. 

% Desfolha 
Cultivar  

Veloz NA 5909 TMG 7262 Média CV% 
Número de Nós na Haste Principal Exp. Desfolha V6 

0 16,3 14,3 18,7 16,4 ns 

8,78 
16,6 16,0 14,7 17,3 16,0  
33,3 16,7 13,0 19,0 16,2 
50 16,7 15,0 17,3 16,3 

66,6 15,3 14,7 17,3 15,8 
Média 16,2 b 14,3 c 17,9 a*

Número de Nós na Haste Principal Exp. Desfolha R3 
0 14,0 15,7 18,0 15,9 

7,52 
16,6 15,3 15,3 17,3 16,0 
33,3 14,7 15,3 17,3 15,8 
50 14,7 15,7 18,3 16,2 

66,6 16,0 14,7 18,0 16,2 
Média 15,0 b 15,3 b 17,8 a   

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente pelo teste t a 5% de 
probabilidade. ns não significativo (p>0,05).
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FITOINTOXICAÇÃO DA SOJA RR POR GLYPHOSATE E O MANEJO DE 
MANGANÊS E BIORREGULADOR  

  
ALBRECHT, L.P. 1; CANTU, C.2; BACCIN, L.C.1; COSTA, A.C.T. 2; ALBRECHT, 

A.J.P.1; DUARTE JÚNIOR, J.B.1; PERTUZATI, A.1; PASQUETTO, J.V.G3; CRUZ, 
G.G.1; SÁ, R.A.2.   

 
1 Universidade Federal do Paraná - UFPR, Setor Palotina, Palotina, PR, 
lpalbrecht@yahoo.com.br; 2 Unioeste; 3 Stoller. 

 
Após o desenvolvimento da tecnologia RR alguns sintomas visuais (injúrias) 

passaram a ser observados na cultura. Visando diminuir os efeitos deletérios da 
aplicação do herbicida, alguns produtos vêm sendo estudados como alternativas para 
reduzir a fitointoxicação causada pelo glyphosate na soja RR e RR2.  

Pesquisas apontam que os efeitos da aplicação do glyphosate, mesmo na 
tecnologia tolerante causam redução nos índices de clorofila e fitointoxicação, 
possivelmente devido ao acúmulo de AMPA (que é um metabólito fitotóxico do 
glyphosate) e/ou desbalanço nutricional e hormonal. Ocasionando efeitos como menor 
biomassa de plantas, diminuição da nodulação (e consequentemente a fixação biológica 
de nitrogênio), reduz os níveis de absorção de macro e micronutrientes, além da 
diminuição da produtividade e da qualidade de sementes (Albrecht et al., 2014a; 
Albrecht et al., 2014b; Krenchinski et al., 2017; Zobiole et al., 2009a; Zobiole et al., 
2009b). 

Frente a esse contexto, foram conduzidos experimentos que tiveram como 
objetivo avaliar o comportamento do manganês e biorregulador na reversão dos 
possíveis danos causados pelo herbicida glyphosate, na soja RR e RR2. 

Ensaios foram conduzidos em casa de vegetação e a campo. Na Universidade 
Federal do Paraná - Setor Palotina, em casa de vegetação, foi executado nos anos 
2015/16 e 2016/17, dois experimentos em delineamento inteiramente casualizado e 
arranjo fatorial. O primeiro experimento (safra 2015/16) foi realizado em esquema 
fatorial 3x8 (manejo x cultivares), com quatro repetições, utilizando glyphosate na dose 
de 2880 g e.a. ha-1 isolado (manejo 1), e associado a um regulador de crescimento 
(Stimulate®) com ação promotora (manejo 2) e uma fonte de manganês quelatizado 
(Stoller Mn Platinum®)(manejo 3), totalizando 96 vasos. Para o segundo ensaio (safra 
2016/17) foi utilizado um esquema fatorial 6x3 (manejos x cultivares), com quatro 
repetições, utilizando: glyphosate na dose de 2880 g e.a. ha-1, de forma isolada (manejo 
1) e associada ao biorregulador (manejo 2), e glyphosate associado a manganês 
(manejo 3), biorregulador, manganês isolado (4 e 5 respectivamente) e um tratamento 
sem aplicação (manejo 6), totalizando 72 vasos. Ambos os experimentos foram 
aplicados utilizando um pulverizador costal pressurizado a CO2, com pressão constante 
e volume de calda de 150 L ha-1.  

Foram avaliadas a nota visual de fitointoxicação, índice de clorofila, massa da 
matéria fresca e massa da matéria seca de parte aérea e massa da matéria seca de 
raiz, além de peso e número de nódulos para o primeiro experimento. Para o segundo 
experimento avaliaram-se nota visual de fitointoxicação, índice de clorofila, massa 
fresca e massa seca de parte aérea. 

Em campo foram realizados dois experimentos na safra 2016/17 no município 
de Palotina, PR. No primeiro experimento o delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos casualizados, em arranjo fatorial 5x4, sendo 5 doses de glyphosate (0; 720; 1440; 
2160 e 2880 g. e.a. ha-1) e 4 doses de manganês (0; 92,4; 184,8 e 369,6 g ha-1). O 
glyphosate e o manganês foram aplicados em conjunto via foliar no estádio V4. As 
variáveis avaliadas foram: índice de clorofila, altura de plantas, altura de inserção da 
primeira vagem, número de vagens por planta, massa de mil grãos e produtividade. No 
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segundo experimento o delineamento experimental utilizado foi o de blocos 
casualizados, em arranjo fatorial 5x4, sendo 5 doses de glyphosate (0, 720, 1440, 2160 
e 2880 g. e.a. ha-1) e 4 manejos (aplicação de manganês; aplicação de biorregulador; 
associação de ambos; sem aplicação). O glyphosate, manganês (Stoller Mn Platinum® 
com 92,4 g L-1 de Mn quelatizado) e o biorregulador (Stimulate®) foram aplicados em 
conjunto via foliar no estádio V4. As variáveis avaliadas foram sintomas de 
fitointoxicação e as demais descritas no primeiro experimento. 

Nos estudos em casa de vegetação, observou-se que cada cultivar respondeu 
de maneira diferenciada aos produtos devido às características genotípicas, 
caracterizando diferentes graus de sensibilidade. O manganês foi eficiente nas 
avaliações de nota visual de fitointoxicação, na massa da matéria seca de plantas e no 
índice de clorofila, evidenciando atenuação dos sintomas. O biorregulador proporcionou 
aumento na massa seca de raízes e no índice de clorofila, contribuindo de forma geral 
no desempenho da soja. Ambos os ensaios em ambiente controlado evidenciaram o 
potencial de fitointoxicação do glyphosate, seja em soja RR e RR2, no entanto, 
caracterizaram também a possibilidade de manejos reversores/atenuadores ou 
mitigadores de injúria. Nesse sentido, os experimentos de campo auxiliaram a elucidar 
melhor a questão, gerando resultado em condições de ambiente produtivo.  

Para os ensaios a campo, no primeiro experimento, os resultados obtidos 
demostraram efeito do glyphosate na redução do número de vagens por planta em 
função do aumento das doses do herbicida. O que corrobora com a literatura pertinente 
(Albrecht et al., 2014a; Albrecht et al., 2014b; Krenchinski et al., 2017) e com os 
resultados em ambiente controlado. Em relação à aplicação foliar de Mn, houve 
aumento no número de vagens por planta e consequentemente na produtividade (Figura 
1), verificando-se que o incremento das doses de Mn até a dose de 261,64 g Mn ha-1, 
proporcionou aumento da produtividade de grãos.  

No segundo experimento a campo, para as condições ambientais deste estudo, 
para o genótipo avaliado e aplicação de glyphosate na formulação estudada, 
independente da dose utilizada, apresentou sintomas de fitointoxicação muito leves nas 
plantas de soja RR, que foram atenuados especialmente pelo uso do biorregulador 
associado ou não ao Mn (Figura 2). Portanto, a fitointoxicação não interferiu 
significativamente nas características agronômicas e nos componentes de produção 
avaliados. Apesar dos resultados verificados nesses experimentos, de modo geral a 
cultivar em estudo se mostrou altamente tolerante ao glyphosate, diante das condições 
ambientais reinantes.  

Portanto, vislumbra-se o potencial no uso de Mn e biorregulador na reversão ou 
atenuação ou mitigação de possíveis efeitos da fitointoxicação do glyphosate, em soja 
RR e RR2. Ressalta-se a necessidade de estudos adicionais com o intuito de avaliar 
outros genótipos, locais e anos/safra de cultivo a fim de reavaliar o potencial de 
utilização do manganês e biorregulador no manejo com o glyphosate em soja RR, em 
distintos ambientes de produção. 
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Figura 1. Efeito das doses de manganês foliar na produtividade de grãos de soja cultivar M 6210 
RR2. Em Palotina, PR, na safra 2016/17. 
 

 
Figura 2. Percentual de fitointoxicação da cultivar M 6210 RR2 IPRO, sob aplicação de Mn, 
biorregulador e Mn + biorregulador aos 21 e 28 dias após aplicação (DAA) associada ao 
glyphosate. ** significativo a (p≤0,01) pelo teste de Tukey. Dados transformados em raiz (x+1). 
Em Palotina, PR, na safra 2016/17. 
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RENDIMENTO DA SOJA EM FUNÇÃO DA CHUVA NA REGIÃO DE RIO 
VERDE, GOIÁS 
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SOLINO, A.J. da S.¹; BRAZ, G.B.P.¹; MARASCA, I.¹ 

¹ Universidade de Rio Verde - UniRV, Campus Rio Verde, Rio Verde, GO, 
raisadiniz@hotmail.com 

A agricultura é a base da economia do estado de Goiás e a cultura da soja é 
uma das culturas de maior destaque. As condições climáticas da região favorece a 
produção da cultura que foi de 10.819,1 milhões de toneladas e produtividade de 
3.300 kg ha-¹ na safra 2016/2017 (CONAB, 2017). O município de Rio Verde é 
considerado um dos maiores produtores de grãos do estado de Goiás, com 
rendimento médio de 3.120 kg ha-¹ na safra de soja 2015/2016 (Rio Verde, 2017; 
IBGE, 2017). 

Os cultivos agrícolas estão submetidos diretamente a fatores ambientais, 
como, o clima, que interfere tanto positivamente nas culturas, e em outras ocasiões 
prejudica a produção, portanto o rendimento das cultivares depende das condições 
climáticas. Os elementos meteorológicos associados à produção agrícola são 
principalmente, a temperatura, a umidade, a radiação solar e a precipitação. A 
temperatura regula o desenvolvimento reprodutivo das plantas, a radiação fornece a 
energia para os processos de fotossíntese, interferindo no crescimento das plantas, e 
a precipitação afeta o crescimento e o desenvolvimento das culturas (Vale, 2017). 

Na produção da soja, a disponibilidade hídrica é o fator limitante da cultura, 
sendo a precipitação pluvial em muitas safras não bastante para o atendimento da 
demanda da cultura ou prejudicando pela má aeração do solo, favorecendo o ataque 
de pragas e diminuindo a incidência de radiação devido aos dias nublados, podendo 
ainda prejudicar a colheita (Silva, 2018).  

A sensibilidade da soja ao déficit hídrico, considerando o rendimento de grãos, 
tende a aumentar, à medida que, a cultura avança no seu ciclo, apresentando maior 
sensibilidade durante o período reprodutivo, principalmente, na formação de legumes 
e enchimento de grãos (Kron et al., 2008). 

Diante disso, o objetivo do trabalho foi analisar o rendimento médio da cultura 
da soja nas safras de 2012/2013 a 2015/2016 em função da chuva no município de 
Rio Verde, Goiás. 

O município de Rio Verde situa-se na região sudoeste do estado de Goiás, 
localizado na coordenada 17°47’33” S 50°55’10” O, com área de 8.386,827 km², 
compreendendo uma população de 217.048 habitantes (IBGE, 2017). O clima da 
região é caracterizado como tropical úmido, onde são caracterizadas duas estações 
bem definidas, verão chuvoso, de outubro a abril, e inverno seco, de maio a setembro. 
No período chuvoso apresenta uma precipitação média acima de 200 mm e 
temperatura média de 24ºC, já no período seco essa precipitação mensal é menor que 
50 mm, com temperatura média de 22ºC (INMET, 2015). 

 O solo encontrado na região é classificado como Latossolo Vermelho, com 
características de solo tipicamente profundo, bem drenado, bastante poroso, com 
avançado estágio de intemperismo e processo intensivo de lixiviação (Embrapa, 
2006). O relevo é plano levemente ondulado, com 5% de declividade e com cotas que 
variam de 600 a 860 m, destacando-se alguns morros com cotas mais elevadas (IMB, 
2016).

Os dados meteorológicos foram disponibilizados pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (INMET) da Estação Meteorológica Automática de Rio Verde (OMM: 
86753) localizada no campus da Universidade de Rio Verde - UniRV, com 
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coordenadas: latitude 17°78’53” S, longitude 50º96’48” O e altitude de 780 m do nível 
do mar. O período de dados meteorológicos utilizados nesse trabalho foi de outubro de 
2012 a janeiro de 2016. 

Considerou-se a cultura da soja com ciclo de 100 dias (precoce) e o plantio a 
partir de 01/10 de cada ano da safra realizada, de forma a não atrasar o plantio da 
safrinha. 

Os dados do rendimento médio dos grãos de soja no município de Rio Verde, 
foram disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos 
anos de 2013 a 2016, não diferenciando a data de plantio e sim o rendimento total. Os 
estádios de desenvolvimento foram definidos conforme a metodologia descrita por 
Fehr & Caviness (1977), divididos em quatro subperíodos (Tabela 1). 

O maior rendimento médio de grãos de soja, ocorreu na safra 2015/2016, na 
qual houve uma melhor distribuição no volume de chuvas, havendo uma precipitação 
total de 670,7 mm e não ocorrendo déficit hídrico na fase reprodutiva da soja. 
Semelhante resultado foi observado na safra 2012/2013, em que não ocorreu variação 
na distribuição da chuva, fechando o ciclo da cultura com precipitação total 562,2 mm 
e atendendo a demanda hídrica da planta (Tabela 1).  

As safras 2013/2014 e 2014/2015 tiveram grande volume de chuva, 
respectivamente, 616,4 mm e 808,1 mm, porém mal distribuído durante o ciclo da 
cultura, ocasionando déficits hídricos máximos, no subperíodo entre o início do 
enchimento de grãos e a maturação fisiológica (R5-R7), fase em que a soja é sensível 
ao déficit hídrico, o que explica os menores valores de rendimento médio (Tabela 1).  

O menor rendimento da soja dentre os períodos analisados foi em 2014/15 
devido o atraso das chuvas no plantio e no enchimento do grão. 

Farias et al. (2007), descreve que a demanda hídrica pela cultura da soja 
aumenta com o desenvolvimento da planta, necessitando de 7 a 8 mm dia-1 de água, 
durante a fase de floração – enchimento de grãos. Em trabalho desenvolvido pela 
Embrapa Soja, ao longo de 15 safras, em Londrina, PR, verificou-se que o maiores 
rendimentos de grãos da soja ocorreram com 650 a 700 mm de água, bem distribuídos 
em todo o ciclo da cultura.  

Para Santos et al. (2014), em seu trabalho avaliando cultivares resistentes a 
déficit hídrico, a deficiência de água nos estádios reprodutivos resulta em menor 
rendimento de grãos, com variação entre as cultivares, resultante do maior 
abortamento de vagens.

Gava et al. (2015), em seu trabalho analisando o estresse hídrico causado 
tanto por déficit como por excesso de água na cultura da soja, concluiu que o déficit 
hídrico causa redução na produtividade quando aplicadas no ciclo total da cultura e 
também que a ocorrência de déficit apenas no enchimento de grãos representa o 
mesmo risco de perdas em relação à ocorrência no ciclo total. 

Observa-se assim, a necessidade de chuvas bem distribuídas durante o ciclo 
da cultura da soja, principalmente na fase de enchimento de grãos, proporcionando 
um melhor rendimento de grãos de soja (>3.000 kg ha-1).
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Tabela 1. Duração do subperíodos, precipitação (mm) e rendimento médio da cultura da soja 
(kg ha-1) nas safras de 2012/13 a 2015/16 

Subperíodo* Duração 
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Precipitação (mm) 

S a V2 20 17,7 86,8 15,2 8,8 

V2 a R1 30 236,9 212,7 279,7 164,2 

R1 a R5 25 157,3 228,5 423,6 288,6 

R5 a R7 25 150,3 88,4 89,6 209,1 

S a R7 100 562,2 616,4 808,1 670,7 

Rendimento médio (kg ha-1) 3.000 2.500 2.400 3.120 
*S - Semeadura; V2 - Segundo nó; R1 - Início do florescimento; R5 - Início do enchimento de grãos e R7 - Maturação 
fisiológica.
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A soja chegou à safra 2016/17 com uma produção de 114.075,3 mil toneladas 
em uma área de 33.909,4 mil hectares (ha) resultando em uma produtividade média 
de 56 sacas ha-1 no Brasil (CONAB, 2017). No entanto, esta produtividade representa 
em torno de 20% do potencial genético da cultura.  

 No mercado há uma gama de tecnologias usadas para alcançar alta 
produtividade na cultura de soja (Pontes Júnior, 2012). Nestes casos, o principal foco 
é estimular os componentes de produção da soja para que se expressem ao máximo 
possível. Uma destas tecnologias é o uso de herbicidas para cessar o crescimento em 
altura da planta e induzir a formação das ramificações laterais. Isso proporciona maior 
formação de nós reprodutivos, possibilitando maior número de flores e vagens por 
planta (Foloni et al., 2016).  

O maior problema ao usar herbicidas é a injúria que estes causam às plantas. 
Normalmente, após a aplicação destes produtos há aumento no teor das espécies 
reativas de oxigênio (ERO) que são tóxicas as plantas. Esses efeitos ficam ainda mais 
severos quando as plantas passam por outras situações de estresse não previstas, 
como os veranicos (Parsons, 2003). 

Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o dano oxidativo gerado em 
plantas de soja submetidas à aplicação de herbicidas utilizados como reguladores de 
crescimento, bem como avaliar a produtividade da cultura submetida a aplicação 
desses herbicidas. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba (COOPADAP) localizada em Rio Paranaíba, MG, de 
outubro de 2017 a março de 2018 sob pivô central. A adubação de semeadura foi feita 
utilizando 400 kg ha-1 do formulado 02.30.10. O delineamento experimental usado 
foram blocos casualizados contendo quatro repetições e cinco tratamentos sendo eles 
Controle, Imazetapir (Pivot®), Lactofen (Naja®), Clorimuron (Classic®) e 2,4-D (Nortox®)
nas doses de zero, 300, 300, 35 e 35 mL ha-1, respectivamente. A variedade cultivada 
utilizada foi NA 5909 RG semeada a uma população de 400 mil plantas ha-1. Cada 
parcela continha cinco linhas de seis metros e a área útil de cada parcela fora as três 
linhas centrais e 4 metros centrais. As aplicações dos tratamentos foram feitas no 
estádio V4 da cultura. O manejo cultural foi realizado conforme o padrão da fazenda. 

A coleta para as analises bioquímicas da atividade da superóxido dismutase 
(SOD), conforme metodologia proposta por Beauchamp e Fridovich (1971) e teor de 
peroxidação lipídica (PL) que foi determinada de acordo com a técnica de Heath e 
Packer (1968), apud Rama Devi e Prasad (1998) foram realizadas 14 dias após a 
aplicação dos tratamentos. A produtividade de grãos foi avaliada ao final do 
experimento sendo colhida a área útil da parcela e corrigida a umidade dos grãos para 
13 %. Os dados dos parâmetros avaliados foram submetidos à análise de variância e 
as médias comparadas pelo teste estatístico de Tukey a 5% de significância. 

Os resultados mostram que a aplicação dos tratamentos aumentou a atividade 
da SOD, enzima responsável por atuar na defesa da planta na presença de ERO 
degradando o radical superóxido em peroxido de hidrogênio e oxigênio, conforme a 
Figura 1. A peroxidação lipídica nas folhas por sua vez foi inferior para todos os 
tratamentos quando comparado ao controle (Figura 2). A peroxidação lipídica 

98



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 324

representa o dano direto causado pela ação de espécies reativas de oxigênio nas 
células das plantas. Estas espécies tem alta afinidade com a camada lipídica das 
membranas das células e se ligam a elas desfazendo as ligações entre lipídeos e 
desnaturando a membrana fazendo com que ocorra extravasamento do suco celular 
levando assim a célula à morte. Possivelmente, o complexo enzimático responsável 
pela degradação dos ERO aumentou a atividade conseguindo conter o estresse e 
reduzindo a PL. No caso da produtividade, estatisticamente não houve diferença entre 
os tratamentos, no entanto, a aplicação de 2,4-D resultou em um incremento de 1,19 
sacas a mais que o controle. Supostamente o herbicida exerceu um efeito hormonal 
na planta uma vez que é um produto mimetizado de auxina, hormônio responsável 
pelo crescimento vegetal.

Portanto os resultados mostram que a utilização de herbicidas para regular o 
crescimento da soja pode resultar em incrementos na produtividade.  
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Figura 1. Atividade da SOD em folhas de soja no ensaio intitulado “Uso de reguladores de 
crescimento em soja estressada por herbicida”. NS 5909 RG. Safra 2017/18. 
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*Médias seguidas de mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de significância. 

Figura 2. Teores de PL em folhas de soja no ensaio intitulado “Uso de reguladores de 
crescimento em soja estressada por herbicida”. NS 5909 RG. Safra 2017/18.

*Não significativo (ns) pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

Figura 3. Produtividade do ensaio intitulado “Uso de reguladores de crescimento em 
soja estressada por herbicida”. NS 5909 RG. Safra 2017/18.
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ESTIMATIVA DA FIXAÇÃO BIOLÓGICA DO NITROGÊNIO AO LONGO DO 
CICLO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DE SOJA 

TEIXEIRA, W.F.1; DOURADO NETO, D.1; FAGAN, E.B.2; SOARES, L.H.2; PEREIRA, 
I.S.1; SANTOS, L.L.S. 2; CABRAL, E.M.A. 2; SANTOS, H.C. 2; SILVA, L.G. 2

1 Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, Piracicaba, SP; 
walquiria_bio@hotmail.com;  2Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de 
Minas, MG. 

A fixação biológica do nitrogênio é a principal forma de obtenção desse 
nutriente na cultura da soja. Esse processo ocorre nos nódulos, e é realizado por 
espécies de bactérias que habitam o solo ou que são fornecidas via inoculante, 
capazes de fixar biologicamente o N2 e posteriormente, provocar a sua redução até 
amônia (NH3), que será incorporada em aminoácidos, na rota final do metabolismo do 
nitrogênio (Hungria et al., 2001).  

A maior parte dos estudos que visam determinar a fixação biológica na cultura 
é realizada por meio da mensuração de massa e número de nódulos nas plantas. No 
entanto, esse método depende da coleta da raiz de forma eficiente do solo, o que é 
dificultado à metida que a planta se desenvolve. Desta forma, essa medida nem 
sempre representa a eficiência da fixação de N, sendo assim considerada uma medida 
indireta. Portanto, se faz necessário o desenvolvimento de pesquisas que buscam 
estabelecer medidas diretas para a determinação da fixação biológica do nitrogênio 
(FBN) na cultura da soja ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta. O 
conhecimento desse processo irá permitir futuras pesquisas referentes ao manejo da 
cultura, como o posicionamento de produtos como nitrogênio foliar e aminoácidos, 
com o objetivo de aumentar a FBN e, consequentemente a produtividade.   

A pesquisa foi conduzida no campo experimental da Cooperativa Agropecuária 
do Alto Paranaíba (COOPADAP), localizado próximo ao município de Rio Paranaíba-
MG, no período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. Segundo Köppen, o local 
apresenta um clima tropical, com precipitação média anual de 1540 mm (Souza et al, 
2005).

O experimento foi conduzido em blocos casualizados, constituído por oito 
blocos, com parcelas compostas por cinco linhas de oito metros de comprimento, com 
espaçamento de 0,6 m entre linhas, totalizando 24 m2. Foi utilizada a cultivar TEC 
7849 IPRO de ciclo precoce, com população de 350.000 mil plantas. Os tratamentos 
foram constituídos por diferentes épocas de coleta (V3/4, V6, R1/2, R3, R4, R5.5).

As avaliações foram realizas nos estádios V3/4, V6, R1/2, R3, R4, R5.5 de acordo 
com as descrições de estágios fenológicos propostas por Fehr e Caviness (1977). Em 
cada estádio fenológico foram coletadas duas plantas por parcela experimental 
(repetição). Foi determinado o nitrogênio derivado da fixação biológica (Ndfa), o 
cálculo foi realizado com base nas quantificações de Nitrato (N-NO3), aminoácidos 
totais (N-Aminoácidos) e ureídeos. Foram coletadas as hastes e pecíolos das plantas, 
este material foi colocado em estufa de circulação forçada de ar a 65 °C, durante 
período de 72 horas. Após a secagem, 200 mg de material vegetal moído foi 
transferido para tubos falcon e adicionados 10 mL de água destilada. Após esse 
procedimento o material foi incubado a 45 °C durante uma hora e posteriormente 
centrifugado em rotação de 10.000 rpm durante 15 minutos, ao final o sobrenadante 
foi separado e armazenado em local refrigerado para posterior avaliação. Foi realizada 
a determinação de nitrato (Cataldo et al.,1975), aminoácidos totais (Yemm & Cocking, 
1955, adaptado por Herridge, 1984) ureídeos (Young & Conway, 1942). Por fim, com 
base nos valores de nitrato, aminoácidos e ureídeos foi estimada a abundância relativa 
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de ureídeos (Rur) e o nitrogênio derivado da atmosfera (Ndfa), de acordo com 
equações propostas por Herridge & Peoples (1990). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando 
constatado efeito de tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de significância. 

Durante o ciclo da cultura ocorreu variação na abundância relativa de ureídeos 
(Rur) e na fixação biológica (Ndfa). Os valores de Rur variaram de 37 a 82%, desde 
V3/4 até R5.5, o que demonstra o incremento da fixação biológica entre a fase vegetativa 
e reprodutiva (Tabela 1). Comportamento semelhante foi observado para os valores de 
Ndfa, onde no estágio V3/4 56% do nitrogênio adquirido pela cultura foi oriundo da 
fixação biológica, até chegar em 89% no estádio R5.5.

Na Figura 1 é possível observar também os picos de fixação biológica ao longo 
do ciclo de desenvolvimento da cultura, os quais ocorreram em R1/2 e R5.5. Essa 
característica pode estar relacionada com a taxa fotossintética da cultura. O pico 
fotossintético ocorre em R2, devido à demanda energética da planta. Isso resulta na 
maior produção de carbono, que poderão ser destinados a geração de energia para 
ser usada no processo de fixação. No entanto, após esse incremento, a planta passa 
por um período de estabilização, e a taxa fotossintética cai logo em seguida (R3). A 
redução da fotossíntese leva a menor produção de carbono, que repercute em menor 
energia para ser destinada aos nódulos para a fixação biológica (Câmara, 2014), o 
que leva, portanto, a consequente redução do Ndfa.  

Nesse contexto, a cultura da soja (TEC 7849 IPRO) apresenta diferentes 
percentuais de nitrogênio oriundo da fixação biológica ao longo do seu ciclo de 
desenvolvimento, e mostrou picos de fixação nos estádios R1/2 e R5.5. Essas 
informações podem servir de embasamento para possíveis manejos da adubação 
nitrogenada em campo, com o objetivo de aumentar a produtividade da cultura. 
Contudo, enfatiza-se que há necessidade de avaliações similares com outras 
cultivares e condições de ambiente, a fim de solidificar essa constatação. 
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Tabela 1. Abundância relativa de ureídeos (Rur, %) e Nitrogênio (N) derivado da fixação 
biológica do N atmosférico (Ndfa, %) em plantas de soja ao longo do ciclo de desenvolvimento 
da cultura. 

Estádio Fenológico 
Rur Ndfa 

(%) 
V3/4 36,9 c 56,2 c 
V6 68,7 ab 84,7 ab 
R2 71,6 ab 86,8 a 
R3 63,2 b 70,8 b 
R4 73,9 ab 81,3 ab 
R5 82,0 a 88,9 a 

CV (%) 10,9 7,9 
dms 16,6 14,2 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Figura 1. Nitrogênio (N) derivado da fixação biológica do N atmosférico (Ndfa, %) em 
plantas de soja ao longo do ciclo de desenvolvimento da cultura. 
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INCREMENTO DE MASSA SECA E PRODUTIVIDADE A PARTIR DO USO DE 
AMINOÁCIDOS NA CULTURA DA SOJA 

TEIXEIRA, W.F.1; DOURADO NETO, D.1; FAGAN, E.B.2; SOARES, L.H.2; PEREIRA, 
I.S.1; CABRAL, E.M.A. 2; SANTOS, L.L.S.; SILVA, L.G.; LEAL, L.M.P. 

1 Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, Piracicaba, SP; 
walquiria_bio@hotmail.com; 2 Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de 
Minas, MG. 

Os aminoácidos são moléculas orgânicas que possuem nitrogênio, carbono, 
hidrogênio e oxigênio, além de possuírem também um radical orgânico ligado a esta 
estrutura, característica que diferencia os aminoácidos entre si. Diversos trabalhos tem 
evidenciado o efeito positivo da aplicação de aminoácidos em Prunus domestica
(Furuya & Umemiya, 2002), Lolium multiflorum (Nagao et al., 2005), Oryza sativa
(Neeraja et al., 2005) e Faba bean (El-Ghamry et al., 2009).  

No entanto, o que tem sido evidenciado atualmente é o papel dos aminoácidos 
na sinalização de plantas. Pequenas concentrações dessas moléculas já são 
suficientes para desencadear uma série de respostas fisiológicas das plantas, como 
aumento do metabolismo oxidativo (Azarakhsh et al., 2015; Teixeira et al., 2017), 
metabolismo do nitrogênio (Teixeira et al., 2018) e metabolismo secundário 
(Hildebrandt et al., 2015). Portanto, esse processo de sinalização exercido pelos 
aminoácidos pode auxiliar na resistência a estresses bióticos e abióticos, além de 
induzirem o crescimento e desenvolvimento de plantas.  

Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar a aplicação de aminoácidos 
no tratamento de semente sobre o crescimento e produtividade na cultura da soja. 

O experimento foi realizado em área experimental da Escola Agrotécnica 
Afonso Queiroz, Campus II do Unipam (Centro Universitário de Patos de Minas), 
município de Patos de Minas (MG). O solo é classificado como Latossolo Vermelho e 
apresenta um clima tropical de altitude (Cwa), com precipitação média anual em torno 
de 1400 mm (SOUZA et al., 2005), sendo a temperatura média anual igual a 21,1 ºC; a 
máxima anual 27,8 ºC; e a mínima anual 16,3 ºC, conforme dados da Estação 
Meteorológica de Sertãozinho (EPAMIG) localizada no município de Patos de Minas 
(MG). 

A pesquisa foi conduzida em delineamento em blocos casualizados, constituído 
pela aplicação de aminoácidos no tratamento de sementes: T1 – Controle, T2 – 
Glutamato (12 mg kg-1 [semente]), T3 – Cisteína (12 mg kg-1 [semente]), T4 – 
Fenilalanina (3 mg kg-1 [semente]), T5 – Glicina (9 mg kg-1 [semente]) e T6 – todos os 
Aminoácidos em conjunto. As fontes utilizadas correspondem aos aminoácidos puros 
(marca Sigma Aldrich®), com isomeria óptica levogiro (L-aminoácido). Foram utilizados 
oito blocos por tratamento. Antes da aplicação dos tratamentos todas as sementes 
foram tratadas com fungicida e inseticida [Fipronil (250 g L-1) + Tiofanato metílico (225 
g L-1) + Piraclostrobina (25 g L-1)] na dose de 1 mL kg-1 de sementes. 

Foram utilizadas sementes de soja (Glycine max L. Merrill), variedade cultivada 
NS 7901 RR, semeadas com o objetivo de atingir uma população na colheita de 
250.000 plantas ha-1. Cada parcela foi composta por quatro linhas com sete metros de 
comprimento por 0,45 m entrelinhas, totalizando uma área de 12,6 m2. A área útil de 
cada parcela foi constituída pelas linhas centrais, descartando 0,5 m em cada 
extremidade da parcela. 

As determinações de massa de matéria seca de haste, folhas e vagens foram 
realizadas aos 70 e 100 dias após a semeadura, quando as plantas estavam nos 
estágios R4 e R7, respectivamente. Foram utilizadas três plantas por repetição, em que 
cada órgão da planta foi acondicionado, separadamente, em sacos de papel, e a 
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secagem foi realizada utilizando-se o método padrão de secagem em estufa com 
circulação de ar forçada e com temperatura de 65 ºC, até massa constante. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando 
constatado efeito de tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de significância. 

Aos 70 DAS, foi observado que o uso de glutamato proporcionou maior 
acúmulo de massa de matéria seca de vagens e total, o que representou incremento 
de 36 e 30%, respectivamente, em relação ao controle. O uso de glicina também foi 
eficiente para o maior desenvolvimento de haste e maior acúmulo de massa de 
matéria seca total, com incremento de 48 e 32%, respectivamente (Tabela 1). 

No entanto, na avaliação realizada aos 100 DAS, o tratamento com fenilalanina 
mostrou-se mais eficaz, com aumento de 151, 46 e 43% na massa seca de folhas, 
vagens e total, respectivamente, quando comparado com o tratamento controle. Este 
mesmo tratamento proporcionou maior produtividade das plantas, com aumento de 
1224 kg ha-1, em relação ao controle. O uso da mistura dos aminoácidos não foi 
eficiente para a o incremento de massa e produtividade. Apesar dos demais 
tratamentos de sementes não terem diferido significativamente do controle, estes 
aumentaram de 9 a 13 sacas por hectare, quantidade que seria bastante 
representativa para o produtor (Figura 1). 

A prática do uso de aminoácidos ou produtos com essas substâncias em sua 
formulação, tem se tornado recorrente na agricultura. No entanto, muitos agricultores 
acreditam que esses produtos vão suprir a necessidade de nitrogênio ou aminoácidos 
nas plantas, o que é incorreto. As concentrações desses produtos, assim como as 
doses de aminoácidos utilizadas neste experimento são extremamente baixas, o que 
evidencia o seu papel na sinalização. Esse processo é reforçado por Häusler et al. 
(2014), que afirmam que alguns aminoácidos em pequenas quantidades como serina, 
glutamato e fenilalanina podem atuar na sinalização contra estresses bióticos e 
abióticos, além de induzirem o crescimento e desenvolvimento de plantas. 

Portanto, o presente trabalho mostrou que o uso de fenilalanina, glutamato, 
glicina e cisteína podem ser eficientes para o incremento de produtividade em soja NS 
7901 RR. Dentre estes, a fenilalanina mostrou respostas mais expressivas no acúmulo 
de massa de matéria seca e produtividade. No entanto, são necessários mais estudos 
com outros cultivares e com outros grupos de maturação, pois esta resposta pode 
estar relacionada a características genéticas do cultivar.
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Tabela 1. Massa seca de haste (MSH), folhas (MSF), vagens (MSV), total (MST), e 
produtividade (Prod), em plantas de soja aos 70 e 100 dias após a semeadura (DAS).  

Tratamento 
MSH MSF MSV MST MSH MSF MSV MST 

70 DAS 100 DAS 
------------------------------------------- g planta-1 ------------------------------------------- 

Controle 4,06 bc 3,41 ab 5,33 b 12,80 b 4,00 a 1,64 b 10,25 b 17,50 b 
Glutamato 5,44 ab 3,95 a 7,25 a 16,64 a 4,56 a 2,66 ab 13,03 ab 20,25 ab 
Cisteína 3,66 c 2,90 b 6,17 b 11,18 b 5,18 a 2,05 ab 13,54 ab 20,77 ab 

Fenilalanina 4,42 bc 3,01 ab 6,31 b 13,74 ab 6,01 a 4,13 a 14,98 a 25,12 a 
Glicina 6,03 a 3,77 ab 7,14 a 16,94 a 5,63 a 2,07 ab 12,78 ab 20,48 ab 

Completo 4,35 bc 3,39 ab 6,80 a 14,54 ab 4,36 a 2,86 ab 12,60 ab 19,82 ab 
CV (%) 14,89 15,07 8,73 12,25 29,2 21,0 17,20 18,3 
DMS (T) 1,41 1,04 1,15 3,75 2,97 2,48 4,48 7,24 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Figura 1. Produtividade em plantas de soja submetidas ao tratamento de sementes com 
aminoácidos. 
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ATENUADORES DE ESTRESSE NA CULTURA DE SOJA 
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Na busca para diminuir os efeitos negativos do uso de fitossanitários, novas 
tecnologias vêm sendo incorporadas. Aplicações foliares com produtos de ação 
fisiológica têm se tornado frequentes. Nestes casos, o intuito é diminuir os estresses por 
fatores bióticos e abióticos e manter a taxa de crescimento, a fim de aproveitar o máximo 
do potencial genético de produção das plantas. Os hormônios vegetais promotores de 
crescimento auxinas, citocininas e giberelinas têm sido bastante estudados e alguns 
outros compostos como aminoácidos, micronutrientes e extrato de algas, que 
proporcionam efeito é conhecido como efeito fitotônico, caracterizado pelas vantagens 
positivas no crescimento e no desenvolvimento das plantas, proporcionadas pela 
aplicação de algum ingrediente ativo (CASTRO et al., 2008). 

Efeitos positivos podem ser constados com a utilização desses compostos como 
atenuadores de estresse em plantas. Entretanto, ainda são necessários mais estudos que 
visem avaliar o efeito sobre enzimas relacionadas ao tranporte da fonte para o dreno 
como é o caso das invertases. Estas enzimas podem apresentar em três isoformas, as 
quais diferem nas suas propriedades bioquímicas, localização celular e função (Roitsch 
& González, 2004). A invertase neutra (IN) está localizada no citosol de células vegetais 
e tem a função de catabolismo (Roitsch & González, 2004). A invertase vacuolar (IAV) 
também parece controlar a rota primária de clivagem da sacarose em tecidos em 
expansão (Winter & Huber, 2000) e em tecidos maduros (Copeland, 1990) e contribui 
para o fluxo de hexose através do tonoplasto e para a entrada de hexoses no metabolismo 
citoplasmático. As invertases ácidas (IA) estão localizadas nos vacúolos das células, ou 
ligadas à parede celular, envolvidas na partição de sacarose, fora dos tecidos dreno, no 
apoplasto, e estabelecendo gradiente de concentração de sacarose da fonte para o dreno 
(Escherich, 1980). As invertases ácidas também estão relacionadas com armazenamento 
de açúcares, regulação osmótica e respostas ao estresse abiótico (Roitsch & González, 
2004), além de enzima chave na rota de descarregamento apoplástico, essa invertase 
tem sido associada com o transporte de açúcares em zonas de crescimento ativo, tais 
como frutos (Copeland, 1990). Assim, o presente trabalho objetivou estudar o efeito de 
aminoácidos, micronutrientes, hormônios e extrato de alga utilizados como atenuadores 
de estresse, na atividade da enzima invertase e o reflexo na produtividade da cultura da 
soja. 

 O experimento foi conduzido no campo experimental da Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba (COOPADAP), localizado próximo no município de Rio 
Paranaíba, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Foi utilizada a variedade cultivada 
TEC 7849 IPRO (grupo de maturação 7.0). A semeadura foi realizada mecanicamente 
com espaçamento de 0,60 m entre linhas mantendo a densidade populacional de 350.000 
plantas ha-1. Como adubação de semeadura foi utilizado 400 kg ha-1 do formulado 
02.30.10. As aplicações foliares foram realizadas com pulverizador costal propelido a CO2
com pressão de 2 bar com o volume de calda de 200 L ha-1. Cada parcela experimental 
foi composta por cinco linhas com espaçadas a 0,6m entre linhas com oito metros de 
comprimento totalizando uma área (24 m2). As aplicações dos atenuadores foram 
realizadas 3 dias após a aplicação dos produtos fitossanitários, sendo: 1ª – estádio V6
[(ZAPP QI – 2,5 L ha-1) + (Disperse Ultra 0,06 L ha-1)]; 2ª estádio R1 [(Aproach Prima – 
0,03 L ha-1)+ (Score Flexi – 0,15 L ha-1) + (Iharol – 0,40 L ha-1) + (Disperse Ultra – 0,05 L 
ha-1) + (Nomolt 1,0 – kg ha-1)]; 3ª estádio R3 [(Orkestra – 0,3 L ha-1)+ (Unizeb Gold – 1,5 
kg ha-1)+ (Disperse Ultra – 0,05 L ha-1)+ Pirate – 0,8 L ha-1)]; 4ª estádio R5 [(Vessarya – 
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0,6 L ha-1) + (Disperse Ultra – 0,05 L ha-1) + (Galil – 0,4 L ha-1) + Unizeb Gold – 1,5 kg ha-

1)kg/L ha-1)]. O delineamento experimental adotado foi blocos casualizados com cinco 
tratamentos e quatro repetições (Tabela 1). As avaliações foram realizadas aos 10 dias 
após a última aplicação.  

As invertases ácida e neutra foram avaliadas seguindo a metodologia descrita por 
Cairo (2007). Por fim, as leituras foram realizadas em espectrofotômetro a 540 nm. A 
atividade das enzimas foi calculada por meio da curva padrão obtida com glicose e ao 
final do ciclo realizado produtividade. Os dados obtidos foram submetidos a análise de 
variância e posteriormente comparados pelo teste de Tukey a nível de 5% de 
significância.

Avaliando a invertase ácida na folha pode ser observado o decréscimo no 
tratamento com a utilização de micronutrientes (Zn, Mn, Ni) (Figura 1A), provavelmente 
influenciado pela alta concentração de invertase na vagem em micronutrientes (Zn,Mn,Ni) 
(Figura 6 B). É evidente a interação entre fonte e dreno, sendo a demanda intimamente 
associada ao fornecimento de fotoassimilados. Esse controle se dá pela relação existente 
entre os tecidos de fonte e dreno, sendo que a exportação da sacarose das células 
foliares é o principal fator de ligação entre a assimilação do carbono da fonte e o carbono 
utilizado no dreno (Roitsch; Ehene, 2000). A alta atividade da invertase na vagem 
repercutiu em maior acúmulo de massa de vagem, com incremento de 5,4 sacas ha-1 de 
soja com aplicação foliar de micronutrientes (Zn, Mn, Ni), quando comparado ao controle 
(Figura 1C), as invertases servem de indicador para iniciação e expansão de novas 
estruturas de drenos (Koch & Zeng, 2002), mostrando assim o efeito de micronutrientes 
como reguladores de rota metabólica e de estruturas celulares. Possivelmente a 
aplicação foliar de Ni, Zn e Mn atuaram no processo de regulação da atividade de enzimas 
antioxidantes como a superóxido dismutase, que atua reduzindo radicais livres. Isso pode 
ter proporcionado redução dos efeitos negativos do fitossanitario, repercutindo no dreno 
de fotoassimilados acumulados para formação de frutos maior produtividade.   
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos do ensaio “Atenuadores de estresse na cultura de 
soja”. Patos de Minas – MG. 2018. 

Trat. Descrição Dose Cultivar GM 
T1 Controle - TEC 7849 IPRO 7.0
T2 Aminoácidos (GB, GSH, PRO, Phe) 300+300+100+100 TEC 7849 IPRO 7.0
T3 Micronutrientes (Zn, Mn, Ni) 15+50+4,5 TEC 7849 IPRO 7.0
T4 Hormônios (GA3, CK, AIB) 25+45+25 TEC 7849 IPRO 7.0
T5 Extrato de algas 500 TEC 7849 IPRO 7.0

Aminoácidos: Glicina Betaína – GB, Glutationa - GSH, Prolina -Pro, Fenilalanina – Phe. Dose: ppm ha-1. Micronutrientes: 
Zinco – Zn, Manganês – Mn, Níquel – Ni. Dose: g ha1. Homônimos:  Giberilina – GA3, Citocinina – CK, Auxina – AIB. Dose: 
mg ha-1. Extrato de algas: Ascophyllum nodosum – Acadian® Dose: mL ha-1.
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*Medias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente entre si por meio do teste Tukey a 
0,05 de significância.

Figura 1 – Invertase na vagem (A), na folha (B) e produtividade (C) de plantas de soja submetida 
a aplicação foliar atenuadores de estresse. Patos de Minas, 2018.  
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1Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM, Patos de Minas, MG, 
leandra.dej@hotmail.com.  
2Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), Piracicaba, SP. 
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A cultura da soja (Glycine max L. Merrill), tem ampla importância no sistema de 
produção brasileiro e mundial. No Brasil, a soja ocupa posição de destaque e se 
apresenta como a mais importante cultura em produção de grãos e em exportação. A 
expectativa para a safra 2017/18 indica uma contínua tendência no crescimento da área 
plantada, atingindo o percentual de 3,3% em relação à safra passada, com uma 
expectativa de produção em torno de 111.558,6 mil toneladas (CONAB, 2018). 

Visto o contínuo crescimento da cultura, aumenta a importância da aplicação de 
produtos que proporcionem um melhor desenvolvimento de planta que sofre com a 
aplicação constante de defensivos químicos.  

Segundo Gazziero (1985) o controle químico é o mais utilizado pela sua maior 
eficiência em relação aos demais. No entanto, os compostos químicos apresentam 
algumas desvantagens como a fitotoxicidade às plantas, o que pode provocar estresse. 

As plantas quando submetidas a estresses, acionam estratégias de defesa 
bioquímicas, que variam de acordo com a intensidade e duração do estresse levando a 
planta ao acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs), que causam danos à planta 
(Hossain et al. 2014). Para diminuir essas injúrias as plantas desenvolveram um sistema 
antioxidante altamente eficiente, constituído por enzimas ou compostos antioxidantes, 
onde agem como um neutralizante dessas espécies EROs (Bilgin, 2010). Em função 
disso, tornam-se relevante a avaliação do efeito de produtos atenuadores de estresse 
sobre o metabolismo oxidativo e produtividade em plantas de soja. 

O experimento foi conduzido na Fazenda experimental da Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba (COOPADAP), localizada no município de Rio 
Paranaíba-MG durante o período de outubro de 2017 a março de 2018.  

A semeadura foi realizada mecanicamente no dia 23 de outubro de 2018, 
mantendo uma densidade populacional de 350.000 plantas ha-1. As sementes foram 
tratadas com Co-Mo Platinum® (100 mL 50 kg-1 de sementes), além do tratamento 
industrial com fungicida e inseticida [Fipronil (250 g L-1) + Tiofanato metílico (225 g L-1)
+ Piraclostrobina (25 g L-1)] na dose de 1 mL kg-1 de sementes. 

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados constituído por 
T1: Controle e tratamentos com atenuadores de estresse: T2: Aminoácidos: Glicina 
Betaína (300 ppm ha-1), Glutationa (300 ppm ha-1), Prolina (100 ppm ha-1), Fenilalanina 
(100 ppm ha-1). T3: Micronutrientes: Zinco (15 g ha-1), Manganês (50 g ha-1), Níquel (4,5 
g ha-1). T4: Homônimos: Giberilina (25 mg ha-1), Citocinina (45 mg ha-1), Auxina (25 mg 
ha-1). T5: Extrato de algas: Ascophyllum nodosum – Acadian ® (500 mL ha-1).
Totalizando cinco tratamentos com quatro repetições (20 unidades experimentais). A 
aplicação destes tratamentos foi realizada três dias após a aplicação dos fitossanitários, 
descritos na (Tabela 1). As parcelas experimentais foram constituídas por cinco linhas 
com espaçamento de 0,6m entre linhas com 8 metros de comprimento totalizando 24 
m² de área. Foi utilizada a cultivar TEC 7849 IPRO (Grupo maturação 7.0). 

Foi realizada a análise da atividade da enzima Superóxido dismutase (SOD), 
tendo como base a metodologia de Beauchamp e Fridovich (1971), conteúdo de 
peróxido de hidrogênio (H2O2), segundo Alexieva et al. (2001) e peroxidação de lipídios 
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de acordo com a técnica de Heath e Packer (1968), determinação dos teores de prolina, 
realizada com base no método descrito por BATES et al. (1973). As analises foram 
realizadas nos estádios V6 e R5. A produtividade de grãos foi avaliada por meio da 
colheita das plantas presentes na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 
13% de umidade. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando 
significativa, foi realizado o teste de Tukey a 5% de significância, para a comparação 
das médias dos tratamentos. 

O uso de aminoácidos como atenuadores de estresse levou ao incremento da 
atividade da enzima SOD quando feita aplicação de atenuadores em V6 (Tabela 2), este 
fato pode ter sido o responsável por manter os níveis de peroxidação lipídica e de H2O2
baixos, assim como o tratamento controle. Na aplicação de atenuadores em R5, o 
tratamento em que houve a aplicação de aminoácidos reduziu a atividade da SOD 
(Tabela 3), possivelmente porque as demais aplicações já haviam reduzido o estresse 
da planta, não tendo, portanto, a necessidade de aumento da atividade desta enzima. 
Não foi evidenciada diferença estatística para a produtividade, no entanto, o uso de 
aminoácidos pode ter levado ao incremento de 5 sacas por hectare, o que 
agronomicamente já é viável, tendo em vista o baixo custo dos aminoácidos. Em outros 
trabalhos também já foi evidenciado que o uso de aminoácidos pode ser viável para o 
aumento de produtividade na cultura da soja (SOARES et al., 2016; TEIXEIRA et al., 
2017)

A aplicação de extrato de algas também foi eficiente para o aumento da SOD e 
conteúdo de prolina, na aplicação de atenuadores em R5, o que pode ter favorecido o 
aumento da produtividade em 3 sacas ha-1.

Portanto, o uso de aminoácidos e extratos de algas atua no metabolismo 
antioxidante de plantas, o que repercute no incremento de produtividade de plantas. No 
entanto, são necessários mais estudos afim de entender melhor o mecanismo de 
atuação destes produtos, bem como para avaliar se seus efeitos podem estar 
relacionados a características genéticas das plantas.  
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Tabela 1. Descrição das aplicações de fitossanitários do ensaio “Atenuadores de estresse e seus 
efeitos no metabolismo oxidativo e produtividade na cultura da soja” (UNIPAM). Patos de Minas-
MG. 2018. 

Estádios Descrição Dose 
kg/L ha-1

V6 Herbicida (Zap Qi + Disperse Ultra) 2,5; 0,06 

R1
Fungicida (Aproach Prima + Score Flexi + 

Iharol + Disperse Ultra + Nomolt)  
0,03; 0,15; 0,40; 0,05; 0,3; 

1,0

R3
Orkestra+ Unizeb Good + Disperse Ultra + 

Pirate 0,3; 1,5; 0,5; 0,05; 0,8 

R5
Vessarya + Disperse Ultra + Galil + Unizeb 

Good) 0,6; 0,05; 0,4 

Tabela 2. Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD), quantificação da peroxidação 
lipídica (PL), conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2), teor de prolina e produtividade (Prod), 
em plantas de soja, com aplicação de atenuadores em V6. Patos de Minas-MG. 2018. 

Tratamento 

SOD PL H2O2 Prolina Prod

U µg-1 [proteína]
nmol

[TBARS]
g-1 [MF]

µmol g-1

[MF]
µmol g-1

[MF] sacas ha-1

Controle 42,09 ab 28,34 a 5,42 a 0,54 a 109,5 a 
Aminoácidos 58,50 a 27,23 a 7,35 a 0,55 a 114,8 a 

Micronutrientes 42,36 ab 26,86 a 7,62 a 0,53 a 115,9 a 
Hormônios 41,48 ab 28,88 a 7,65 a 0,52 a 113,1 a 

Extrato de Algas 29,10 b 27,61 a 8,50 a 0,56 a 112,1 a 
CV (%) 20,11 9,70 25,70 11,46 2,95 
DMS (T) 19,36 6,08 4,23 0,14 7,51 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 3. Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD), quantificação da peroxidação 
lipídica (PL), conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2), teor de prolina e produtividade (Prod), 
em plantas de soja, com aplicação de atenuadores em R5. Patos de Minas-MG. 2018. 

Tratamento 
SOD PL H2O2 Prolina Prod

U µg-1 [proteína]
nmol

[TBARS]
g-1 [MF]

µmol g-1

[MF]
µmol g-1

[MF] sacas ha-1

Controle 14,42 ab 31,39 a 7,83 a 0,42 b 109,5 a 
Aminoácidos 11,65 b 34,17 a 9,62 a 0,56 b 114,8 a 

Micronutrientes 17,59 ab 38,24 a 11,30 ab 0,56 b 115,9 a 
Hormônios 17,83 ab 37,18 a 13,62 b 0,54 b 113,1 a 

Extrato de Algas 23,98 a 36,42 a 11,55 ab 1,00 a 112,1 a 
CV (%) 34,86 11,22 18,48 29,88 2,95 
DMS (T) 11,68 8,97 3,91 0,86 7,51 

Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A soja (Glycine max L. Merrill) é uma das culturas de maior importância 
econômica no Brasil. De acordo com a COMPANHIA NACIONAL DE 
ABASTECIMENTO - CONAB (2018), o somatório das expectativas para a safra 2017/18 
indica uma continuada tendência de crescimento da área plantada, atingindo o 
percentual de 3,3% em relação à safra passada. De acordo com Haegele & Below 
(2013) a soja tem apresentado recordes de produtividades de 10760 kg ha-¹, desta 
forma, o manejo fisiológico da cultura vem sido cada vez mais explorado. 

Na maioria das culturas o uso de herbicidas, inseticidas e fungicidas é uma 
ferramenta imprescindível no manejo integrado de fatores bióticos como pragas, 
doenças e competição de plantas daninhas (PITELLI, 1985). Com a grande quantidade 
de defensivos aplicados em plantas torna-se necessário o estudo de substâncias que 
reduzem o estresse ocasionado por esses produtos químicos. A utilização de 
atenuadores de estresse pode atuar na atividade fisiológica da planta de soja, bem como 
influenciar nos componentes de produção, como número de nós, número de 
ramificações e número de vagens alterando a arquitetura das plantas, os quais são 
determinantes na produtividade de grãos.  

Visando amenizar o estresse gerado pela aplicação de herbicidas, fungicidas e 
inseticidas utiliza-se atenuadores de estresse como hormônios, micronutrientes, extrato 
de algas e aminoácidos com o intuito de aliviar o estresse sofrido pela planta, 
disponibilizando o que possivelmente a planta perde ou deixa de sintetizar no momento 
do estresse. 

O experimento foi conduzido na Fazenda experimental da Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba (COOPADAP), localizada no município de Rio 
Paranaíba-MG durante o período de outubro de 2017 a março de 2018.  

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados constituído 
por tratamentos com atenuadores de estresse (Tabela 1) totalizando cinco tratamentos 
com quatro repetições (20 unidades experimentais). As aplicações dos atenuadores 
foram realizadas 3 dias após a entrada do fitossanitário: 1º estádio V6 herbicida (ZAP QI 
(0,03 L ha-1)+ Disperse Ultra (2,5; 0,06 L ha-1); 2° estádio R1 fungicida Aproach Prima 
(0,15 kg/L ha-1) + Score Flexi (0,40 kg/L ha-1) + Iharol (0,05 kg/L ha-1)  + Disperse Ultra 
(0,3 kg/L ha-1) + Nomolt (1,0 kg/L ha-1); 3° R3 : Orkestra (0,3 kg/L ha-1)+ Unizeb Good 
(1,5 kg/L ha-1) + Disperse Ultra (0,5 kg/L ha-1) + Pirate (0,8 kg/L ha-1); 4° R5 : Vessarya 
(0,6 kg/L ha-1) + Disperse Ultra (0,05 kg/L ha-1) + Galil (0,4 kg/L ha-1) + Unizeb Good (1,5 
kg/L ha-1). As parcelas experimentais foram constituídas por cinco linhas com 
espaçamento de 0,6m entre linhas com 8 metros de comprimento totalizando 24 m² de 
área. Foi utilizada a cultivar TEC 7849 IPRO (Grupo de maturação 7.0). 

A semeadura foi realizada mecanicamente no dia 23 de outubro de 2018, 
mantendo uma densidade populacional de 350.000 plantas ha-1. As sementes foram 
tratadas com Co-Mo Platinum® (100 mL 50 kg-1 de sementes), além do tratamento 
industrial com fungicida e inseticida [Fipronil (250 g L-1) + Tiofanato metílico (225 g L-1)
+ Piraclostrobina (25 g L-1)] na dose de 1 mL kg-1 de sementes. 
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Foi realizada a análise da atividade da enzima nitrato redutase aos oito dias após 
a segunda aplicação dos atenuadores (Estádio R1). Esta análise foi determinada de 
acordo com o protocolo proposto por (MULDER et al., 1959). 

Em quatro plantas por repetição, foi avaliada a massa de vagens por terço da 
planta. A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas presentes 
na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 13% de umidade.  

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e, quando 
significativa, foi realizado o teste de Tukey a 5% de significância, para a comparação 
das médias dos tratamentos. 

A aplicação de micronutrientes proporcionou o aumento da atividade da enzima 
nitrato redutase nas plantas (Tabela 2). Esse incremento representou 92% em 
comparação ao tratamento controle. Este mesmo tratamento também levou ao aumento 
da massa de vagens oriundas do terço médio das plantas, em comparação ao 
tratamento com hormônios. 

Por outro lado, o uso de hormônios incrementou a massa de vagens do terço 
inferior e superior das plantas. O incremento das vagens do terço inferior significa que 
a planta sofreu menor taxa de aborto de flores, pois estas são as primeiras a serem 
abortadas em condições adversas (BORGES, 2014). 

Apesar de não ter sido constatada diferença significativa entre os tratamentos na 
produtividade das plantas, é possível inferir que o uso de hormônios e micronutrientes 
levou ao incremento de 4 e 6 sacasha-1, respectivamente, o que para o agricultor já seria 
viável. O uso de aminoácidos não afetou nenhuma das características avaliadas, no 
entanto, aumentou em 5 sacas ha-1, em relação ao controle. Os aminoácidos podem ter 
atuado no processo de sinalização de alguma outra rota fisiológica da planta, como 
metabolismo antioxidante (AZARAKHSH et al., 2015; TEIXEIRA et al, 2017) ou 
metabolismo do nitrogênio (TEIXEIRA et al., 2018).  

Portanto, o uso de atenuadores de estresse pode ser uma ferramenta viável na 
cultura da soja, especialmente micronutrientes, hormônios ou aminoácidos, que podem 
levar ao aumento do lucro do produtor por meio do aumento da produtividade. No 
entanto, torna-se necessário realizar avaliações similares com outras cultivares e 
condições de ambiente, a fim de solidificar essa constatação. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos do ensaio “Efeito da aplicação de atenuadores e estresse 
na massa de vagens na cultura de soja” (UNIPAM). Patos de Minas-MG. 2018. 

Tratamentos Descrição Dose 
T1 CONTROLE -

T2 AMINOÁCIDOS (GB, GSH, PRO, PHE) 300+300+100+100 

T3 MICRONUTRIENTES (ZN, MN, NI) 15+50+4,5 

T4 HORMÔNIOS (GA3, CK, AIB) 25+45+25 

T5 EXTRATO DE ALGAS 500 
Aminoácidos: Glicina Betaína – GB, Glutationa - GSH, Prolina -Pro, Fenilalanina – Phe. Dose: ppm ha-1. Micronutrientes: 
Zinco – Zn, Manganês – Mn, Níquel – Ni. Dose: g ha1. Homônimos:  Giberilina – GA3, Citocinina – CK, Auxina – AIB. 
Dose: mg ha-1. Extrato de algas: Ascophyllum nodosum – Acadian ® Dose: mL ha-1. 

Tabela 2. Atividade do nitrato redutase (NR), massa seca de vagens do terço inferior (MSI), 
médio (MVM) e superior (MVS) e produtividade (Prod), em plantas de soja submetidas a 
aplicação de atenuadores. Patos de Minas-MG. 2018. 

Tratamento 
NR MVI MVM MVS Prod 

µg N-NO2 g-1 MF h-1 ------------ g planta-1 ------------ sacas ha-1

Controle 26,72 c 2,30 b 8,54 a 3,99 ab 109,5 a 

Aminoácidos 27,60 c 1,68 b 8,91 a 3,89 b 114,8 a 

Micronutrientes 51,48 a 2,42 b 8,92 a 4,64 ab 115,9 a 

Hormônios 37,72 b 3,39 a 7,71 b 5,01 a 113,1 a 

Extrato de Algas 39,12 b 2,33 b 8,16 ab 4,12 ab 112,1a 

CV (%) 10,60 15,29 5,70 10,50 2,95 

DMS (T) 8,73 0,84 1,08 1,02 7,51 
Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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SOJA: COMPONENTES DE RENDIMENTO E GRUPO DE MATURIDADE 
RELATIVA PARA ALTAS PRODUTIVIDADES
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DA SILVA, M. R.¹; ROCHA, T. S. M.¹; CERA, J.¹; BEXAIRA, K. P.¹; TAGLIAPIETRA, E. 
L.¹; FREITAS, C. O.¹; DUARTE, A.¹; PEREIRA, V. F¹; ALVES, A. F.¹; GROHS, M.². 

1Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, Santa Maria, RS. 2Embrapa Soja. ²Instituto Rio-
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O Brasil é responsável por 31% da produção mundial de soja, fato que o torna 
o segundo maior produtor mundial (FAO, 2017). O estado Rio Grande do Sul, 
localizado na região sul, é o terceiro maior produtor de soja, com aproximadamente 
17% da produção nacional (CONAB, 2017). O potencial de produtividade (PP), 
também predito como produtividade potencial por vários autores, é a produtividade de 
uma cultivar que cresce e se desenvolve sem deficiências de nutrientes, estresses 
bióticos (plantas daninhas, insetos e doenças) e abióticos como estresses por déficit 
hídrico, ou seja, a taxa de crescimento da planta ou da cultura é determinada pela 
radiação solar interceptada pelo dossel, temperatura, CO2 atmosférico e 
características genéticas (Evans, 1993; Van Ittersum & Rabbinge, 1997). A 
produtividade de grãos é uma variável complexa, que expressa a interação da 
genética com o ambiente e está diretamente relacionada a práticas de manejo, que 
podem potencializar, ou não, a produtividade de grãos. Devido a essa complexidade, a 
produtividade de grãos pode ser subdividida em componentes de produtividade diretos 
ou primários e indiretos ou secundários. Os componentes da produtividade diretos ou 
primários são o que, quando alterados, impactam diretamente sobre a produtividade 
de grãos. São componentes diretos ou primários o número de plantas por área, o 
número de legumes por plantas, o número de grãos por legumes e o peso de grãos 
(expresso em peso de mil grãos). Já os componentes indiretos são os componentes 
que afetam os componentes diretos (Mundstock & Thomas, 2005). Entre os 
componentes indiretos ou secundários de produtividade, destacamos a altura da 
planta, o número de nós (ou número final de nós), altura da planta em R1, o número 
de nós férteis, o nó da inserção do primeiro legume na haste principal e a quantidade 
de ramificações. 

Para melhor entendimento de técnicos e produtores foram criados os grupos 
de maturidade relativa (GMR), que representam faixa de latitude que uma cultivar está 
adaptada e apresenta maior estabilidade produtiva ou seja, é a duração do ciclo desde 
a semeadura até a colheita. Diante das mudanças nas características genéticas das 
cultivares de soja e com o aumento do potencial de produtividade para 
aproximadamente 6 Mg ha-1 (Sentelhas et al., 2015, Zanon et al., 2016), verifica-se a 
necessidade de estudos básicos para apontar os valores de componentes de 
rendimento que permitam maximizar a produção de biomassa e grãos em cultivares de 
soja. Além disso, o conhecimento das interações entre componentes de produtividade, 
GMR e práticas de manejo (data de semeadura, densidade de semeadura, manejo de 
pragas e doenças) permite aumentar a eficiência do uso de recursos, através do ajuste 
de práticas de manejo. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo quantificar os 
valores de componentes de rendimento com os grupos de maturidade relativa, visando 
alcançar a produtividade potencial de soja em ambiente subtropical. Para preencher 
essa lacuna de informação, foram conduzidos 42 experimentos (irrigados e em 
sequeiro) em ambientes subtropicais, durante cinco estações de crescimento (2011-
2016) em estações de pesquisa e lavouras comerciais de soja que retratam uma 
ampla gama de condições climáticas e práticas de manejo no sul do Brasil. O clima 
desses locais, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido 
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com verões quentes e sem estação seca definida. Os tipos de solo variam de acordo 
com o sítio experimental, de profundos, maiores que dois metros, até solos rasos, 
menor que um metro, com uma ampla classe textural, e solos bem drenados (terras 
altas) e mal drenados (tipicamente usado para o cultivo de arroz irrigado (Oryza sativa 
L.). As datas de semeadura variaram de 22 de setembro a 19 de fevereiro, usando 
cultivares com GMR entre 4.7-8.2, incluindo cultivares indeterminadas e determinadas, 
que retratam a faixa de GMR semeadas pelos produtores do sul Brasil. O 
espaçamento das fileiras foi de 0,45 m e a densidade da planta de 30 plantas m-2. As 
culturas foram manejadas seguindo as práticas recomendadas para a soja no sul do 
Brasil. Resumidamente, as sementes foram inoculadas, os nutrientes foram aplicados 
de acordo com as análises do solo visando alcançar produtividades de 6,0 Mg ha-1, e 
as plantas daninhas, os agentes patogênicos e os insetos foram controlados para 
manter a cultura livre de estresses bióticos. A avaliação de fenologia foi baseada na 
escala fenológica proposta por Fehr et al. (1971). Foram determinados os seguintes 
componentes de rendimento: estatura da planta, número final de nós, estatura da 
planta em R1 para cultivares determinadas e indeterminadas, peso seco de 1000 
grãos, número de grãos por legume, número de legumes por metro quadrado e nó do 
primeiro legume na haste principal. As amostras foram coletadas em R8 a partir de 
uma área de 4m². Os dados sobre a produtividade de grãos de soja foram relatados 
com base em umidade de 13%. Para correlacionar produtividade potencial com data 
de semeadura em função do GMR foi adotada a metodologia de função limite proposta 
por French e Schultz (1984).  

As cultivares com GMR<5.4, e GMR>7.0 apresentaram comportamento distinto 
quando comparadas as cultivares com GMR entre 5.5 e 6.9. As cultivares com GMR 
precoce e tardio apresentaram baixa produtividade em semeaduras muito precoces, 
entre 20/09 e início de outubro, produzindo pouco mais de 3 Mg ha-1. A partir de 10/10 
até meados de novembro, houve incremento na produtividade para esse GMR 
precoce, produzindo aproximadamente 5 Mg ha-1, sendo a época preferencial de 
semeadura para atingir produtividades potenciais. Após os primeiros 20 dias de 
dezembro a produtividade começa a reduzir, evidenciando que, para produtores que 
tem produtividades próximas a 3 Mg ha-1, a época de semeadura não é fator limitante. 
Isso é explicado pelo fato das cultivares de soja, semeadas em setembro, janeiro e 
fevereiro terem um período curto de fase vegetativa, quando comparada com a 
semeadura na época recomendada (novembro e dezembro) (Zanon et al., 2015). As 
cultivares com GMR entre 5.5 e 6.9 e de GMR maior que 7.0 alcançaram as maiores 
produtividades, próximas a 6 Mg ha-1, quando foram semeadas no final de setembro 
até a primeira quinzena de novembro. Após 19/11 a produtividade decresceu 
acentuadamente, atingindo produtividades máximas de 3 Mg ha-1, evidenciando que o 
atraso da data de semeadura tem impacto negativo para a cultura da soja, tanto em 
cultivo irrigado como em sequeiro. A época de semeadura realizada na metade de 
fevereiro mostra que quanto mais se atrasa a semeadura, menos dias serão 
necessários para atingir tanto o florescimento quanto a maturação e a planta por ter 
período vegetativo curto, não atinge estatura e número de nós suficiente para poder 
expressar altas produtividades. Dessa forma, a planta de soja por ter período 
vegetativo curto, não atinge estatura e número de nós suficiente para altas 
produtividades, evidenciando a necessidade de semear em épocas preferenciais (até 
início de novembro) para expressar produtividades próximas ao potencial da cultura. 
Estes resultados corroboram com o estudo de Zanon et. al., (2016) que observou uma 
queda de rendimento de 26 kg ha-1 para cada dia de atraso na semeadura após 04 de 
novembro. Por outro lado, quando o objetivo não é atingir produtividades tão altas, ou 
seja, para os produtores que tem expectativa de produtividade próxima de 3 Mg ha-1

os resultados mostram que é possível semear soja de setembro até fevereiro em 
ambiente subtropical. O número de nós (NN) está associado à evolução da área foliar 
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da planta que intercepta radiação solar usada na fotossíntese, cujo processo remete à 
produção e acúmulo de fitomassa, e que determina a evapotranspiração da cultura, 
que em última análise determina a produtividade de grãos (Streck et al., 2008). O 
número final de nós (NFN) é uma das variáveis de desenvolvimento mais importante 
por estar ligada a duração do ciclo da planta, e também, por ser o local onde estão 
associados os legumes. Como as plantas de soja respondem ao fotoperíodo, 
alterando o seu ciclo de acordo com o fotoperíodo em que são submetidas, o NFN, 
também sofre alterações de acordo com a variação deste (Setiyono et al., 2007). Foi 
encontrado o valor médio de 19 nós por planta, para potencial de produção de 6 Mg 
ha-1.

Como o potencial de produtividade variou (2 a 7 Mg ha-1) fica claro que a época 
de semeadura é importante para altos tetos produtivos. A data de semeadura para 
cultivares que tem GMR<5.4 e GMR>7.0 é de suma-importância que seja realizada na 
época preferencial de semeadura da cultura, conforme o Zoneamento de Risco 
Agroclimático que fica na faixa de outubro até a primeira quinzena de novembro. 
Cultivares de soja do grupo de GMR de 5.5 a 6.9 mostraram-se produtivas nas 
semeaduras muito cedo até as mais tardias, permitindo que produtores que não 
tenham um calendário de semeadura bem ajustado podem usar destas cultivares com 
maior segurança. Portanto, é preciso tomar conhecimento das características das 
cultivares de soja e do GMR para posicionar adequadamente a data de semeadura de 
uma cultivar. E diante desses valores dos componentes de produtividade obtidos como 
ótimos, pode-se aferir que se uma lavoura tivesse 1950 legumes por m² contendo 2 
grãos por legume, isso resultaria em 3900 grãos por m² e com peso de mil grãos de 
190 gramas teríamos 741 gramas por m² ou 7410 kg que corresponde a 123,5 sacas 
de soja por hectare. 
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Após a publicação da Lei de Proteção de Cultivares, em 1997, ocorreu a 

instalação de programas de melhoramento de soja por empresas privadas no Brasil, 
que passaram a lançar um grande número de cultivares a cada novo ano agrícola, e 
também propuseram uma nova classificação quanto a duração do ciclo de 
desenvolvimento (Alliprandini et al., 2009). A partir de então, a clássica abordagem 
vigente no Brasil para descrever maturidade relativa em soja com ciclos super-
precoce, precoce, médio, semi-tardio e tardio (Alliprandini et al., 1994), começou a ser 
substituída por uma nova classificação em Grupos de Maturidade Relativa (GMR) 
desenvolvida nos Estados Unidos (Poehlman, 1987). Essa mudança ocorreu porque a 
classificação em ciclos conseguiu descrever de forma adequada apenas a maturidade 
em um local, mas não foi bem-sucedida na descrição da maturidade relativa sobre 
uma faixa de ambientes e latitudes que ocorre na área onde se cultiva soja no Brasil 
(Alliprandini et al., 2009). 

O Grupo de Maturidade Relativa é a duração do ciclo de desenvolvimento da 
soja (semeadura até a maturidade fisiológica), sendo determinada pela resposta ao 
fotoperíodo, práticas de manejo e área geral de adaptação das cultivares de soja. 
Essa nova classificação em GMRs permitiu representar de forma mais realística os 
fatores que afetam a duração do ciclo de desenvolvimento. No primeiro trabalho 
científico utilizando a abordagem de GMR no Brasil, Alliprandini et al. (2009) avaliaram 
um grupo de cultivares comerciais em vários locais (diferentes latitudes e altitudes) 
visando quantificar a interação genótipo x ambiente, e classificá-las em diferentes 
GMRs de acordo com a duração do ciclo de desenvolvimento, e foram denominadas 
de “cultivares padrões”. A partir desse trabalho, os programas de melhoramento 
genético de soja no Brasil utilizam essas “cultivares padrão” para classificar as 
cultivares que são lançadas anualmente no mercado de soja brasileiro, sendo as 
cultivares com menor GMR (4.0 a 7.0) recomendadas para a região Sul do Brasil, 
enquanto as cultivares com GMR de 8.0 a 10.0 indicadas para as regiões próximas da 
linha do Equador. Destaca-se que quando as cultivares são semeadas nas regiões 
onde estão recomendados o seu GMR, a duração do ciclo de desenvolvimento é 
próxima de 125 a 140 dias para todos os GMRs. Mas, quando são semeadas 
cultivares com diferentes GMRs no mesmo local, espera-se que quanto maior o GMR, 
maior será a duração do ciclo de desenvolvimento da cultivar (Zanon et al., 2015b). 
Porém, quando ocorre o atraso da época de semeadura observa-se uma redução da 
duração do ciclo do desenvolvimento, independente do GMR da cultivar. 

A partir dessa nova metodologia de GMR verifica-se maior precisão na 
estimativa da duração do ciclo de desenvolvimento das cultivares de soja quando 
semeadas próximas à primeira quinzena de novembro. No entanto, apesar dos 
avanços verificados no novo sistema de classificação das cultivares de soja quanto ao 
grupo de maturação, o GMR não consegue ter uma boa precisão em representar a 
duração do ciclo de desenvolvimento quando as semeaduras são realizadas no final 
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de setembro e início de outubro ou após a segunda quinzena de dezembro, em virtude 
da variação da temperatura e fotoperíodo com a época de semeadura (Zanon et al., 
2015b). 

Semeaduras realizadas antes ou depois da primeira quinzena de novembro, 
apresentam alongamento ou encurtamento do ciclo de desenvolvimento para todos os 
GMRs, respectivamente (Zanon et al., 2015b). A partir dessas variações, e tomando 
como base a data de 5 de novembro para representar as semeaduras realizadas na 1ª 
quinzena de novembro foram desenvolvidas equações para calcular o comportamento 
das cultivares atualmente semeadas pelos agricultores no Brasil quando semeadas 
antes ou após a primeira quinzena de novembro. 

Foram utilizados nesse estudo um conjunto de dados de vinte e um 
experimentos, conduzidos em quatro anos agrícolas (2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 e 2014/2015), em institutos de pesquisa nos municípios de Santa Maria, 
Cachoerinha e Júlio de Castilhos, e em lavouras comerciais em Água Santa, Restinga 
Sêca, e Tupanciretã no Rio Grande do Sul, Brasil. O conjunto de dados inclui 
experimentos irrigados e não irrigados e um total de 16 cultivares de soja. As 
cultivares de soja apresentavam tipo de crescimento determinado ou indeterminado e 
foram divididas em 3 grupos, conforme seu GMR, cultivares de GMR curto (GMR ≤ 
5.4), GMR médio (5.5 ≥ GMR ≤ 6.9) e GMR longo (GMR > 7.0). As cultivares de soja 
foram semeadas em épocas, antes (final de setembro e início de outubro), durante 
(final de outubro até dezembro) e após (a partir de dezembro) o período recomendado 
pelo Zoneamento Agroclimático da Soja para o Rio Grande do Sul. As equações foram 
determinadas através de uma regressão linear entre o ciclo de desenvolvimento e a 
época de semeadura (Figura 1). 

Nas cultivares com GMR ≤ 5.5 ocorre alongamento ou encurtamento de 
aproximadamente 13 dias a cada 30 dias de antecipação ou atraso da semeadura (5 
de novembro). As demais cultivares de GMR > 5.5 o alongamento ou encurtamento 
fica entorno de 17 dias para cada 30 dias de variação em relação a 5 de novembro 
(data utilizada como padrão para estimar as equações) (Figuras 1). Por exemplo, 
quando uma cultivar de GMR 6.0 (134 dias de ciclo quando semeada em 5 de 
novembro) for semeada no início de outubro ela apresentará um acréscimo de 17 dias 
no seu ciclo de desenvolvimento, assim aumentando o seu ciclo para 151 dias (Tabela 
1). O mesmo acontece quando essa mesma cultivar com GMR 6.0 for semeada no 
início de dezembro, ela apresentará um decréscimo de 17 dias, reduzindo seu ciclo de 
desenvolvimento para 117 dias (Tabela 1). Essa variação no ciclo de desenvolvimento 
ocorre devido à exposição das plantas à fotoperíodos diferentes do que na primeira 
quinzena de novembro, onde foi calculado o GMR das cultivares. Sendo assim, caso a 
semeadura da lavoura seja realizada fora da primeira quinzena de novembro, poderá 
ser utilizada a tabela 1 para estimativa do GMR, tabela gerada através das equações 
da Figura 1. 

Referências 
ALLIPRANDINI, L. F. et al. Understanding soybean maturity groups in brazil: environment, 
cultivar classification and stability. Crop Science, Madison, v.49, p.801-808, 2009. 

POEHLMAN, J. M. Breeding soybean. In: POEHLMAN, J. M. (Ed.) Breeding field crops. 3° ed. 
Van Nostrand Reinhold, New York. 1987. p.421-450. 

ZANON, A.J et al. Desenvolvimento de cultivares de soja em função do grupo de maturação e 
tipo de crescimento em terras altas e terras baixas. Bragantia, Campinas, v.74, n.4, p.400-411, 
2015b. 

 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 346

Tabela 1. Duração do ciclo de desenvolvimento, em dias, dos diferentes GMRs 
quando semeados em épocas de semeaduras distintas (Ciclo estimado para o dia 5 de 
cada mês).  

GMR Ciclo em 
outubro

Ciclo em 
novembro

Ciclo em 
dezembro

Ciclo em 
janeiro

4.6 - 5.0 139 126 113 100 
5.1 - 5.5 140 127 114 101 
5.6 - 6.0 151 134 117 101 
6.1 - 6.5 155 138 121 105 
6.6 - 7.0 156 139 122 106 
7.1 - 7.5 159 142 125 108 
7.6 - 8.0 163 146 129 112 
8.1 - 8.5  165 148 131 114 

 
 

 
Figura 1. Relação entre ciclo total de desenvolvimento x data de semeadura, em dias. 
Linha azul representa a função linear das cultivares de soja com GMR ≤ 5.5, a linha 
verde representa a função linear das cultivares de soja com 5.5< GMR >7 e a linha 
vermelha representa a função linear das cultivares de soja com GMR ≥ 7.0. 
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INTERCEPTAÇÃO DE RADIAÇÃO SOLAR E PRODUTIVIDADE DE GRÃOS 
DE SOJA 
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O crescimento das plantas depende do balanço de carbono acumulado através 

da fotossíntese, a qual está diretamente relacionada com a interceptação de radiação 
fotossinteticamente ativa (intRFA). Além da planta interceptar radiação solar, é 
importante que essa interceptação ocorra no máximo de estruturas fotossintetizantes 
possíveis da planta. Sabidamente, o sombreamento diminui a concentração de açúcar 
solúvel total nas folhas de soja (Glycine max (L.) Merr.), sendo responsável pelo 
menor número de legumes (Liu et al., 2011). A maioria dos açúcares sintetizados 
pelas plantas de soja, são transportados a poucas distâncias pelo floema (Lemoine et 
al., 2013). Dessa forma, as folhas suprem os drenos com os quais elas possuem 
conexões vasculares diretas. Então, o enchimento dos grãos de um determinado nó 
produtivo se dá principalmente pelos fotoassimilados produzidos na folha do metâmero 
em que os legumes estão inseridos (Larson & Dickson, 1973).  

O conhecimento da quantidade de interceptação de radiação solar nos estratos 
das plantas, permite compreender o efeito da mesma sobre os componentes de 
rendimento de grãos da cultura. A hipótese foi que plantas que apresentam maior 
interceptação de radiação solar no interior do dossel têm incremento na produtividade 
de grãos. Assim, objetivou-se avaliar se cultivares de soja diferem na produtividade de 
grãos nos terços das plantas, em função da interceptação de radiação solar. 

O experimento foi conduzido na área experimental da UPF – Passo Fundo, RS, 
durante a safra 2015/2016. O solo da área experimental é classificado como Latossolo 
Vermelho distrófico húmico (Streck, 2008). O experimento foi conduzido em 
delineamento experimental de blocos casualizados com cinco repetições, totalizando 
20 unidades experimentais.  As parcelas foram semeadas com espaçamento entre 
linhas de 0,45 m.  

Os tratamentos foram constituídos das cultivares de hábito de crescimento 
determinado, BMX Ativa RR e hábito de crescimento indeterminado, BMX Potência 
RR), NA 5909 RG e 95R51. As densidades de população consistiram em 15,75 
plantas m-1 para BMX Ativa RR, 15,30 plantas m-1 para NA 5909 RG, 17,10 plantas m-1 

para 95R51 e 12,60 plantas m-1 para BMX Potência RR. O manejo fitossanitário foi 
preventivos para que não houvesse interferência no crescimento e características 
arquitetônicas das cultivares.

Os estádios fenológicos em que ocorreram avaliações são caracterizados 
como: R2 (florescimento pleno), R4 (legume completamente desenvolvido), e R8 
(maturação fisiológica) (Fehr & Caviness, 1977). 

As medições de radiação fotossinteticamente ativa (RFA, μmol m-2 s-1) foram 
realizadas através de ceptômetro (ACCUPAR LP-80, DECAGON) nos estádios R2 e 
R4, a 5 cm acima do dossel, na metade da estatura do dossel e a 5 cm acima do solo. 
As leituras de RFA foram feitas a cada hora do dia, do nascer ao pôr do sol, sempre 
nas mesmas plantas das parcelas, totalizando 60 medidas por hora. 

O total de intRFA pelo dossel foi calculado a partir das medições da radiação 
solar incidente (RSI) sobre o dossel menos a quantidade de radiação incidente no solo 
(RIS) (Equação 1): 

                intRFA	=	RSI	–	RIS     eq. 1 
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A intRFA no estrato superior (ES) foi determinada por meio da radiação solar 
incidente (RSI) (5 cm acima do dossel) menos o valor medido na metade do dossel 
(MD) (Equação 2): 

         ES = RSI – MD     eq. 2 
A intRFA no estrato inferior (EI) foi determinada por meio do valor medido na 

metade do dossel (MD) menos a quantidade de radiação incidente no solo (RIS) 
(Equação 3): 

                                             EI = MD – RIS     eq. 3 
As estruturas reprodutivas (flores e legumes) foram contadas nos estádios R2 e 

R8 por terço inferior, médio e superior. A partir desses valores, foi determinada a 
frutificação efetiva, que é um percentual de quantas estruturas reprodutivas 
efetivamente foram colhidas. Em R8, foram coletadas 10 plantas na sequência da 
linha de cada parcela, para avaliar os componentes do rendimento através de 
estratificações por terços da planta. Foi determinado o número de nós produtivos 
(NNP), nós improdutivos (NNI), número de grãos (NG), massa de grãos por terço da 
planta (MG), massa de mil grãos (MMG) e rendimento de grãos (RG). Para 
determinação da MG a umidade foi corrigida para 13% e então foi definido o 
rendimento de grãos por hectare (RG ha-1) de cada terço das plantas. A estatura da 
planta foi medida e dividida em três partes para determinar os terços, inclusive as 
ramificações. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

A cultivar 95R51 que teve maior intRFA no estrato inferior (Figura 1), obteve 
maior frutificação efetiva nesse estrato (Figura 2) e, consequentemente, incremento de 
produtividade (Tabela 1).  

As cultivares NA 5909 RG e BMX Potência RR apresentaram maior número de 
nós por terço (Tabela 1). No entanto, a superioridade no número de nós não garantiu 
que fossem mais produtivas, e isso se justifica quando considerada a relação entre os 
NNI e NNP do terço. 

Plantas que interceptam maior quantidade de radiação solar no interior do 
dossel vegetativo, apresentam maior produtividade de grãos. 
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Figura 1. Interceptação de radiação fotossinteticamente ativa (intRFA) em diferentes cultivares 
de soja, nos estratos superior, inferior e total da planta. (A) Estádio R2; (B) R4. *Médias 
seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si, no estrato do dossel vegetativo, a 
5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey. 
 

 
Figura 2. Número de estruturas reprodutivas de cultivares de soja por terços das plantas. (A) 
R2; (B) frutificação efetiva. *Médias seguidas da mesma letra nas colunas não diferem entre si, 
nos terços, a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey. 
 
Tabela 1. Estratificação dos componentes de rendimento por terços em diferentes cultivares de 
soja com distintas características arquitetônicas. 

Cultivar NNP (nº) NNI (nº) NG (nº) MG (g) MMG (g) RG (kg ha-1)
 Terço inferior 

BMX Ativa RR 2,78 b 8,82 b 6,22 c 1,23 c 197,89 ns 467,73 c 
NA 5909 RG 1,14 c 13,82 a 3,34 d 0,53 d 162,69 203,86 d 

95R51 5,16 a 5,40 c 20,06 a 3,71 a 185,07 1412,41 a 
BMX Potência RR 4,68 a 14,30 a 18,08 b 2,61 b 144,40 992,54 b 

C.V. (%) 15,07 10,56 7,78 16,08 19,31 16,12 
 Terço médio 

BMX Ativa RR 7,46 b 0,22 c 44,52 b 8,59 ab 192,68 a 3007,85 ns 
NA 5909 RG 12,52 a 1,60 a 53,54 a 9,02 a 168,98 ab 3067,39 

95R51 5,30 b 0,64 b 31,22 c 6,38 b 203,86 a 2427,68 
BMX Potência RR 11,54 a 0,70 b 57,66 a 8,55 ab 148,56 b 2393,91 

C.V. (%) 13,15 28,23 9,86 14,65 11,66 15,32 
 Terço superior 

BMX Ativa RR 4,42 b 0,04 ns 27,42 ab 5,18 ns 189,88 a 1812,31 a 
NA 5909 RG 5,98 a 0,04 31,86 a 5,33 168,54 ab 1815,48 a 

95R51 4,10 b 0,06 21,24 b 4,25 202,60 a 1617,85 ab 
BMX Potência RR 6,04 a 0,10 32,68 a 4,44 134,94 b 1244,55 b 

C.V. (%) 7,27 27,96 12,21 15,11 15,68 14,41 
NNP - Número de nós produtivos por planta; NNI – Número de nós improdutivos por planta; NG – Número de grãos por 
planta; MG – Massa de grãos por terço; MMG – Massa de mil grãos em gramas; RG – Rendimento de grãos em 
quilogramas por hectare; C.V.% - Coeficiente de Variação. *Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem 
entre si a 5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey. 
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MOVIMENTOS HELIOTRÓPICOS E DEPOSIÇÃO DE GOTAS DE 
PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS EM SOJA 

MÜLLER, M.1; CHAVARRIA, G.1; RAKOCEVIC, M.2; BOLLER, W.1; CAVERZAN, A.1;
SCHNEIDER, J.R.1

1Universidade de Passo Fundo - UPF, Passo Fundo, RS, muller.mariele@yahoo.com.br;
2Embrapa Informática Agropecuária. 

A arquitetura de plantas é relacionada com a aplicação de produtos 
fitossanitários. A tecnologia de aplicação encontra dificuldade em vencer a barreira 
que as folhas superiores exercem sobre as camadas inferiores do dossel das plantas. 

Para aumentar as taxas fotossintéticas através da maior interceptação de luz, 
ou evitar danos pelo excesso de sol, as plantas de soja possuem movimentos 
reversíveis dos folíolos durante o dia (Rakocevic et al., 2010). Essa alteração nos 
ângulos foliares modifica a arquitetura das plantas, podendo facilitar a penetração de 
produtos fitossanitários no interior do dossel. 

 A hipótese foi que há variação na deposição de produtos fitossanitários no 
dossel vegetativo, em função dos movimentos heliotrópicos. Nesse sentido, 
objetivamos avaliar se o heliotropismo poderia ser uma alternativa para tornar as 
aplicações de produtos sanitários mais eficientes. 

O experimento foi conduzido na área experimental da UPF – Passo Fundo, RS, 
durante a safra 2015/2016. O solo da área experimental é classificado como Latossolo 
Vermelho distrófico húmico (Streck, 2008). O experimento foi conduzido em 
delineamento experimental de blocos casualizados com cinco repetições, totalizando 
20 unidades experimentais.  As parcelas foram semeadas com espaçamento entre 
linhas de 0,45 m.  

Os tratamentos foram constituídos das cultivares de hábito de crescimento 
determinado, BMX Ativa RR e hábito de crescimento indeterminado, BMX Potência 
RR), NA 5909 RG e 95R51. As densidades de população consistiram em 15,75 
plantas m-1 para BMX Ativa RR, 15,30 plantas m-1 para NA 5909 RG, 17,10 plantas m-1

para 95R51 e 12,60 plantas m-1 para BMX Potência RR. O manejo fitossanitário foi 
preventivos para que não houvesse interferência no crescimento e características 
arquitetônicas das cultivares. 

Para determinar o heliotropismo das plantas foram avaliadas dez plantas por 
cultivar, no estádio R4 (legume completamente desenvolvido) (Fehr & Caviness, 
1977). A posição do folíolo foi definida pelo ângulo de incidência cosseno (cos i), que é 
o ângulo entre um feixe de radiação solar em relação à lâmina foliar, expressando a 
proporção incidente do feixe de luz sobre o folíolo (Prichard & Forseth, 1988). Assim, 
cos i igual a um descreve um folíolo com a superfície adaxial perpendicular ao feixe de 
luz (diaheliotropismo) e cos i com valor de zero representa que a superfície adaxial do 
folíolo está paralela ao feixe de luz (paraheliotropismo). O valor de 0,5 é o ponto de 
divisão entre o diaheliotropismo e paraheliotropismo. O cos i foi calculado de acordo 
com metodologia de Rakocevic et al. (2016). 

A deposição de gotas de produtos fitossanitários por terços da cultura da soja 
foi avaliada no estádio R4. Utilizou-se pulverizador terrestre com volume de aplicação 
de 150 L ha-1 e ponta jato plano defletor (TT 11002) com pressão de trabalho de 450 
kPa. A altura da barra de pulverização em relação à cultura da soja foi de 0,5 m e a 
distância entre bicos de 0,4 m. A velocidade de deslocamento foi de aproximadamente 
8 km h-1. As aplicações foram feitas apenas com água e em quatro horários do dia, às 
8h, 11h, 14h e 17h. As condições ambientais no momento das aplicações estavam 
dentro da faixa considerada ideal para aplicação de produtos fitossanitários (ANDEF, 
2004).
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Para a disposição dos cartões hidrossensíveis no interior do dossel foi utilizada 
uma haste metálica, posicionada perpendicularmente à linha da cultura. A haste 
metálica apresentava três suportes onde os cartões foram fixados. A posição dos 
cartões nos terços das plantas (superior, médio e inferior) foi ajustada à altura de cada 
cultivar. A partir da análise dos cartões por meio do programa DropScope®, foram 
obtidas a área de cobertura (%) e a densidade de gotas (nº cm-2) da aplicação em 
cada terço da planta. Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), e 
as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. E 
análise de correlação de Pearson entre as variáveis a 5%, 1% e 0,1% de probabilidade 
de erro. 

As plantas demonstraram uma resposta geral de evitar raios solares 
diretamente sobre as lâminas foliares, tanto de folíolos centrais como laterais (Figura 
1). Entre diferentes horários de aplicação fitossanitária, às 14h obtiveram-se maiores 
valores médios para cobertura e densidade de gotas de pulverização, no terço inferior 
e médio do dossel vegetativo (Tabela 1). Os horários próximos ao meio dia 
demostraram ser mais eficientes para o produto atingir o interior do dossel vegetativo, 
enquanto que no início e final do dia, o produto aplicado tende a ficar no terço superior 
do dossel vegetativo. 

A correlação entre os ângulos dos folíolos e a deposição de produtos 
fitossanitários nos terços inferior e médio mostrou-se positiva - quanto maior a 
angulação dos folíolos, maior foi a deposição de produtos (Tabela 2). O contrário 
ocorreu no terço superior - quanto menor o ângulo dos folíolos, maior foi a deposição 
de gotas de pulverização.  

A aplicação de produtos fitossanitários em determinados horários do dia pode 
ser uma alternativa para tornar esta prática mais eficiente, visto que possibilita a 
deposição de maiores quantidades de ingrediente ativo na parte média e inferior do 
dossel vegetativo. Foi demonstrado que próximo ao meio dia, os folíolos das cultivares 
estudadas estavam em posição de paraheliotropismo, facilitando assim a entrada de 
gotas no interior do dossel vegetativo. 

Conclui-se que, em condições ambientais favoráveis para aplicação, os folíolos 
na posição de paraheliotropismo no final da manhã e início da tarde permitem maior 
deposição de produtos fitossanitários no terço médio e inferior das plantas.
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Figura 1. Movimentos heliotrópicos de folíolos central e lateral observados no estádio 
fenológico R4 para diferentes cultivares de soja - BMX Ativa RR (A), NA 5909 RG (B), 95R51 
(C) e BMX Potência RR (D). 

Tabela 1. Percentual de cobertura e densidade de gotas de pulverização fitossanitária para 
diferentes horários de aplicação, nos terços inferior, médio e superior. 

Hora 
Área de cobertura (%) Densidade de gotas (nº cm-2)

Inferior Médio Superior Inferior Médio Superior 

8h 0,88 b 1,95 d 25,14 ns 5,70 c 25,36 c 326,43 a 

11h 1,52 a 3,10 b 23,76 13,09 b 38,41 b 271,65 b 

14h 1,68 a 4,07 a 23,66  15,66 a 44,78 a 224,42 c 

17h 1,01 b 2,57 c 24,41  6,02 c 28,89 c 313,86 a 

C.V. (%) 17,47 11,86 7,84 18,26 16,58 7,83 
Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade de erro. C.V.% - Coeficiente de Variação. 

Tabela 2. Correlação de Pearson entre deposição de produto fitossanitário e ângulo dos 
folíolos de soja, nos terços inferior, médio e superior. 

Variáveis 
Área de 

cobertura 
(%) 

Número
de gotas 

(cm2)

Área de 
cobertura 

(%) 

Número
de gotas

(cm2)

Área de 
cobertura 

(%) 

Número
de gotas

(cm2)
Inferior Médio Superior 

Folíolo central 0,64** 0,78*** 0,60* 0,59* -0,64** -0,81*** 

Folíolo lateral 0,61* 0,78*** 0,50* 0,52* -0,69** -0,79*** 
*, ** e *** correspondem às significâncias de 5%, 1% e 0,1% respectivamente. 
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ÉPOCA DE SEMEADURA PARA REDUZIR A LACUNA DE PRODUTIVIDADE 
DE SOJA EM TERRAS BAIXAS NO RIO GRANDE DO SUL

MARQUES DA ROCHA, T.S.1; STRECK, N.A.1; GIOVANA, G.R.1; WEBER, P.S.1;
ZANON, A.J. 1; RICHTER, G. L.1; DUARTE, A.1; TAGLIAPIETRA, E. L. 1; DA SILVA, M. 
R.1; BEXAIRA, K. P.1; LANDSKRON, G. R.2; MILANESI, R.1; PUNTEL, S. 1; ANDRADE, 
F1; SCHUTZ, R. P. 1

1Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, Santa Maria, RS, thiagosmr@msn.com;
2Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA. 

A crescente demanda por alimentos no mundo apresenta como principal 
alternativa a necessidade de aumentar a produtividade das culturas agrícolas, onde a 
cultura da soja (Glycine max (L.) Merril), surge com papel central. A definição de 
potenciais de produtividade e das lacunas existentes entre os potenciais e os diferentes 
níveis de produtividade (experimental, melhores produtores e média de determinada 
região) permite conhecer a capacidade produtiva de um sistema e auxiliar na 
identificação dos fatores que causam as lacunas existentes (LOBELL et al., 2009).  

Nos últimos anos ocorreu a ampliação significativa na área de soja cultivada em 
rotação com o arroz irrigado no Estado do Rio Grande do Sul (IRGA, 2017), motivada 
principalmente pelo benefício que a leguminosa traz ao sistema de produção. A maior 
limitação encontrada para cultivos de sequeiro, como é o caso da soja, nessas áreas 
orizícolas é a característica de hidromorfismo e a camada compactada presente 
principalmente em planossolos e gleissolos onde o arroz irrigado vem sendo cultivado 
ao longo dos anos. Essas características limitam o desenvolvimento do sistema 
radicular e favorecem a ocorrência de déficits e excessos hídricos (BORGES et al., 
2004; MARQUES DA ROCHA et al., 2017). 

Resultados de soja em terras altas para o estado do Rio Grande do Sul mostram 
que as maiores produtividades são observadas em semeaduras que ocorrem de 20 de 
setembro até 4 de novembro (ZANON et al., 2016), porém é necessário conhecer a 
produtividade em função da época de semeadura para as áreas de terras baixas do 
Estado. O objetivo desse trabalho foi definir a produtividade potencial, experimental e 
das melhores lavouras de soja em terras baixas no Rio Grande do Sul em função da 
época de semeadura e identificar qual período que minimiza a lacuna entre os diferentes 
níveis de produtividade.

Para estimar a produtividade potencial da cultura foi utilizado o modelo CSM 
CROPGRO (HOOGENBOOM et al., 2004), que foi rodado para 19 pontos equidistantes 
distribuídos nas regiões orizícolas do estado. As rodadas foram realizadas com três 
cultivares previamente calibradas, abrangendo os principais grupos de maturidade 
relativa utilizadas no estado.  

Experimentos de campo foram conduzidos com a cultura da soja nos anos 
agrícolas 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 em Alegrete, Palmares do Sul, Santa 
Vitória do Palmar, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Itaqui, Uruguaiana e Pelotas, em 
áreas de rotação com o arroz irrigado. Ao longo dos três anos agrícolas, oito locais, e 
31 datas de semeadura (distribuídas de 30/9 até 19/01), foram utilizadas um total de 19 
cultivares de soja.  Essas cultivares foram selecionadas por representar os diferentes 
grupos de maturidade relativa e tipo de crescimento disponíveis no mercado.  

Foram levantados dados de 73 lavouras de soja em rotação com arroz irrigado 
para definir as maiores produtividades de lavouras em função da data de semeadura. A 
metodologia utilizada para determinar as curvas das melhores produtividades 
experimentais e das lavouras em função da data de semeadura foi pela definição da 
Função-Limite Superior, conforme Zanon et al. (2016) e French & Shultz (1984).  
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Semeaduras realizadas entre 15/10 e 15/11 permitem atingir os melhores 
valores de produtividade, seja no nível potencial, experimental e de lavoura comercial 
(Figura 1). Após esse período tem-se uma perda na produtividade que pode chegar a 
50 kg dia-1 para áreas de maior potencial.  

A menor lacuna de produtividade entre a produtividade potencial e a atingível em 
lavouras também ocorre nesse período preferencial. Conforme ocorre o afastamento 
das datas de semeadura em relação a esse período, ocorre um aumento nas lacunas 
(diferenças entre os níveis). O aumento nas lacunas é mais pronunciado entre as 
produtividades de lavouras e a produtividade potencial do que entre o nível experimental 
e o potencial. 

Ao considerar as produtividades para o período de 15/10 a 15/11, que está de 
acordo com a realidade produtiva de grande parte dos produtores e que permite as 
melhores produtividades atingíveis em lavouras, tem-se uma média de produtividade de 
4.5 Mg/ha para a função limite dessas melhores lavouras (Figura 2). Esse valor 
representa 75% da produtividade potencial (6 Mg/ha). Valor muito próximo de 80% que 
serve como indicador de que um sistema produtivo que está em máxima eficiência 
ambiental e econômica (GRASSINI et al., 2015).  

Apesar de que alguns poucos produtores atingem altas produtividades nesse 
sistema, existe uma grande lacuna entre a média geral das áreas de soja em rotação 
com o arroz irrigado e a produtividade potencial. A média geral (2.1 Mg/ha) representa 
35% do potencial para o período preferencial de 15/10 até 15/11.  
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Figura 1. Níveis de produtividades (Potencial, Experimental, Melhores lavouras e produtividade 
média) para a soja em rotação com o arroz irrigado em função da data de semeadura a partir do 
dia 20 de Setembro no estado do Rio Grande do Sul. 

Figura 2. Produtividade Potencial, Produtividade atingida experimentalmente, produtividades 
das melhores lavouras e produtividade média de soja em rotação com o arroz irrigado para o 
período de 15 de Outubro a 15 de Novembro no Rio Grande do Sul. 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80 100 120 140

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 
(M

g/
ha

)

Dias após 20/09

Produtividade Potencial
Produtividade Experimentos
Produtividade Melhores Lavouras
Produtividade Média



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 356

APLICAÇÃO FOLIAR DE BIOESTIULANTE EM PLANTAS DE SOJA COM E 
SEM DÉFICIT HÍDRICO 

TAVARES, R.L.C.1; NUNES, A.S.1; VILELA, P.H.M.1

1Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat, Campus Universitário Professor Eugênio 
Carlos Stieler, Tangará da Serra, MT, paulavilelah@hotmail.com 

Os ácidos húmicos e fúlvicos compostos oriundos da decomposição de materiais 
orgânicos influenciam no crescimento das plantas por meio do seu efeito sobre as 
propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Eles desencadeiam uma série de 
efeitos no metabolismo vegetal, dentre eles os mais relatados estão relacionados com o 
sistema radicular e envolvem a formação de raízes laterais. As substâncias húmicas 
também exercem efeito direto na parte aérea das plantas e na síntese de clorofila pelas 
folhas, característica que podem influenciar positivamente na cultura da soja sob déficit 
hídrico (Caron et al, 2015). 

Dessa forma compostos a base de ácidos húmicos e fúlvicos possuem 
potencial de reduzir os efeitos negativos de estresses hídricos por falta d’água a curto 
prazo e, consequentemente, de se tornar uma tecnologia que ofereça ao agricultor a 
minimização dos riscos da atividade agrícola em condições ambientais adversas. 
Neste sentido, objetivou-se neste trabalho caracterizar o efeito da aplicação foliar do 
bioestimulante Carbonsolo® nas respostas fisiológicas de diferentes cultivares de soja, 
com e sem déficit hídrico.  

O experimento foi realizado em casa de vegetação, em delineamento 
inteiramente casualizado, num arranjo fatorial 3x2x2, com três cultivares de soja 
(M8372 IPRO, M8210IPRO e TMG 2181 IPRO), dois níveis de aplicação foliar do 
bioestimulante Carbonsolo® (com e sem), e dois status hídricos (com e sem déficit 
hídrico) e quatro repetições. Os vasos plásticos com capacidade de oito litros foram 
preenchidos com Latossolo Vermelho distroférrico e areia grossa na proporção 3:1 
(v/v), com fertilizante na fórmula comercial 4-14-8, em dose equivalente a 300 kg ha-1.
Por meio da diferença entre o peso úmido e o peso seco, obteve-se a quantidade de 
água necessária para manter o substrato a 60% da capacidade de saturação. Os 
vasos foram pesados diariamente para a determinação da quantidade de água a ser 
utilizada na irrigação de cada vaso, até quarenta dias após a semeadura. 

Trinta dias após a semeadura foi realizado a aplicação do produto 
Carbonsolo®, que possui em sua composição 25% de ácidos fúlvicos, 50% de ácidos 
húmicos, 20% de aminoácidos e 2% de nitrogênio solúvel em água. A aplicação nos 
vasos com este tratamento foi realizada na dose comercial de 2 kg ha-1, por meio de 
um pulverizador costal pressurizado por CO2. Todas a plantas continuaram a receber 
irrigação por um período de 10 dias após a aplicação do bioestimulante, e após esse 
período a irrigação foi suspensa nos vasos com tratamento de déficit hídrico. 

Com o início do déficit hídrico, e durante um período de sete dias, foram 
realizadas medições diárias da temperatura foliar, obtidas a partir do posicionamento 
de um termômetro infravermelho no folíolo mediano do segundo trifólio totalmente 
expandido a partir do ápice da planta; e medições diárias da temperatura ambiente e 
umidade relativa, por um termo-higrômetro digital portátil, com precisão de ±0,1ºC. 

Sete dias após o início do estresse hídrico foram realizadas avaliações de 
altura de plantas, por meio de uma régua graduada em centímetros, do conteúdo 
relativo de água (CRA), segundo o método proposto por Barrs & Weatherley (1962), 
As plantas foram coletadas e divididas em folhas, ramos e caule, e as partes foram 
pesadas para determinação de massa fresca, acondicionadas em sacos de papel e 
posteriormente colocadas em estufa com circulação forçada de ar a 65ºC, por 72 
horas, com posterior determinação da matéria seca. 
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Os dados encontrados foram submetidos aos testes de Bartlett 
(homogeneidade de variâncias); de Shapiro-Wilk (normalidade); e ao Teste F (análise 
de variância), todos ao nível de 5% de probabilidade. Quando estatisticamente 
significativas, as diferenças entre os tratamentos foram comparadas pelo Teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade. 

Em relação à altura de plantas, quando comparado os tratamentos com e sem 
déficit hídrico (Figura 1A), foi observado uma redução de 9,23 centímetros, em média, nas 
plantas sob déficit hídrico, independentemente da cultivar ou da aplicação de 
bioestimulante. A ocorrência de déficit hídrico reduziu também a massa da matéria seca 
da parte aérea em 36,12% (Figura 1B). 

O déficit hídrico reduziu o conteúdo relativo de água nas folhas de soja em cerca 
de 81% (Figura 2A). O conteúdo relativo de água expressa a porcentagem de água 
existente na planta. Entre as principais respostas fisiológicas das plantas ao déficit hídrico 
no solo estão o fechamento estomático, em resposta à sinalização desencadeada pelo 
ácido abscísico, e o ajustamento osmótico, com o acúmulo de compostos osmoticamente 
ativos não nocivos nas células (Fioreze et al., 2013). 

Em condições de déficit hídrico, a temperatura da folha apresentou, em média, 
5,5ºC a mais que a temperatura do ar, enquanto nas plantas sem déficit hídrico houve 
uma redução de 0,29ºC na temperatura foliar, em relação à temperatura ambiente 
(Figura 2B). A manutenção da temperatura foliar igual ou ligeiramente inferior à 
temperatura do ar nos tratamentos sem déficit hídrico comprova a capacidade de 
refrigeração das cultivares de soja avaliadas, via transpiração, em decorrência da 
abertura dos estômatos (Oliveira et al., 2005). 

Não foi observado efeito significativo da aplicação foliar do bioestimulante 
Carbonsolo® sobre as variáveis analisadas neste trabalho, independentemente da 
cultivar de soja ou do status hídrico da planta (Tabela 1). É possível que o curto 
intervalo de tempo de 17 dias entre a aplicação foliar do bioestimulante e a coleta dos 
dados não seja suficiente para que os seus possíveis efeitos na planta possam ser 
observados. 

De acordo com os resultados obtidos, e nas condições em que o experimento 
foi realizado, é possível concluir que a aplicação foliar do bioestimulante Carbonsolo® 
no estádio inicial da cultura da soja não influenciou significativamente as variáveis 
analisadas 17 dias após a aplicação; e que o déficit hídrico reduz a altura de plantas, a 
matéria seca das folhas e da parte aérea, e o conteúdo relativo de água das folhas de 
soja, além resultar em maior temperatura da folha em relação à temperatura ambiente. 
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Figura 1. Altura de plantas (A) e matéria seca da parte aérea (B) em função do status hídrico (B) 
das plantas de soja. Médias seguidas por letras diferentes possuem diferença significativa entre si 
pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Tangará da Serra-MT, 2017. 

Figura 2. Conteúdo Relativo de Água (CRA) das folhas (A) e diferença entre temperatura da folha e 
do ambiente (B), em função do status hídrico das plantas de soja. Médias seguidas por letras 
diferentes possuem diferença significativa entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Tangará da Serra-MT, 2017. 

Tabela 1. Altura de plantas, matéria seca (MS) das folhas e da parte aérea, conteúdo relativo 
de água (CRA) e diferença entre temperatura da folha e do ar (tf - ta), em função da aplicação 
do bioestimulante. Tangará da Serra-MT, 2017. 

Altura 
(cm) 

MS folhas 
(g) 

MS parte 
aérea (g) 

CRA 
(%) 

Tf - Ta
(ºC) 

s/ bioestimulante 43,13 3,63 7,42 12,46 2,81 

c/ bioestimulante 43,77 3,70 7,46 13,52 2,40 

DMS 2,50 0,44 0,86 2,46 1,36 

CV (%) 9,82 20,61 19,73 12,28 19,43 
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INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA COM 
MOLÉCULAS DE FUNGICIDAS NA FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGÊNIO 

 
SANCHES, T.H.G1.; SARTORI, F.F. 1; ENGROFF, T.D1; BIANCHINI, D1.; PICCIRILLI, 

G.S.1; NASCIMENTO, V.M.T. 1; SANTOS, G.F.M1.; MIRANDA, H.L. 1; DOURADO-
NETO, D.1 

 
1Departamento de Produção Vegetal (LPV). Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(Esalq) Universidade de São Paulo (USP). 

 
Nos últimos anos, o tratamento industrial de sementes (TIS) apresentou 

significativo aumento na participação do sistema de produção de soja nacional. O TIS 
possui vantagens como: comodidade aos clientes; maior rendimento operacional na 
semeadura; economia de mão de obra e de tempo; menor risco de intoxicação ao 
produtor, que evita o manuseio com produtos fitossanitários; precisão de aplicação em 
relação à dose correta dos produtos; melhor cobertura da semente com os produtos; 
garantia do uso de produtos de qualidade; garantia da aquisição de sementes de 
qualidade; combate à pirataria; e menor custo ao sojicultor (FRANÇA-NETO et al., 
2015). 

A fixação biológica de nitrogênio advém da capacidade que algumas bactérias 
possuem de reduzir o N atmosférico à amônio (NH4+) graças às enzimas chamadas 
nitrogenases. O NH4+ é então assimilado em alantoína, ácido alantóico ou citrulina 
(ureídeos) para então serem transportados para regiões de demanda da planta. 
Apesar de extremamente benéfica e de baixo custo, a inoculação de sementes de soja 
com bactérias fixadoras de nitrogênio na propriedade rural, previamente à semeadura, 
reduz a eficiência do processo devido ao tempo da operação (ZILLI; CAMPO; 
HUNGRIA, 2010). 

Apesar dos avanços, restam muitos questionamentos referentes ao uso 
associado de xenobióticos, como fungicidas e inseticidas, e inoculantes de bactérias 
fixadoras de N na cultura da soja.  

Sendo assim, neste trabalho hipotizou-se que o uso de moléculas de fungicidas 
associadas à inoculante em sementes de soja armazenadas por diferentes períodos 
afetaria a formação de nódulos nas plantas e consequentemente, o crescimento das 
mesmas. O objetivo foi avaliar o número e massa de nódulos, e a massa de matéria 
seca de parte aérea de plantas de soja originadas de sementes armazenadas com 
tratamento associado de moléculas de fungicidas e inoculante; 
 O experimento foi conduzido em vasos dentro de casa de vegetação no 
município de Piracicaba-SP, utilizando-se como substrato uma mistura de areia e 
vermiculita na proporção de 2:1. O cultivar TMG 7062 IPRO foi semeado no dia 
09/12/2017.O experimento foi composto por 16 tratamentos, em esquema fatorial 8x2 
(7 moléculas + 1 testemunha x 2 períodos de armazenamento – 0 e 30 dias) , com 
delineamento de blocos casualizados (DBC) e 5 repetições.  

Vasos com sementes sem nenhum tipo de tratamento ou inoculação foram 
semeados para verificar-se a população natural de Bradyrhizobium spp. no substrato. 
A quantidade de cada molécula utilizada foi definida com base nas versões dos 
produtos comerciais dos quais são constituintes: piraclostrobina e tiofanato-metílico – 
Standak Top®; tiabendazol, fludioxonil e metalaxil-m –  Maxim Advanced®; 
carbendazim e tiram – Derosal Plus®. Utilizou-se ainda inoculante turfoso à base de 
Bradyrhizobium elkanii (5x109 UFC.g-1), polímero e osmoprotetor em suas respectivas 
doses comerciais. 

 Foram avaliados: (i) número de nódulos da raiz no estádio fenológico V4; (ii) 
massa de matéria seca de nódulos da raiz no estádio fenológico V4; (iii) massa de 
matéria seca de parte aérea de plantas no estádio fenológico V4. 
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Os dados foram submetidos à análise de variância (Anova) e ao teste de 
normalidade de distribuição do resíduo. Quando a Anova indicou diferenças ou 
interação (α = 0,05) entre os fatores, os dados foram submetidos ao teste de Tukey ao 
nível de significância de 5%. 

Em todas as avaliações verificou-se interação entre o fator molécula de 
fungicida e o fator período de armazenamento (tabela 1). Não houve diferença entre 
as moléculas em nenhuma das variáveis no armazenamento de 0 dias. A molécula 
tiram foi estatisticamente inferior à piraclostrobina e fludioxonil tanto em número como 
em massa de nódulos aos 30 dias de armazenamento. Uma possível explicação é que 
esta molécula não possui especificidade de ação, inibindo muitos processos 
enzimáticos que dependem de grupos sulfidrílicos (BERGAMIM FILHO; KIMATI; 
AMORIM, 1995). Portanto, o tiram pode ter ação antagônica em uma extensa gama de 
organismos, incluindo as bactérias fixadoras de nitrogênio. 

Segundo Dobereiner (1966), a massa de nódulo é mais representativa na 
eficiência da fixação do que o número de nódulos. Quando comparados os períodos 
de armazenamento, as moléculas tiram e metalaxil-m apresentaram redução 
estatisticamente significativa de massa de nódulos, e consequentemente, uma 
redução estatisticamente significativa de massa de matéria seca de parte aérea de 
plantas. O tratamento sem inoculante e sem moléculas de fungicida mostrou um 
reduzido valor de massa de nódulos (figura 1), em razão da baixa população de 
Bradyrhizobium spp presente no substrato . 

Portanto, pode-se afirmar que há interação das moléculas de fungicidas com o 
período de armazenamento das sementes de soja quando tais moléculas são 
associadas ao uso de inoculante, podendo assim prejudicar a formação de nódulos em 
soja tanto em número como em massa, e também influenciar a massa de matéria seca 
de parte aérea de plantas nos estádio fenológico V4. 
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Tabela 1. Média do número de nódulos, massa de matéria seca de nódulos e massa de 
matéria seca de parte aérea (MMSPA) de 5 plantas coletadas de cada vaso no estádio 
fenológico V4, oriundas dos diferentes tratamentos de semente de soja com 7 moléculas de 
fungicidas e inoculante, armazenadas por 0 e 30 dias. Valores representam os resultados por 
planta: 

Ingrediente ativo 
Nº de nódulos/plt Massa de nódulos/plt (g) MMSPA/plt (g) 

0 dias 30 dias 0 dias 30 dias 0 dias 30 dias 

Testemunha 26 aA 16 bcB 0,076 aA 0,072 abcA 0,789 aA 0,713 aA

Piraclostrobina 21 aA 31 aA 0,067 aA 0,079 aA 0,745 aA 0,782 aA

Tiofanato-metílico 20 aA 20 abcA 0,084 aA 0,066 abcA 0,840 aA 0,684 aB

Carbendazim 21 aA 12 bcA 0,078 aA 0,045 bcA 0,854 aA 0,649 aA

Tiram 23 aA 8 cB 0,098 aA 0,041 cB 0,935 aA 0,584 aB

Fludioxonil 23 aA 23 abA 0,074 aA 0,076 abA 0,783 aA 0,779 aA

Metalaxil-m 22 aA 13 bcB 0,074 aA 0,050 abcB 0,777 aA 0,645 aB

Tiabendazol 28 aA 22 abB 0,088 aA 0,071 abcA 0,895 aA 0,765 aB

C.V. % 33,38 22,91 14,88 
Médias seguidas de letras minúsculas e iguais, em cada coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. Médias 
seguidas de letras maiúsculas e iguais, em cada linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.  

Figura 1. Média da massa de matéria seca de nódulos de 5 plantas coletadas em V4 para 
todas as moléculas de fungicidas associadas à inoculante em sementes de soja com 
armazenamento de 0 e de 30 dias, e para a semente sem inoculação. Valores representam os 
resultados por planta. 
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ALTERAÇÃO DE FATORES ASSOCIADOS À FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE 
NITROGÊNIO NA SOJA EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO DE SEMENTES 
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A inoculação com bactérias do gênero Bradyrhizobium nas sementes de soja 
permite que a cultura realize a fixação biológica de nitrogênio. Tal fato proporciona um 
aporte ao redor de 300 kg de N ha-1 (Campo et al., 2009). A enzima nitrogenase é a 
responsável por realizar a quebra da tripla ligação do nitrogênio, ou seja, realizar a 
fixação propriamente dita (Hungria et al., 2001). 

Contudo, alguns fatores podem afetar o processo de fixação, como variáveis 
edafoclimáticas, práticas de manejo e também a associação de inoculantes com 
fungicidas (Hungria et al., 2007; Campo et al., 2009). Os fungicidas podem causar 
toxidez as bactérias nodulantes, assim como inibir o seu desenvolvimento (Andrés et 
al., 1998). 

Este trabalho tomou como hipótese que o uso de fungicidas em associação 
com inoculantes, e o armazenamento de sementes, causam efeito negativo na 
atividade da nitrogenase das bactérias presentes nos nódulos de plantas de soja, bem 
como na formação dos mesmos. O objetivo desse estudo foi avaliar o número de 
nódulos, a massa de nódulos e a atividade da enzima nitrogenase de bactérias 
presentes nos nódulos de plantas provenientes de sementes armazenadas com 
tratamento associado de fungicidas com inoculantes, no estádio fenológico V4. 

O experimento foi conduzido na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo, localizado no município de Piracicaba-SP, em 
vasos de 9L contendo substrato areia + vermiculita (2:1). O delineamento experimental 
utilizado foi o de blocos casualizados (DBC), com esquema fatorial 4x2 com 4 
repetições. O fator 1 representou as combinações dos diferentes produtos comerciais 
utilizados como fungicidas no tratamento de sementes de soja no Brasil. Já o fator 2 
considerou os períodos de armazenamento de 0 e 30 dias das sementes tratadas e 
inoculadas.  

Os produtos comerciais utilizados foram: (i) Standak Top = tiofanato-metílico + 
piraclostrobina + fipronil; (ii) Maxim Advanced = metalaxil-M + tiabendazol + fludioxonil; 
e (iii) Derosal Plus = carbendazim + tiram. Sementes com apenas inoculante 
completaram o esquema fatorial 4x2, totalizando-se 8 tratamentos. Ademais, um 
tratamento adicional com sementes “nuas” (ou seja, sem produto comercial e 
inoculante) foi utilizado como método de referência da FBN. O inoculante utilizado 
neste estudo foi o mesmo presente na tecnologia de inoculação via tratamento 
industrial de sementes (inoculante turfoso com concentração de unidades formadoras 
de colônia igual à 5x109.g-1 + polímero + osmoprotetor + pó-secante). A descrição 
completa dos tratamentos é apresentada a seguir: T1 – sem tratamento + inoculante (0 
dias de armazenamento); T2 - sem tratamento + inoculante (30 dias de 
armazenamento); T3 – Standak Top + inoculante (0 dias de armazenamento); T4 – 
Standak Top + inoculante (30 dias de armazenamento); T5 -  Maxim Advanced + 
inoculante (0 dias de armazenamento); T6 – Maxim Advanced + inoculante (30 dias de 
armazenamento); T7 – Derosal Plus + inoculante (0 dias de armazenamento); e T8 – 
Derosal Plus + inoculante (30 dias de armazenamento). 

As avaliações foram realizadas no estádio fenológico V4 (27 dias após a 
semeadura), onde o número de nódulos e a atividade da nitrogenase foram feitas 
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concomitantemente, coletando-se 3 plantas de um vaso, com raízes intactas. As 
raízes foram lavadas, e os nódulos separados e contados. A quantificação da 
atividade da enzima nitrogenase foi mensurada indiretamente pela redução do 
acetileno (ARA) (Boddey et al., 2001). Após isso, a totalidade dos nódulos foram secos 
em câmara de fluxo contínuo de ar quente por 72 horas a 65ºC para determinação da 
massa de matéria seca. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância (anova) e ao teste 
de normalidade de distribuição do resíduo. Quando a anova indicou diferença ou 
interação entre os fatores (α=0,05), os dados foram submetidos ao teste de Tukey ao 
nível de significância de 5%. 

Houve interação estatística significativa entre os dias de armazenamento e os 
produtos comerciais para o número de nódulos (Tabela 1). No armazenamento de 0 
dias, o número de nódulos não foi influenciado pelos diferentes tratamentos de 
sementes, ao contrário do que ocorreu quando do armazenamento por 30 dias. Na 
comparação entre os períodos de armazenamento, para todos os produtos, 30 dias 
obteve um menor número de nódulos quando comparado aos 0 dias, apesar de haver 
diferença estatística apenas para Standak Top. A redução da nodulação na soja 
ocorre devido à redução do número  de células viáveis na semente, causada pelo 
contato direto da bactéria com os fungicidas, e pela ação na formação dos nódulos. 
Campo et al., (2009) trabalhando com os ingredientes ativos captan, tiram, 
tolilfluanida, benomil, carbendazim, carboxim, difenoconazol e tiabendazol, constatou 
que após 2h do contato da bactéria com os fungicidas houve uma redução de 20% no 
número de células na superfície da semente. Após o decorrer de 24h, observou-se 
uma mortalidade bacteriana de mais de 60%.  

Para a variável massa de matéria seca de nódulos, houve diferença estatística 
significativa entre os fatores, mas não interação (Tabela 2). O produto Standak Top foi 
estatisticamente superior aos demais, enquanto Derosal Plus foi o que apresentou a 
menor massa de nódulos. Comparando-se o tempo de armazenamento para todos os 
produtos, observou-se que 0 dias apresentou resultado superior à 30 dias, ou seja, 0 
dias de armazenamento demostrou maior massa seca de nódulos. 

Não houve interação ou diferença estatística significativa entre os fatores para 
a variável etileno (Figura 3). A desuniformidade e alto coeficiente de variação 
observados para atividade da nitrogenase deve-se ao fato de que a avaliação ocorreu 
no início da formação e atividade dos nódulos. 

Portanto, constata-se que a combinação entre diferentes tratamentos de 
sementes associados com inoculante em tempos de armazenamento de 0 e 30 dias, 
resultam em diferenças no número e massa de nódulos em plantas de soja no estádio 
fenológico V4. 
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Tabela 1. Valores médios do número de nódulos dos tratamentos com diferentes fungicidas em 
dois períodos de armazenamento. 

Tratamentos 
Períodos de armazenamento 

0 dias 30 dias 
Sem produto 7aA 5aA 
Standak Top 12aA 3abB 

Maxim Advanced 6aA 3abA 
Derosal Plus 5aA 1aA 

CV 75% 
¹Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Tabela 2. Valores médios de massa de matéria seca (g) de nódulos dos tratamentos com 
diferentes fungicidas em dois períodos de armazenamento. 

Produtos 
Períodos de Armazenamento 

Média 
0 dias 30 dias 

Sem Produto 0,0043 0,0033 0,0038b 
Standak Top 0,0132 0,0053 0,0093a 
Maxim Advanced 0,0065 0,0017 0,0041b 
Derosal Plus 0,0049 0,0023 0,0036b 
Média 0,00721A 0,00314B   

CV 91% 
¹Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
 

 
Figura 3. Etileno (µL.g-1.s-1) em nódulos de soja submetida a diferentes tratamentos com 
fungicidas em dois períodos de armazenamento. 
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ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR DE DUAS CULTIVARES DE SOJA EM RESPOSTA 
À REDUÇÃO DA DENSIDADE DE PLANTAS 

FERREIRA, A. S1.; BALBINOT JUNIOR, A. A.2; FRANCHINI, J. C.2; DEBIASI, H.2;
WERNER, F.1; PASSOS, J. N. N.3; ZUCARELI, C1

1 Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, PR, andresampaioferreira@gmail.com; 2

Embrapa Soja; 3Centro Universitário Filadélfia de Londrina - Unifil, Campus Palhano, Londrina, 
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A densidade de plantas pode influenciar o crescimento e o desenvolvimento 
das culturas, pois altera a disponibilidade dos recursos água, luz e nutrientes para 
cada indivíduo. Contudo, a soja possui elevada plasticidade fenotípica frente a 
alterações na densidade de plantas. Isso ocorre porque a cultura é capaz de alterar 
sua arquitetura e componentes de rendimento, adequando-os às condições impostas 
pelo arranjo espacial de plantas e permitindo ampla variação no número de indivíduos, 
sem grandes alterações na produtividade. O principal mecanismo da soja para 
compensação da produção de grãos em virtude da redução da densidade é a maior 
ramificação, elevando o número de grãos produzidos por planta (FERREIRA et al., 
2018).

Dessa maneira, diversas pesquisas na literatura internacional apontam para a 
tendência de redução na densidade de plantas de soja, em função da habilidade 
compensatória da planta, que propicia obtenção de produtividades semelhantes às 
semeadas em altas densidades (THOMPSON et al., 2015). Esta redução na 
densidade vem sendo motivada principalmente pela elevação substancial nos preços 
das sementes de soja nos últimos 15 anos, sobretudo pelo advento da biotecnologia 
(GASPAR et al., 2017). 

O índice de área foliar é uma característica importante para analisar o 
crescimento vegetal, estabelecendo uma relação entre a quantidade de área foliar e a 
área de solo ocupada. O IAF interfere diretamente na capacidade da planta interceptar 
a radiação solar incidente bem como na evapotranspiração do dossel. A evolução do 
IAF ao longo do ciclo é influenciada por vários fatores, tais como: genótipo, época de 
semeadura, densidade de plantas, espaçamento entre as fileiras, fertilidade do solo e 
manejo fitossanitário (ZANON et al., 2015).  

Nesse contexto, há poucas informações na literatura sobre a evolução do IAF 
durante o ciclo da cultura provocado pela redução da densidade de plantas, 
principalmente em cultivares modernas, com tipo de crescimento indeterminado, 
precoces e com arquitetura compacta de plantas. Assim, a elucidação de como a 
redução da densidade de semeadura afeta a evolução do IAF em soja pode auxiliar na 
compreensão da dinâmica do crescimento da soja em densidades reduzidas, 
fornecendo bases para o manejo cultural nessas condições. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o índice de área foliar durante o ciclo de 
desenvolvimento de duas cultivares de soja, em resposta à redução da densidade de 
semeadura.

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Soja, 
Londrina, PR, durante o período de outubro de 2016 a março de 2017. O solo da área 
experimental foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico e foi cultivado em 
Sistema Plantio Direto nos últimos 15 anos. O delineamento experimental foi em 
blocos completos ao acaso, com cinco repetições. As cultivares utilizadas foram a 
BRS 1010 IPRO e NS 5959 IPRO. Os tratamentos foram compostos pelas seguintes 
densidades de semeadura: 100; 80; 60; 40 e 20 % da densidade recomendada para 
cada cultivar. Portanto, para a BRS 1010 IPRO as densidades foram: 310, 250, 185, 
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125 e 60 mil sementes viáveis ha-1. Para a NS 5959 IPRO, as densidades foram: 420, 
335, 250, 170 e 85 mil sementes viáveis ha-1.

A semeadura foi realizada no dia 28/10/2016, com espaçamento entre fileiras 
de 0,45 m e com adubação de 350 kg ha-1 da fórmula 0-20-20. O controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a 
cultura.  

O índice de área foliar (IAF) foi determinado com um analisador de dossel de 
plantas LI-COR® LAI-2200, com a adoção de cinco posições de leitura, sendo três na 
linha e duas na entre-linha da área útil da parcela. As avaliações de IAF foram 
realizadas semanalmente a partir de 41 dias após a semeadura (DAS) (Estádio V7) 
até o início da senescência foliar (R7), totalizando nove avaliações ao longo do ciclo 
da soja. Os dados foram submetidos a análise de regressão polinomial, realizando-se 
o cálculo da estimativa do tempo em que foi atingido o IAF máximo. 

Para a cultivar BRS 1010 IPRO, houve ajuste quadrático para a evolução do 
IAF ao longo do ciclo para todas as densidades de plantas. A densidade de 60 mil 
sementes ha-1 resultou em menor IAF do dossel em todas as avaliações realizadas. 
Na densidade de 125 mil sementes ha-1, o IAF foi maior que a densidade de 60 mil, 
porém ainda foi ligeiramente inferior às demais densidades. Nas densidades de 185 e 
250 mil sementes ha-1, o IAF foi muito semelhante em todas as avaliações, enquanto 
que na maior densidade, o índice foi ligeiramente superior até os 75 DAS. 

Nota-se que a redução da densidade de semeadura elevou o tempo necessário 
para a soja atingir o IAF máximo, demonstrando que em baixas densidades, o IAF 
demora mais para atingir seu ponto máximo e a senescência foliar é mais tardia. 
Portanto, constata-se que no estádio R7, no início da senescência foliar, o IAF de 
todas as densidades é muito semelhante. 

Da mesma maneira, para a cultivar NS 5959 IPRO, houve ajuste quadrático 
para a evolução do IAF em todas as densidades. Para esta cultivar, as diferenças 
entre as densidades foram mais marcantes, provavelmente por possuir plantas mais 
compactas, com menor altura e ramificação. A menor densidade apresentou IAF muito 
abaixo das demais em todas as avaliações. Da mesma maneira, a redução da 
densidade para 170 mil sementes ha-1, resultou em menor IAF em todas as 
avaliações. As densidades de 335 e 250 mil sementes ha-1 proporcionaram a mesma 
evolução do IAF em todas as avaliações. A densidade de 420 mil sementes ha-1

resultou em IAF acima das demais até os 85 DAS. Nesta cultivar também houve 
aumento do tempo necessário para obtenção do IAF máximo e senescência foliar mais 
tardia nas menores densidades. Além disso, o IAF no estádio R7 também foi muito 
semelhante em todas as densidades. 

De maneira geral, os resultados indicam que a redução para até 60% da 
densidade recomendada para as cultivares BRS 1010 IPRO e NS 5959 IPRO, nas 
condições ambientais avaliadas, não provocam grandes alterações no IAF do dossel. 
A alta capacidade das plantas de soja aumentar a área foliar em baixas densidades é 
um dos fatores que propiciam a elevada plasticidade fenotípica da cultura. Em 
contrapartida, a redução da densidade de semeadura para 40 ou 20% do 
recomendado, principalmente na cultivar NS 5959 IPRO, causa redução acentuada no 
IAF da cultura durante todo o ciclo, podendo provocar prejuízos à produtividade. 
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Figura 1. Evolução do índice de área foliar da cultivar BRS 1010 IPRO em resposta à redução 
da densidade de semeadura (310, 250, 185, 125 e 60 mil sementes viáveis ha-1). Safra 
2016/2017, Londrina-PR.  

Figura 2. Evolução do índice de área foliar da cultivar NS 5959 IPRO em resposta à redução 
da densidade de semeadura (420, 335, 250, 170 e 85 mil sementes viáveis ha-1). Safra 
2016/2017, Londrina-PR.  



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 368

DATA DE SEMEADURA E GRUPO DE MATURIDADE RELATIVA E SUA 
RELAÇÃO NO ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR 
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O índice de área foliar (IAF) é a relação entre a área foliar e a área de solo 
ocupada pelo cultivo. Através de medidas lineares das folhas, principal órgão 
fotossintetizante em plantas, podemos estimar a área foliar (RICHTER et al., 2014). O 
IAF pode ser utilizado para representar a eficiência fotossintética, para analisar o 
crescimento e, também, como fator condicionante da produtividade, pois através do 
IAF, é definida a capacidade do dossel em interceptar a radiação solar, converter em 
matéria seca através da fotossíntese, e determinar o potencial produtivo da cultura 
(ZANON et al., 2015). Em contraste, há uma lacuna de informações sobre o impacto 
do índice de área foliar, sobre o potencial de produtividade em soja (PP), 
principalmente em regiões que apresentam extensa janela de semeadura (setembro a 
fevereiro, + ou – 150 dias) e uso de cultivares com ampla faixa de grupos de 
maturidade relativa (GMR, indica a região que a cultivar apresenta a melhor 
adaptação), como ocorre no sistema de cultivo de soja no Sul do Brasil. 

Estudos prévios no Brasil indicam que a deficiência hídrica e a época de 
semeadura são os principais fatores que limitam o aumento da produtividade das 
lavouras de soja (SENTELHAS et al., 2015; ZANON et al., 2016). Porém, pequeno é o 
conhecimento sobre a influência de fatores ecofisiológicos, e sua interação com 
práticas de manejo (p.e., data de semeadura, GMR e tipo de crescimento), sobre o 
potencial de produtividade de soja. Além disso, os estudos que determinaram que 
valores de IAF entre 3,5 a 4 maximizavam a produtividade de grãos de soja, foram 
realizados quando as máximas produtividades alcançadas em experimentos e 
lavouras eram de 3 a 4 Mg ha-1 (SPECHT et al., 1999). 

Com as mudanças nas características genéticas das cultivares e com o 
aumento do potencial de produtividade para aproximadamente 6 Mg ha-1 
(SENTELHAS et al., 2015, ZANON et al., 2016), surge a necessidade de retomar 
estudos básicos para apontar os valores de IAF que permitem aumentar a eficiência 
na captura e uso da radiação solar visando maximizar a produção de biomassa e 
grãos em lavouras de soja, em uma abordagem de potencial de produtividade. Para 
preencher essa lacuna de informação sobre o IAF necessário para atingir o potencial 
de produtividade, e a partir disso ajustar as recomendações técnicas de densidade de 
semeadura, manejo de pragas e doenças em função do GMR, tipo de crescimento e 
época de semeadura das lavouras de soja, foram conduzidos experimentos durante 
quatro estações de crescimento (2011–2015) em instituições de pesquisa e lavouras 
de soja no RS, com uma ampla faixa de condições climáticas e práticas de manejo. O 
objetivo deste trabalho foi identificar a influência da data de semeadura e do grupo de 
maturidade relativa no índice de área foliar da cultura da soja 

Foram utilizados nesse estudo um conjunto de dados de vinte e um 
experimentos, conduzidos em quatro anos agrícolas (2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 e 2014/2015), abrangendo as diferentes condições edafoclimáticas na 
região produtora de soja no RS. O conjunto de dados inclui experimentos irrigados e 
não irrigados e um total de 16 cultivares de soja. 

As cultivares de soja apresentavam tipo de crescimento determinado ou 
indeterminado e foram divididas em 3 grupos, conforme seu grupo de maturidade 
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relativa (GMR), cultivares de GMR curto (GMR ≤ 5.4), GMR médio (5.5 ≥ GMR ≤ 6.9) e 
GMR longo (GMR > 7.0). As cultivares de soja foram semeadas em épocas, antes 
(final de setembro e início de outubro), durante (final de outubro até dezembro) e após 
(a partir de dezembro) o período recomendado pelo Zoneamento Agroclimático da 
Soja para o Rio Grande do Sul. 

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com quatro 
repetições. O espaçamento entre linhas foi de 0,45 m e a densidade foi de 30 
plantas/m² em todos os locais. As avaliações de área foliar foram realizadas através 
de um método não destrutivo, medindo-se o comprimento e largura do folíolo central 
de todas as folhas, e a área foliar foi calculada pelo método descrito por Richter et al. 
(2014). 

Em cultivares com GMR longo (> 7.0) e médio (5.5 < GMR > 6.9) os maiores 
valores de IAFmax ocorrem nas semeaduras no final de setembro e início de outubro, 
reduzindo o IAF com o atraso de semeadura (Figura 1). As cultivares com GMR curto 
(GMR < 5.4) apresentaram os maiores valores de IAFmax nas semeaduras realizadas 
no período preferencial (novembro), apresentando menores valores de IAFmax quando 
a semeadura é antecipada e principalmente quando a semeadura é tardia (a partir de 
dezembro) (Figura 1). Esses resultados estão de acordo com os descritos 
recentemente para cultivares modernas de soja, que relatam redução no IAFmax com o 
atraso da época de semeadura, independentemente do grupo de maturação e tipo de 
crescimento (ZANON et al 2015), exceto para as cultivares com GMR menor que 5.5, 
pois essas apresentaram maiores valores de IAFmax em novembro. No entanto, 
divergindo de trabalhos clássicos (MIYASAKA & MEDINA, 1981), onde o IAFmax para 
as cultivares antigas ocorria principalmente no mês de novembro, pois nas 
semeaduras de final de setembro e início de outubro, essas cultivares apresentavam 
maior sensibilidade ao fotoperíodo, durante o período crítico de indução floral (V0-R0) 
(Setiyono et al., 2007), promovendo, assim, a antecipação do início do florescimento 
nas semeaduras do cedo, quando comparado as semeaduras de novembro, que por 
sua vez reduzia o crescimento vegetativo e os valores de IAFmax.  

Quando comparado as cultivares de GMR longo com as de GMR médio 
observa-se que a diferença de IAFmax é maior nas semeaduras antecipadas (IAFmax = 
2,82), reduzindo no período preferencial (IAFmax = 1,06) e quando semeadas após 
dezembro a diferença é pequena (IAFmax = 0,33). As cultivares de GMR médio 
apresentam maior IAFmax que as de GMR longo quando a semeadura é realizada em 
meados de fevereiro (Figura 1). Cultivares de GMR curto apresentam um fotoperíodo 
ótimo maior e, por isso, são induzidas a florescer antecipadamente quando semeadas 
no início da primavera em latitudes subtropicais, onde o fotoperíodo nessa época está 
abaixo do fotoperíodo ótimo, assim aumentando o estimulo e consequentemente 
antecipando seu florescimento, e reduzindo o IAFmax das cultivares modernas. Para 
cultivares modernas de GMR longo e GMR médio em função de apresentarem 
fotoperíodo ótimo menor, não são estimuladas a florescer nas semeaduras do cedo, 
prolongando assim o período vegetativo e aumentando o IAFmax (SETIYONO et al., 
2011; ZANON et al., 2015). 

Nas recomendações para cultura da soja no Brasil e nos EUA, são aceitas 
perdas de no máximo 30% de IAF durante a fase vegetativa e de 15% a 20% na fase 
reprodutiva (BUENO et al., 2010, OHNESORG & HUNT, 2015). Porém, segundo 
nosso entendimento e levando em consideração a tendência dos dados na Figura 1, 
as recomendações devem ser ajustadas levando em consideração as épocas de 
semeadura e os GMR, pois quando ocorre atraso na data de semeadura ou optar-se 
por cultivares de GMR curto, o IAF encontrado será menor, assim tornando necessário 
ajustar o manejo fitossanitário da cultura da soja, sendo essa uma forte demanda para 
novas pesquisas.  
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Figura 1: Relação entre o índice de área foliar máximo (IAFMax.) e a data de semeadura 
(expresso como dias após 20 de setembro), para diferentes grupos de maturação relativos 
(GMR). Linha sólida preta mostra a função de 2 grau ajustadas para os GMR < 5.4, linha sólida 
azul mostra a função de 1 grau ajustada para os GMR entre 5.5 a 6.9 e a linha sólida vermelha 
mostra a função de 1 grau ajustada para os GMR > 7. A linha tracejada preta representa o IAF 
ótimo no qual acima dele o ganho de produtividade é menor que 0,5 %. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS CRÍTICAS QUANTO À EROSÃO EM UMA 
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No Brasil, o uso do Sistema Plantio Direto (SPD) em larga escala contribuiu 
para a redução da erosão hídrica. No entanto, em razão de problemas com o manejo 
do solo e a retirada de terraços, tem-se observado graves problemas de erosão, 
principalmente em regiãos que apresentam áreas cultivadas com declividades 
superiores a 5%. Nessas condições, a erosão tem provocado impacto ambiental 
negativo, além de prejuízos econômicos decorrentes de perdas de produtividade e 
aumento de custos com fertilizantes. 

Em geral, a análise do estado de conservação do solo e da água tem sido 
realizada em nível de propriedade rural. Todavia, o processo erosivo transcende os 
limites de propriedades, por isso a análise considerando bacias ou micorbacias 
hidrográficas é importante. Por sua vez, a análise do processo erosivo na escala de 
microbacia deve focar nos pontos críticos geradores das principais perdas de solo e 
água (Didone et al., 2015). Nesse contexto, o uso de imagens aéreas obtidas por 
drones pode auxiliar na identificação de pontos críticos de erosão na microbacia, 
subsidiando as tomadas de decisão para minimizar o problema. 

O objetivo desse trabalho foi verificar a viabilidade do uso de imagens aéreas 
obtidas por drone para identificar áreas críticas quanto à conservação do solo e da 
água em uma microbacia hidrográfica. 

O trabalho foi conduzido em uma microbacia de ordem 1, localizada no 
munícipio de Rolândia, PR (23º 19” S e 51º 27’ O). A área de estudo faz parte do 
projeto de monitoramento de perda de solo e água em microbacias hidrográficos do 
Projeto Solo Vivo, conduzido em parceria pela Embrapa, Universidade Estadual de 
Londrina, Febrapad e Itaipu Binacional. A microbacia é composta por nove 
propriedades rurais, totalizando 285 ha. Durante a safra 2017/2018, foram obtidas 
imagens aéreas da microbacia nos dias 06/12/2017, 05/01/2018, 17/02/2018, 
12/03/2018 e 30/03/2018. As imagens foram capturadas por um VANT do tipo 
quadricoptero, modelo Phantom 4 pro, da marca DJI®. O plano de voo foi elaborado no 
software Pix4D®, considerando uma altura de voo de 280 metros, 80% de 
sobreposição para frente e 60% na lateral.  

Foram obtidas 328 fotos, as quais foram trabalhadas no software Agisoft 
PhotoScan Professional®. Como resultado do processamento, foram obtidos 
orthomosaicos com tamanho de pixel de 8 cm.  As imagens foram analisadas na 
tentativa de identificar pontos com ocorrência de perdas de solo aparente, 
caracterizadas pela formação de sulcos. 

Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro não foi possível identificar as 
áreas críticas quanto à conservação do solo e da água, já que a cultura da soja 
impediu a visualização dos sulcos de erosão. Porém, quando a soja já havia sido 
colhida, ou já se encontrava totalmente seca, em março, foi possível identificar 
claramente as áreas com maior problema. Na imagem do dia 12/03/2018 foi 
constatada maior intensidade de erosão por meio da visualização de sulcos, em três 
propriedades rurais – B, F e I (Figura 1). Já na imagem do dia 30/03/2018, opôs uma 
sequência de dias com chuvas, foi possível constatar uma intensificação do processo 
erosivo, sendo observado em todas as glebas, mas  em cinco delas se apresentando 
mais expressivo; A, B, C, F e I (Figura 1) Nas glebas C e F, a semeadura do milho no 
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sentido do declive e ausência de terraços, respectivamente, tornou o processo erosivo 
mais intensificado. Além da ausência de práticas de conservação de solo, que 
agravam o processo erosivo, a água proveniente de estradas e carreadores contribuiu 
muito para o início da erosão, como observa-se nas glebas A e B (Figura 1). Em 
função do sistema de produção adotado na região, onde cultiva-se milho na sequência 
da soja, a semeadura deste sobre uma resteva com pouca palha, como é o caso da 
soja, somado a ação de mecanismos sulcadores que promovem maior mobilização de 
solo no sulco de semeadura e período de chuvas intensas, fazem desta ocasião um 
momento crítico para ocorrência de erosão hídrica. 

Com base nessa identificação, a próxima etapa é realizar uma observação in 
loco para avaliar as causas do processo erosivo e as formas para sanar ou minimizar 
a erosão. Enfatiza-se que o problema pode ser decorrente de características de solo 
e/ou relevo, como declividade elevada; falta ou inadequado dimensionamento dos 
terraços; e deficiências no manejo do solo, que, por sua vez, pode reduzir a taxa de 
infiltração de água no solo e/ou fornecer baixa cobertura com plantas ou com palha. 
Esses fatores potencializam o processo erosivo. Além disso, é necessário verificar se 
a gênese da enxurrada decorre do fluxo de água proveniente de outras propriedades, 
redundando nos sulcos identificados nas imagens. Essa análise dever ser realizada 
por um técnico na própria microbacia. 

Nas propriedades B e F, a água e os sedimentos levados pela enxurrada têm 
como destino as propriedades vizinhas, o que pode causar graves problemas a 
jusante dos pontos identificados pelas imagens aéreas. No caso da propriedade B, a 
enxurrada também está sendo direcionada para uma estrada, o que pode 
comprometer a conservação desse acesso. No tocante à propriedade C, verifica-se 
que o destino da enxurrada é a área de mata contígua à área cultivada, que circunda o 
curso de água da microbacia. Portanto, fica clara a necessidade de implementar 
medidas de manejo e contenção da erosão considerando toda a microbacia e não 
apenas propriedades rurais isoladas.  

Nesse contexto, o uso de imagens aéreas de alta resolução possibilita a 
identificação de pontos críticos em relação ao processo erosivo em microbacias 
hidrográficas. 	
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Figura 1. Imagens aéreas obtidas durante a safra 2017/2018 na microbacia de primeira ordem 
no município de Rolândia, Paraná. A, B, C, D, E, F, G, H, e I corresponde a divisão 
das glebas que compõem a microbacia.
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Na busca por maiores retornos econômicos e incrementos na produtividade da 
cultura da soja, faz-se necessário a disponibilização constante de novas tecnologias 
para o setor produtivo. Entre estas novas tecnologias, destaca-se o uso de aminoácidos 
na agricultura (Albrecht et al., 2010). Os aminoácidos são compostos orgânicos que 
atuam durante em todos os estádios das culturas agrícolas e podem, dependendo de 
sua composição, concentração e proporção, estimular o crescimento vegetal por meio 
da divisão, elongação e diferenciação celular, além de aumentar a capacidade de 
absorção de nutrientes e água (Silva et al., 2008). 

Nesse sentido, este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da 
aplicação foliar de aminoácidos, em doses crescentes e em diferentes estádios 
fenológicos, sobre a produtividade da cultura da soja. 

O experimento foi realizado na safra 2015/2016, em sistema de cultivo de 
sucessão ao milho safrinha, em área comercial na Fazenda Alvorada, localizada no 
município de Diamantino - Mato Grosso. O delineamento utilizado foi o de blocos ao 
acaso, em esquema fatorial 4 x 2, com quatro doses de aminoácidos (0, 1, 2 e 3 L ha-1),
aplicadas em dose única (estádio V4) e fracionada (metade no estádio V4 e metade no 
estádio R2), com quatro repetições. 

Cada parcela foi composta de seis linhas de soja, com espaçamento de 0,45 m 
entre si, e com seis metros de comprimento, totalizando uma área de 16,2 m². Para as 
avaliações foram utilizadas apenas as duas linhas centrais, totalizando 5,4 m² de área 
útil. A cultivar de soja utilizada foi a Monsoy 8210 IPRO®, semeada de forma 
mecanizada na segunda quinzena de outubro de 2015, com estande de 14 plantas por 
metro, equivalente à população de 311.111 mil plantas por hectare. 

A aplicação do produto comercial Delfan Plus®, composto por aminoácidos, foi 
realizada entre 08h00 e 09h30, nos estádios fenológicos de cada tratamento, com o 
auxílio de um pulverizador costal de CO2 com pressão constante acoplado a uma barra 
de aplicação de dois metros.  

A colheita foi realizada 121 dias após a emergência. Foram retiradas dez plantas 
consecutivas de uma das linhas centrais, para a determinação da altura de plantas e da 
altura de inserção da primeira vagem. Ainda nestas dez plantas, foram determinados o 
número de vagens em cada planta e o número de grãos por vagem, tomando-se ao 
acaso dez vagens de cada planta. Com as parcelas colhidas manualmente e 
posteriormente trilhadas, foram determinas a umidade de grãos, a massa de 100 grãos 
e a produtividade de cada parcela, sendo que nestas duas últimas variáveis a umidade 
de grãos foi corrigida para 13%, de acordo com metodologia proposta por Brasil (2009). 

Os dados encontrados foram submetidos aos testes de Bartlett (homogeneidade 
de variâncias); de Shapiro-Wilk (normalidade); e ao Teste F (análise de variância), todos 
ao nível de 5% de probabilidade. Quando significativos, os efeitos das doses foram 
analisados por meio do ajuste de equações de regressão. 

A aplicação foliar de aminoácidos na cultura da soja não influenciou 
significativamente a altura de plantas, a altura de inserção da primeira vagem, o número 
de grãos por vagem e a massa de 100 grãos. Dentre os componentes primários do 
rendimento da soja, o número de grãos por vagem, é o que apresenta menor variação 
entre diferentes situações de cultivo, manejo e ambiente. Isso demonstra uma influência 
do melhoramento genético na busca pela uniformidade no rendimento de grãos por 
vagem (Mundstock e Thomas, 2005). 
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As doses crescentes do aminoácido aplicadas na cultura da soja proporcionaram 
um incremento linear e positivo no número de vagens por planta, independentemente 
da época de aplicação foliar dos aminoácidos (Figura 1). De acordo com a equação de 
regressão ajustada, cada 1,0 L ha-1 de aminoácido aplicado via foliar resultou em um 
incremento de 2,22 vagens por planta. Segundo Bárbaro et al. (2006), o número de 
vagens por planta é um dos componentes mais importantes da produtividade na cultura 
da soja. 

Em relação à produtividade da cultura da soja, houve interação significativa entre 
épocas de aplicação e doses de aminoácidos (Figura 2). Na aplicação única em V4, a 
dose que resultou na maior produtividade estimada (4.737,11 kg ha-1) foi de 2,75 L ha-1,
enquanto na aplicação fracionada nos estádios V4 e R2, a aplicação de 2,22 L ha-1

resultou na maior produtividade (5.018,02 kg ha-1).
Os aminoácidos são compostos orgânicos que atuam durante o ciclo de 

desenvolvimento das culturas e podem estimular o crescimento vegetal por aumentar a 
capacidade de absorção de nutrientes e água, refletindo diretamente na produtividade 
das culturas (Silva et al., 2008). Para Castro e Carvalho (2014), as principais funções 
dos aminoácidos estão relacionadas à síntese proteica e de compostos intermediários 
dos hormônios vegetais endógenos, à maior resistência ao estresse hídrico e por altas 
temperaturas, e à maior tolerância ao ataque de doenças e pragas. 

De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que a aplicação foliar de 
aminoácidos aumenta o número de vagens por planta de soja, e que a aplicação foliar 
de 2,22 L ha-1 de aminoácidos, fracionada nos estádios V4 e R2, resulta em maior 
produtividade na cultura da soja. 
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Figura 1. Número de vagens por planta em função de doses crescentes de aminoácidos 
aplicadas via foliar na cultura da soja. Diamantino-MT, 2016. 

Figura 2. Produtividade (kg ha-1) em função de diferentes doses e épocas de aplicação de 
aminoácidos na cultura da soja. Diamantino-MT, 2016. 
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PRODUTIVIDADE E COMPONENTES DE RENDIMENTO DA SOJA EM 
FUNÇÃO DA QUANTIDADE DE PALHA DE MILHO E BRAQUIÁRIA 

MARIN, C.M.1; SANTOS, E.L.1, BALBINOT JUNIOR, A.A.2

1 Centro Universitário Filadélfia de Londrina - Unifil, Campus Palhano, Londrina, PR, 
esmael.santos@unifil.br; 2 Embrapa Soja. 

A manutenção da cobertura do solo em Sistema Plantio Direto (SPD) diminui 
as perdas de água por evaporação, em razão da formação de barreira física e à 
redução da temperatura do solo. Além disso, a cobertura com palha aumenta a 
infiltração de água no solo e protege a superfície contra o impacto das gotas de chuva, 
reduzindo sensivelmente o processo erosivo, por isso é fundamental para a 
conservação do solo e da água (Franchini et al., 2012; Balbinot Junior et al., 2017). 

No Brasil, em regiões onde é possível a segunda safra, o sistema de 
produção predominante é a sucessão de culturas soja e milho safrinha. Porém, em 
geral, esse sistema gera baixas quantidades de resíduos vegetais, o que pode 
comprometer a viabilidade do SPD no longo prazo. Assim, para que haja 
sustentabilidade à produção de soja, o milho safrinha pode ser cultivado juntamente 
com outras culturas que tenham alta capacidade de produção de raízes e palha 
(Franchini et al., 2012).  

O consórcio de milho safrinha com outra gramínea, sobretudo as braquiárias, 
vem ganhando espaço nos sistemas de produção, sendo considerado um sistema 
capaz de fornecer palha em quantidades adequadas ao SPD. A braquiária ruziziensis 
(Urochloa ruziziensis) é uma espécie que se destaca nesse sistema por apresentar 
adequado crescimento em solos com baixa fertilidade, boa resistência à seca e ao frio, 
elevada taxa de crescimento, facilidade de dessecação com glifosato e grande 
produção de massa, proporcionando excelente cobertura do solo (Balbinot Junior et 
al., 2017). Além disso, devido à sua alta relação C/N, possibilita a longevidade da 
cobertura do solo. Nesse contexto, o consórcio de braquiária ruziziensis com o milho 
safrinha representa uma importante alternativa para manter o milho como cultura de 
segunda safra, em sucessão à soja e, ao mesmo tempo, manter ou melhorar a 
qualidade do solo (Ceccon, 2007).  

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produtividade da soja e seus 
componentes de rendimento em função da quantidade de palha de milho solteiro e 
consórcio de milho com braquiária ruziziensis. 

O trabalho foi conduzido na Fazenda Couro do Boi, Bela Vista do Paraíso, 
PR, na safra 2016/17. O clima predominante na região é do tipo Cfa. Os dados 
climáticos durante a condução do ensaio são apresentados na Figura 1. O solo da 
propriedade é classificado como LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, sendo 
manejado há oito anos no sistema de sucessão soja verão/milho safrinha, em SPD. 

Foram conduzidos dois experimentos, um em área cultivada com milho 
segunda safra consorciado com braquiária ruziziensis (Experimento 1) e outro em área 
cultivada com milho segunda safra solteiro (Experimento 2). Foi utilizado o 
delineamento experimental de blocos completos ao acaso, com cinco repetições. No 
Experimento 1 foram avaliadas as seguintes quantidades de palha de milho + 
braquiária ruziziensis: 0; 12,5 e 25,1 Mg ha-1 e no Experimento 2: 0; 4,7 e 10,9 Mg ha-1.
No tratamento com solo descoberto, a palha proveniente da colheita, tanto do milho 
solteiro quanto do milho consorciado, foi retirada e transferida para o tratamento com a 
maior quantidade de resíduo. Enfatiza-se que nos tratamentos sem palha, as raízes do 
milho ou do milho + braquiária ruziziensis permaneceram na área. As parcelas foram 
constituídas de uma área de 35 m2 (5x7 m).  
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A semeadura da soja foi realizada no dia 30/10/2016, utilizando a cultivar 
BMX Potência RR. Foi utilizada semeadora-adubadora para plantio direto, equipada 
com discos para corte, sulcadores na distribuição do adubo e discos duplos para 
alocação das sementes. A adubação de semeadura foi realizada no sulco, com 200 kg 
ha-1 da fórmula (08-40-00) e 100 kg ha-1 de cloreto de potássio (60% K2O) a lanço na 
semeadura.

Na maturação de colheita, foram colhidas dez plantas por parcela, nas quais 
avaliou-se a altura das plantas; altura da inserção da primeira vagem; número de 
ramos por planta; número de vagens por planta; número de grãos por vagem; e massa 
de mil grãos.  Para a avaliação da produtividade de grãos, foram colhidas as plantas 
presentes na área útil das parcelas - 3,6m2 (4x0,90 m). Os grãos foram pesados, 
sendo que a massa foi corrigida para 13% de umidade e transformada em kg ha-1. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e teste F. Após, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade do erro. 

Durante o ciclo de desenvolvimento da soja não houve déficit hídrico (Figura 
1), contribuindo para a obtenção de produtividades de grãos superiores a 4,0 Mg ha-1.
Nos dois experimentos, as variáveis biométricas altura da planta e da inserção da 
primeira vagem e número de ramos por planta não foram influenciadas pelas 
quantidades de palha (Tabelas 1 e 2). Quanto aos componentes de rendimento, o 
número de vagens por planta e o número de grãos por vagem foram maiores quando a 
soja foi cultivada sobre alta quantidade de palha de milho + braquiária ruziziensis (25,1 
Mg ha-1), comparativamente à ausência de palha sobre o solo, o que se refletiu em 
maior produtividade nos tratamentos com palha em relação ao solo descoberto 
(Tabela 1). No Experimento 2, também constatou-se maiores produtividades quando a 
soja foi cultivada sobre 4,7 e 10,9 Mg ha-1 de palha de milho em relação ao solo 
descoberto.  

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam a relevância da palha em 
SPD para a soja, como discutido por Balbinot Junior et al. (2017). É provável que os 
benefícios da palha observados nessa pesquisa foram decorrentes principalmente da 
atenuação da temperatura do solo e maior disponibilização de nutrientes via 
mineralização da palha durante o ciclo da oleaginosa. Possivelmente, o benefício da 
redução da evaporação de água tenha sido pouco expressivo nessa pesquisa, uma 
vez que a precipitação foi elevada durante todo o ciclo da soja. Adicionalmente, é 
possível que em safras com escassez hídrica os benefícios da palha de milho ou milho 
+ braquiária à cultura da soja sejam superiores aos verificados no presente trabalho. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e temperatura média do ar por decêndio durante o ciclo de 
desenvolvimento da cultura da soja, safra 2016/217. 

Tabela 1. Variáveis biométricas, componente de rendimento e produtividade da soja em função 
da quantidade de palha oriunda do consorcio de milho segunda safra com braquiária 
ruziziensis. Londrina, PR, safra 2016/17 

Variáveis 
Quantidade de palha (Mg ha-1)

0  12,5  25,1 CV%
Altura de planta (m) 1,17 a1 1,19 a 1,12 a 4,5
Altura inserção primeira vagem (m) 0,18 a  0,18 a  0,18 a 7,6
Número de ramos por planta 3,12 a 4,66 a 3,88 a 22,5
Número de vagens por planta  45,5 b 53,1 ab 68,4 a 15,3
Número de grãos por vagem 2,53 b  2,59 ab 2,62 a 1,9
Massa de mil grãos (g) 145 a  141 a 143 a 4,3
Produtividade de grãos (kg ha-1) 4.186 b 4.404 a 4.379 a 7,7
1Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
do erro. 

Tabela 2. Variáveis biométricas, componente de rendimento e produtividade da soja em função 
da quantidade de palha oriunda do milho segunda safra. Londrina, PR, safra 2016/17 

Variáveis 
Quantidade de palha (Mg ha-1)
0  4,7  10,9 CV% 

Altura de planta (m) 1,24 a1 1,23 a 1,24 a 1,7
Altura inserção primeira vagem (m) 0,17 a 0,17 a 0,19 a 8,9
Número de ramos por planta 3,04 a 3,60 a 3,22 a 19,2
Número de vagens por planta 43,9 a 48,4 a 47,4 a 6,8
Número de grãos por vagem 2,57 a  2,57 a 2,57 a 2,6
Massa de mil grãos (g) 156 a 146 a 150 a  4,7
Produtividade de grãos (kg ha-1) 4.013 b 4.192 a 4.185 a 6,7
1Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 
do erro. 
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ESTIMATIVA DA PRODUTIVIDADE DA SOJA PELO USO DE IMAGENS AEREAS 

FRANCHINI, J.C.1; JORGE, L. A. C.2; CORREA, F. B.3; GREGGIO, F.4; DEBIASI, H.1;
BALBINOT JR, A. A.1; PEREIRA, G.S.5

1 Embrapa Soja, Londrina/PR. julio.franchini@embrapa.br; 2 Embrapa Instrumentação 
Agropecuária, São Carlos/SP; 3 COAMO Agroindustrial, Campo Mourão/PR; 4 Engenheiro 
Agrônomo, Fazenda Indaiá, Campo Mourão/PR; 5 Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina/PR

Estimar o potencial produtivo das culturas durante o ciclo de desenvolvimento 
sempre foi um dos objetivos da pesquisa agropecuária. A produtividade é determinada 
por um conjunto de fatores governados pelas propriedades químicas, físicas e biológicas 
do solo, por fatores associados ao clima, como a temperatura e a precipitação e suas 
interações com fatores bióticos como as pragas e doenças, além das características 
genéticas das plantas. No entanto, a combinação quase que infinita entre estes fatores 
torna a produtividade das culturas de difícil previsão. Por outro lado, praticamente todas 
as interações das culturas com fatores bioticos e abioticos determinam alterações dos 
tecidos vegetais que podem ser determinadas pela análise da radiação eletromagnetica 
refletida. Em última análise, todos os estresses sofridos pela planta irão causar 
mudanças no tecido vegetal que podem ser detectados por sensores na radiação 
refletida na faixa do visível ou infravermelho próximo.  

O uso de imagens aéreas obtidas com VANTs (veículos aéreos não tripulados), 
tem se tornado cada vez mais acessível, com a redução no custo dos equipamentos e 
softwares utilizados para o tratamento das imagens e composição de orthomosaicos. A 
imagem aérea georreferenciada obtida com sensores do tipo CMOS ((complementary 
metal-oxide semiconductor) com 12 Mg pixel de resolução permite a obtenção de indice 
de vegetação conhecido como MPRI (Modified Photochemical Reflectance Index), 
baseado na relação entre as bandas no comprimento de onda do verde e do vermelho. 
A possibilidade de obter imagens com resolução de poucos centímetros em diferentes 
fases de desenvolvimento das culturas permite identificar zonas com maior e menor 
potencial dentro dos talhões de produção. A análise posterior destas zonas permite o 
manejo sítio específico das limitações ambientais, visando maximizar a produtividade 
com o menor custo possível. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo obter 
imagens aéreas de alta resolução de uma talhão de produção de soja em diferentes 
fases de desenvolvimento da cultura e relacionar o índice  MPRI com a produtividade 
de grãos. 

O trabalho foi conduzido em um talhão de 65 ha da Fazenda Indaiá, no município 
de Campo Mourão/PR (24° 2.7'S e 52° 26.7'O). A área de estudo faz parte do projeto 
da Rede de Agricultura de Precisão, conduzido em parceria pela Embrapa e Cooperativa 
Agroindustrial COAMO. A soja cultivar BS 2606 IPRO foi semeada em 12 e 13 de 
outubro no espaçamento de 50 cm entre linhas e população de 250.000 plantas por ha. 
O talhão recebeu manejo indicado para cultura da soja de acordo com as 
recomendações técnicas da COAMO e da Embrapa, previamente ajustadas e 
transmitidas pelo engenheiro agrônomo da cooperativa encarregado de fazer a 
assistência técnica do produtor. Durante o ciclo de desenvolvimento da cultura foram 
tomadas imagens aéreas nas seguintes datas e estádios fisiológicos: 04/01/2018 (R3); 
02/02/2018 (R5.3); 07/02/2018 (R5.4) e 21/02/2018 (R6) (Figura 1). As imagem foram 
obtidas por um VANT do tipo quadricóptero, modelo Phantom 4 pro, da marca DJI® 
equipado com um sensor do tipo CMOS com resolução de 12 Mg pixel. O sensor capta 
a radiação refletida nas bandas do vermelho, verde e azul (RGB). Os planos de vôo 
foram elaborados no software Pix4D®, considerando uma altura de voo de 200 m, 80% 
de sobreposição para frente e 60% na lateral. A cada vôo, foram obtidas 312 fotos, 
utilizadas para gerar um orthomosaico por meio de processamento no software Agisoft 
PhotoScan Professional®. A resolução final do orthomosaico foi de 5 cm por pixel. As 
imagens não receberam nenhum tipo de calibração ou ajuste. Por meio da relação = 
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(Banda Verde - Banda Vermelha) / (Banda Verde + Banda Vermelha) foi obtido o indice 
MPRI, utilizando o software livre Quantum Gis®. Nos dias 06 e 07/03/2018 foi realizada 
a colheita do talhão com uma colheitadeira automotriz modelo S680 da marca John 
Deere®, equipada com plataforma de 10,5 metros e sensores de fluxo e de umidade e 
sistema de posicionamento global. Os dados obtidos foram filtrados para eliminar dados 
discrepantes e inconsistentes, tais como aqueles obtidos pela passagem da automotriz 
sobre áreas já colhidas ou obtidos com plataforma parcialmente utilizada. Após a 
filtragem foram utilizados 34.326 pontos para elaboração dos mapas (pixel aproximado 
de 4.5 metros). Os dados foram convertidos para a unidade de sacas de 60 kg/ha a 13% 
de umidade. Para comparação dos dados foram gerados mapas com pixel de 5 metros 
por meio de krigagem, utilizando o programa VESPER (Variogram Estimation and 
Spatial Prediction plus ERror). Foram elaborados gráficos de produtividade e do índice 
MPRI no programa Surfer (Surface Mapping System, Golden Software Inc).

A produtividade média no talhão foi de 78 sacas/ha, considerada elevada frente 
ao excesso de precipitação pluvial e reduzida luminosidade (Figura 1). Os valores 
mínimos e máximos foram de 44 e 96 sacos ha-1, indicando elevada variabilidade 
espacial da produtividade. De forma geral, o MPRI aumentou da primeira para a 
segunda data de avaliação, quando atingiu o máximo valor observado. Nas datas 
posteriores, o índice foi declinando, indicando o avanço na senescência das plantas.   

Houve uma rápida mudança da resposta espectral da cultura entre o dia 02/02 e 
07/02, apesar do pequeno intervalo entre as avaliações (Figura 1). Até o dia 02/02 a 
cultura havia sido submetida a um longo período de chuva e baixa luminosidade e, a 
partir dessa data, ocorreram dias com alta temperatura e luminosidade, o que pode ter 
influenciado nesta mudança abrupta do MPRI. Além disso, em geral, a partir do estádio 
R5.3, a cultura acelera o processo de senescência foliar, já que há intensa translocação 
de fotoassimilados das estruturas vegetativas para os grãos.

A maior correlação entre a produtividade e o MPRI foi observada na segunda 
data de avaliação, quando a cultura estava no estádio R5.3 (Figura 2). Provavelmente 
isso tenha ocorrido porque nessa fase de desenvolvimento a cultura atinge o máximo 
índice de área foliar (IAF), com intensa atividade fotossintética. Por outro lado, no 
estádio R3 – primeira avaliação – as cultivares com tipo de crescimento indeterminado 
ainda não atingiram o pico de IAF e, nos estádios R5.4 e R7 – duas últimas avaliações 
– já há elevada senescência foliar (Zanon et al., 2015).  

Nesse contexto, o MPRI obtido a partir das imagens aéreas foi altamente 
relacionado com a produtividade da soja, principalmente no estádio R5.3. As imagens 
aéreas demonstraram ser adequadas para a diferenciação do potencial produtivo dentro 
do talhão investigado. Análises complementares podem ser direcionadas nas áreas de 
menor potencial para identificação das possíveis causas dessa limitação. O manejo sítio 
específico da variabilidade do potencial produtivo dependerá se as causas de variação 
são ou não manejáveis. 
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Figura 1. Mapas de produtividade e do índice MPRI em diferentes estádios de desenvolvimento 
da cultura da Soja. Fazenda Indaiá, Campo Mourão, 2018. 

Figura 2. Correlações entre a produtividade e o índice MPRI em diferentes estádios de 
desenvolvimento da cultura da Soja. Fazenda Indaiá, Campo Mourão, 2018. 
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IMAGENS AÉREAS, PARÂMETROS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS PARA O 
DIAGNÓSTICO DE REGIÕES COM POTENCIAL VARIÁVEL DE 

PRODUÇÃOO EM UM CAMPO DE SOJA 

FRANCHINI, J.C.1; OLIVEIRA JUNIOR, A.1; DEBIASI, H.1; BALBINOT JUNIOR, A.A.1;
DIAS, W. P.1; INOCENTE NETO, J.2; PEREIRA, G. S.2

1 Embrapa Soja, Londrina, PR, julio.franchini@embrapa.br; 2 Universidade Estadual de Londrina, 
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A abordagem de se utilizar os conceitos de agricultura de precisão para 
identificar fatores limitantes à produção, visando o manejo sítio específico, tem crescido 
nos últimos anos. Embora os princípios sejam conceitualmente perfeitos, a aplicação 
desta metodologia tem encontrado dificuldades de implantação efetiva devido à 
dificuldade de se obter mapas de produtividade das lavouras. A obtenção de imagens 
aéreas de alta resolução por meio de VANTs (veículos aéreos não tripulados), tem se 
tornado cada vez mais acessível, com a redução no custo dos equipamentos e 
softwares utilizados para o tratamento das imagens. As imagens aéreas 
georreferenciadas de alta resolução permitem a obtenção de índice de vegetação MPRI 
(Modified Photochemical Reflectance Index), baseado na relação entre as bandas no 
comprimento de onda do verde e do vermelho. A obtenção de imagens com resolução 
de poucos centímetros em diferentes fases de desenvolvimento das culturas permite 
identificar zonas com maior e menor potencial dentro dos talhões de produção. A 
confrontação do MPRI com parâmetros de solo permitiria, em teoria, estabelecer 
relações de causa e efeito e direcionar o manejo sítio específico se o parâmetro 
envolvido for de natureza manejável, como a acidez ou a deficiência de nutrientes, por 
exemplo. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo obter imagens aéreas de alta 
resolução de um talhão de produção de soja em diferentes fases de desenvolvimento 
da cultura e relacionar o índice MPRI com a produtividade da cultura da soja e 
parâmetros químicos de solo e a ocorrência do nematoide das lesões radiculares.  

O presente estudo foi conduzido em gleba comercial pertencente à Fazenda 
Santo Antônio, localizada no município de Cambé, no norte do Paraná (23º 03” S e 51º 
20” O). O solo da área é classificado como LATOSSOLO VERMELHO distroférrico de 
textura argilosa. A gleba apresenta área de 16,8 ha, e é manejada sob sistema plantio 
direto (SPD), com o cultivo de soja no verão e milho consorciado com braquiária 
ruziziensis no outono-inverno nas últimas três safras. Em 18/10/2017, imediatamente 
antes da semeadura da soja, foram retiradas amostras de solo da camada de 0-0,2m, 
com uso de trado, em 40 pontos de uma grade espaçada de 35 x 120 m, com cinco 
subamostras por ponto. Foram determinados o pH, a acidez potencial (H+Al) e os teores 
trocáveis de Ca, Mg, K e P, segundo a metodologia descrita por Embrapa (1997). A 
saturação por bases (V) foi determinada matematicamente. Para determinação da 
população de Pratylenchus brachyurus foi estabelecido um bioensaio com 1 kg de solo 
proveniente de cada ponto de amostragem e contagem da população após 60 dias de 
cultivo da cultivar BRSMG 729IPRO em casa de vegetação, segundo metodologia 
descrita em Debiasi et al. (2017). A soja cultivar Brasmax Garra IPRO foi semeada em 
18 de outubro no espaçamento de 50 cm entre linhas e população de 250.000 plantas 
por ha. O talhão recebeu o manejo adotado pelo produtor, seguindo recomendações 
técnicas indicadas para a cultura da soja. Durante o ciclo de desenvolvimento da cultura 
foram tomadas imagens aéreas nas seguintes datas e estádios fisiológicos: 20/12/2017 
(V7); 21/01/2018 (R3); 17/02/2018 (R7) e 28/02/2018 (R8) (Figura 1). As imagem foram 
obtidas por um VANT do tipo quadricóptero, modelo Phantom 4 pro, da marca DJI® 
equipado com um sensor do tipo CMOS com resolução de 12 M pixel. O sensor capta 
a radiação refletida nas bandas do vermelho, verde e azul (RGB). Os planos de vôo 
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foram elaborados no software Pix4D®, considerando uma altura de voo de 200 m, 80% 
de sobreposição longitudinal e 60% lateral. A cada vôo, foram obtidas 150 fotos, 
utilizadas para gerar um ortomosaico por meio de processamento no software Agisoft 
PhotoScan Professional®. A resolução final do ortomosaico foi de 5 cm por pixel. O 
índice MPRI [(Verde - Vermelho)/(Verde + Vermelho)] foi determinado no software livre 
Quantum Gis®. No dia 18/03/2018 foi realizada a colheita do talhão com uma 
colheitadeira automotriz modelo CR6080 da marca New Holland®, equipada com 
plataforma de 9,5 metros e sensores de fluxo e de umidade e sistema de posicionamento 
global. Os dados obtidos foram filtrados para eliminar dados discrepantes e 
inconsistentes, tais como aqueles obtidos pela passagem da automotriz sobre áreas já 
colhidas ou obtidos com plataforma parcialmente utilizada. Após a filtragem foram 
utilizados 19.215 pontos para elaboração dos mapas (pixel aproximado de 4.5 metros). 
Os dados foram convertidos para a unidade de sacas de 60 kg/ha a 13% de umidade. 
Para comparação os dados foram modelados por meio de krigagem, utilizando o 
programa VESPER (Variogram Estimation and Spatial Prediction plus ERror). Foram 
elaborados gráficos de parâmetros de solo, produtividade e do índice MPRI no programa 
Surfer (Surface Mapping System, Golden Software Inc).  

A produtividade média no talhão foi de 66 sacas/ha, considerada adequada para 
as condições da safra (Figura 1). Os valores mínimos e máximos foram de 43 e 73 
sacas/ha, indicando elevada variabilidade espacial da produtividade. De forma geral, o 
MPRI aumentou da primeira para a segunda data de avaliação, quando atingiu o 
máximo valor observado. Nas datas posteriores, o índice foi declinando, indicando o 
avanço na senescência das plantas. 

A maior correlação entre a produtividade e o MPRI foi observada na terceira data 
de avaliação (17/02/2018), quando a cultura estava no estádio R7 (Figura 1; Tabela 1). 
Provavelmente, entre as fases acompanhadas, esta foi a que melhor representou o 
conjunto de todos os estresses bióticos e abióticos enfrentado pela cultura durante o 
ciclo de desenvolvimento. Entre os parâmetros de solo apenas o K não apresentou 
correlação significativa com a produtividade da soja, provavelmente porque a 
variabilidade do parâmetro foi baixa e porque o nível de disponibilidade na maior parte 
da área pode ser considerado muito baixo, indicando ser um dos parâmetros críticos 
para a produtividade na gleba. O P não apresentou dependência espacial e na média 
estava em um nível considerado adequado para este tipo de solo, 15 mg/dm3. Os 
parâmetros associados à acidez, foram os mais bem relacionados com a produtividade 
da soja, particularmente o Ca. A população de P. brachyurus, por sua vez, foi 
relacionada negativamente com a produtividade. Interessante também observar a alta 
relação inversa entre os parâmetros de acidez e a população de P. brachyurus (Tabela 
1).

O MPRI determinado nas imagens aéreas, no caso do Ca, Mg e V apresentou 
valores de correlação conflitantes e/ou menores do que os observados diretamente com 
a produtividade. No caso do pH e da população de P. brachyurus o comportamento 
também foi inconsistente com o MPRI. O K apresentou correlação negativa com o MPRI 
da imagem do dia 28/02/2018 já no final do ciclo da cultura. De qualquer modo, os 
resultados indicam que o índice MPRI, das imagens obtidas, não se mostrou bem 
relacionado com os parâmetros de solo avaliados.  

De forma geral, os dados de solo indicam que a correção sitio específica da 
acidez do solo e a adubação corretiva para o K, podem ter impacto positivo para o 
aumento da produtividade de soja na gleba avaliada. 

No caso do índice MPRI da imagem do dia 17/02/2018, que se mostrou bem 
relacionado com a produtividade, o parâmetro de solo mais bem relacionado a ele foi o 
Ca.
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Figura 1. Mapas do índice MPRI em diferentes estádios de desenvolvimento e mapas de 
produtividade da cultura da Soja e de parâmetros de solo. Fazenda Santo Antônio, Cambé, 2018. 

Tabela 1. Coeficientes de correlação entre a produtividade de grãos de soja e o índice MPRI em 
diferentes estádios de desenvolvimento da soja e parâmetros de solo.  Fazenda Santo Antônio, 
Cambé, 2018.

  20/12/17 23/01/18 17/02/18 28/02/18 Ca K Mg pH V Praty
Soja 0.10 -0.04 0.62 0.13 0.30 0.02 0.29 0.18 0.25 -0.22
20/12/2017  -0.16 -0.12 0.06 0.16 -0.08 0.18 0.15 0.18 -0.16
23/01/2018   0.07 0.04 -0.13 -0.10 -0.04 -0.26 -0.21 0.23
17/02/2018    0.19 0.20 0.11 0.15 0.09 0.14 -0.09
28/02/2018     -0.16 -0.24 0.00 -0.18 -0.19 0.25
Ca      0.00 0.82 0.64 0.91 -0.80
K       -0.51 0.42 0.26 -0.25
Mg        0.34 0.63 -0.50
pH         0.89 -0.78
V          -0.86
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DIFERENTES DENSIDADES POPULACIONAIS 
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Uma estratégia de plantio, e que em alguns casos tem demostrando 
resultados satisfatórios, é o plantio cruzado. O sistema plantio cruzado surgiu com a 
ideia de aumentar a população de plantas de soja sem sobrecarregar 
demasiadamente as plantas na linha. No sistema plantio cruzado, a realização do 
plantio se inicia posicionando parte das sementes, e depois, planta-se a outra metade 
em sentido perpendicular à primeira, formando quadrados (Balbinot Junior et al., 
2012).

Esse arranjo possibilita dobrar a quantidade de plantas no local, aproveitando 
melhor o espaço e com o manejo adequado aumentando a produtividade da área. 
Ainda o sistema consegue manter o mesmo manejo fitossanitário que o agricultor já 
esta acostumado no plantio linear, tornando prático a realização dos trabalhos na 
lavoura (Kerber, 2013). 

Em sistema de plantio cruzado, além de aumentar do fluxo de implementos na 
lavoura e a possível compactação do solo, pode favorecer também o aparecimento de 
patógenos. Com os resultados obtidos até o momento, poucas são as informações 
referentes ao ambiente, pois o arranjo populacional poderá variar dependendo da 
região, fertilidade, época de plantio e da cultivar (Fiorese, 2013). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o sistema de plantio cruzado da soja e 
diferentes densidades populacionais em caracteres de interesse agronômico e 
produtividade na região de Sorriso-MT. 

O experimento foi realizado no município de Sorriso-MT, situado a 13°09’22” 
S e 55°19’23”O, com altitude aproximada de 469 metros.  A cultivar de soja TMG 4182 
foi semeada no dia 18/10/2014 com as seguintes características: maturação relativa 
de 8.2, crescimento com hábito determinado, moderada resistência ao acamamento, 
flor branca e pubescência cinza. Resistência a cancro da haste e mancha olho-de-rã. 
Resistente às raças 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 14 de nematoide de cisto. Suscetível à 
mancha alvo e nematoide de galhas. Moderada resistência ao nematoide Pratylenchus 
brachyurus.

As parcelas foram compostas por 16mx16m e divididas adotando o 
delineamento experimental em blocos ao acaso, com oito repetições e quatro 
tratamentos: T1: Linear recomendado (16 sementes por metro); T2: Cruzado com 
distribuição de 100% da quantidade de sementes recomendada na primeira passada e 
100% na segunda passada, em ângulo de 90º; T3: Cruzado com distribuição de 100% 
na primeira passada e de 75% (12 sementes por metro) na segunda passada, em 
ângulo de 90º e T4: Cruzado com distribuição de 100% na primeira passada e 50% (8 
sementes por metro) na segunda passada, em ângulo de 90º.  

Os atributos determinados foram: altura de plantas, inserção da primeira 
vagem, massa seca, produtividade e peso de mil grãos (PMG). 

Para a determinação de produtividade e PMG os dados foram corrigidos para 
umidade de 14%. 

Comprovada a existência de interação significativa entre tratamentos, foi 
realizado um teste de médias de Tukey a 5% de probabilidade. 

Foi observado diferença significativa entre tratamentos para as variáveis:  
altura de plantas, inserção da primeira vagem e massa seca (Tabela 1). Nessas 
condições, em geral, ocorre uma alocação rápida de assimilados na parte aérea o que 
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permite a planta crescer e ultrapassar a vegetação ao seu redor e expor de maneira 
mais favorável a sua superfície fotossintetizante à luz (Engel & Poggiani, 1990).  

Para as características produtividade e PMG não houve diferença entre os 
sistemas de semeadura. Silveira (2012) também observou que o arranjo de plantio não 
influenciou a produção de vagens por planta e o peso de mil grãos. O plantio em linhas 
cruzadas não aumentou a produção de grãos por área em relação ao plantio em linhas 
convencionais.  

Os tratamentos T2, T3 e T4 apresentaram maior altura de inserção de 
primeira vagem, altura de plantas e massa seca. Em média, os tratamentos em plantio 
cruzado foram 2,5 cm maiores em altura de inserção da primeira vagem quando 
comparado com T1, e em altura de plantas os tratamentos em plantio cruzado foram 
5,2 cm maiores quando comparado ao T1 (Tabela 2). Martins et al., (1999) 
observaram que independente da época de semeadura, quanto maior a densidade de 
plantas, maior a altura final de planta, menor o diâmetro da haste principal e menor o 
número de ramificações por planta.  

Com relação a variável massa seca, Os tratamentos T1 e T4 não diferiram 
estatisticamente entre si. Em média, os tratamentos T2 e T3 tiveram 578,25 kg/ha a 
mais de massa seca quando comparados com a média da testemunha (Tabela 2). 

De acordo com Urben Filho e Souza (1993), quando se altera a disposição das 
plantas no solo, modifica a competição intraespecífica das plantas, sendo que o 
número de vagens por planta é o mais afetado, em consequência da redução do 
número de ramos.

Segundo Castro (1996), as plantas pertencentes à mesma espécie competem 
entre si e com outras plantas invasoras pelos fatores de produção, fenômeno que é 
responsabilizado pela queda de produtividade em muitas lavouras. A competição por 
luz, devido à interferência da parte aérea da planta é mais importante que a 
competição por substrato.  

Este ocorrido também foi observado por Kerber (2013), dizendo que apesar 
do plantio cruzado buscar um arranjo espacial que tenha melhor aproveitamento do 
espaço, na prática, o sistema pode ocasionar irregularidades no plantio. A primeira 
passada de plantio prejudica a plantabilidade da segunda passada de plantio devido 
ondulações no terreno, isso acarreta na perda de sementes.  

Dessa maneira, deve ser avaliado mais cultivares, densidades e 
espaçamentos para o sistema de plantio cruzado, sendo que para cada situação os 
resultados podem variar dependendo principalmente dos fatores ambientais, 
nutricionais, genéticos e populacionais.  

Neste sentido, os diferentes sistemas e densidades de semeaduras testadas 
no experimento não influenciaram a resposta da soja para os atributos produtividade e 
peso de mil grãos. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância com os quadrados médios de tratamento (QMt), 
blocos (QMb) e resíduo (QMr), médias e coeficiente de variação (CV%) obtidos em Sorriso-MT. 

Características QMt QMb QMr Média CV% 

Altura da 1° vagem 13,49** 3,17** 0,46 8,4 8,12 

Altura de plantas 55,6** 26,98** 2,67 37,3 4,39 

Massa seca 611542,6** 115666,3 ns 126067,9 3.705,3 9,58 

Produtividade 34,31 ns 28,96 ns 33,58 66,7 8,69 

Peso de mil grãos 24,31 ns 41,19 ns 31,59 149,4 3,76 
ns e **: não significativo e significativo a 1% de probabilidade, respectivamente,  pelo teste F.

Tabela 2. Médias gerais dos tratamentos avaliado nos diferentes arranjos espaciais para a 
cultura da soja. Safra 2014/15. Sorriso-MT

Tratamentos 
Altura da 
primeira

vagem (cm) 
Altura de 

planta (cm)
Massa seca 

(kg ha-1)
Produtividade 

(sc ha-1)
PMG2

(g) 

T1 - Linear 6,5 b 33,3 b 3.314,16 b 64,3 149,3 

T2 - 100%x100% 9,5 a 39,3 a 3.946,24 a 66,3 151,8 

T3 - 100%x75% 8,8 a 38,3 a 3.839,58 a 69,3 148,2 

T4 - 100%x50% 8,7 a 38,0 a 3.721,24 ab 66,5 148,1 

DMS 0,9 2,2 494,90 8,0 7,8 
1Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.   
2PMG: Peso de mil grãos. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE CULTIVARES DE SOJA EM FUNÇÃO DA 
DENSIDADE DE PLANTAS 

VIEIRA, N.D.1, PRANDO, A.M.2, SILVA FILHO, P.M.2
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2 Engenheiro Agrônomo – Embrapa Soja, Londrina - PR, andre.prando@embrapa.br; 
pedro.moreira@embrapa.br 

Apesar da soja apresentar alta plasticidade fenotípica, diferentes densidades 
de semeadura vem sendo avaliadas a fim de aumentar a produtividade da cultura 
(Moreira et al., 2015). Nos últimos anos, ocorreram mudanças nas características das 
cultivares como: uso de cultivares transgênicas, diminuição do número de dias no ciclo 
da cultivar, hábito de crescimento indeterminado, arquitetura de planta, etc., o que 
pode alterar as respostas às mudanças de densidade de plantas. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o efeito da densidade de plantas das cultivares de soja BRS 360 
RR e NS 6262 RR sobre os componentes de rendimento e a produtividade. O 
experimento foi realizado no município de Londrina - PR, localizado a 23°22’90” LS e 
51°02’56” LO e altitude de 550 m. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho 
distroférrico. O delineamento experimental foi parcelas subdivididas com quatro 
repetições. Os tratamentos consistiram em duas cultivares de soja com hábito 
crescimento indeterminado (BRS 360 RR e NS 6262 RR) e quatro densidades de 
plantio (4, 8, 12 e 13 plantas por metro linear). Cada tratamento foi composto por 
quatro linhas de 5 m de comprimento, com espaçamento de 0,45 m. As populações 
desejadas para os tratamentos foram obtidas com a operação de raleio através do 
arranque das plântulas excedentes quando as mesmas estavam no estádio V2. Para a 
condução da lavoura foram seguidas as recomendações da Tecnologia para Produção 
de Soja (Embrapa, 2011).

A semeadura foi realizada com semeadora adubadora de plantio direto no dia 6 
de novembro de 2012. A adubação foi realizada na base, utilizando-se 300 kg ha-1 do 
adubo formulado 02-14-06. A adubação potássica foi complementada em cobertura. 
Para as avaliações, foram utilizadas 10 plantas coletadas da área útil de cada sub-
parcela em estádio R8. As variáveis avaliadas foram: a) Altura de planta; b) número de 
ramos por planta, determinado pela contagem do número de ramificações presentes 
na haste principal; c) número de vagens; d) número de nós por planta, obtido através 
da contagem direta em cada planta e f) massa de 100 grãos, determinadas após a 
colheita. Os dados foram submetidos à análise de variância e o fator densidade de 
plantas foi avaliado por meio de análise de regressão a 5%. As médias de cultivares 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Ambas as cultivares apresentaram bom potencial produtivo, a BRS 360 RR 
produziu em média 4.091 kg.ha-1 e a NS 6262 RR 3.985 kg.ha-1, ficando acima das 
médias nacional e estadual do ano em que o ensaio foi conduzido que foi de 2.957 e 
3.305 kg.ha-1 respectivamente.  

A cultivar BRS 360 RR apresentou maior peso de 100 grãos que a NS 6262 RR 
(Tabela 1). Essa é uma característica genética, que pode ser influenciada pelas 
condições climáticas durante a fase de desenvolvimento dos grãos. De acordo com 
Queiroz & Minor (1977) fatores como deficiência hídrica, teor de nitrogênio e baixa 
radiação solar no período de floração também reduzem a massa de grãos (BOARD & 
HARVILLE,1998). Nesse estudo não foi observada influência da densidade sobre o 
peso de 100 grãos. A altura média de plantas, número de nós e número de ramos da 
cultivar BRS 360 RR foram superiores a NS 6262 RR, entretanto o número de vagens 
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por planta não diferiu estatisticamente entre as cultivares (Tabela 1). A produtividade 
da cultivar NS 6262 RR foi superior apenas na população de quatro plantas por metro. 
Já a cultivar BRS 360 RR respondeu a densidade de plantas se ajustando a uma 
equação quadrática e apresentou melhor produtividade estimada (ponto de máximo) 
na população de 9,6 plantas por metro (Figura 1). Isso demostra a plasticidade das 
cultivares em manter a produtividade em menores densidades. Esse resultado pode 
ser interessante, pois possibilita ao produtor reduzir o custo de aquisição de sementes. 
Contudo, semear buscando densidades extremamente baixas pode ser arriscado, 
visto que as plantas estão sujeitas a estresses por pragas e/ou condições ambientais, 
bem como a possibilidade de uma maior incidência de plantas daninhas, podendo 
comprometer o desempenho produtivo da lavoura.  

A massa de 100 grãos não foi influenciada pela população de plantas para 
nenhuma das cultivares (Tabela 1). Isto pode ser explicado pelo fato de que nas 
menores densidades apesar da maior produção de vagens por planta não houve 
limitação por luz, em função da melhor distribuição de planta na área.  Observou-se 
uma tendência de elevação do porte das plantas, a medida que se elevou as 
densidades. (Tabela 1). Isto pode ser explicado pelo fato de que com o aumento da 
densidade de plantas, aumenta a competição intraespecífica por luz, levando ao 
estiolamento nas maiores densidades. Segundo Sediyama et al. (1999), plantas altas 
ou com haste muito fina tendem ao acamamento com maior facilidade. Isto é 
importante, pois geralmente os maiores níveis de acamamento ocorrem nas cultivares 
que apresentam as maiores alturas. Nas densidades estudadas houve uma tendência 
à redução no número de nós com o aumento da densidade de plantas. Não foram 
encontrados dados na literatura com relação ao número de nós em diferentes 
densidades de plantas. Acredita-se, no entanto, que a redução do número de nós em 
relação ao aumento da densidade esteja relacionada com a competição intraespecífica 
por luz, nutrientes e água. 

O número de ramos também demonstrou uma tendência à redução com o 
aumento da densidade de plantas nas condições estudadas (Tabela 1). De acordo 
com Martins et al. (1999) a competição intraespecífica das plantas de soja pelos 
fatores do ambiente, especialmente luz, determina o maior ou menor número de 
ramificações, ou seja, em maiores densidades de plantas, devido ao número 
excessivo de plantas na linha, ocorre menor disponibilidade de fotoassimilados para o 
crescimento vegetativo das plantas na forma de ramificações. Houve uma tendência 
de diminuição do número de vagens por planta com o aumento da densidade de 
plantas (Tabela 1). Variações no número de vagens por planta em função da 
densidade de plantas também foram observados por Tourino et al. (2002). A maior 
produtividade da cultivar BRS 360 RR é entre 9 e 10 plantas por metro, enquanto a 
produtividade da cultivar NS 6262 RR não é influenciada pelas densidades de plantas 
estudadas.
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Tabela 1. Produtividade de soja em função do desdobramento de cultivar e densidade de 
plantas; peso de 100 grãos, altura de plantas, número de nós, ramos e vagens por planta em 
função da cultivar utilizada em Londrina, PR na safra 2012/2013.  

Produtividade Peso de 100 grãos Altura de planta N° de nós  N° de ramos  N° de vagens 
(kg.ha-1) (g) (cm) por planta por planta por planta 

Pop. BRS
360

NS
6262 

BRS
360

NS
6262 

BRS
360

NS
6262 

BRS
360

NS
6262 

BRS
360

NS
6262 

BRS
360

NS
6262 

4 3.468b 4.190a 17,6 15,6 102,3 83,2 19,7 19,0 5,1 5,0 114,7 133,6 

8 4.468a 3.996a 17,9 15,5 110,6 88,0 19,0 17,7 4,8 4,2 81,6 87,6 

12 4.177a 3.761a 18,0 15,2 115,4 88,3 18,4 16,5 4,3 3,2 74,4 67,3 

13 4.249a 3.995a 17,8 15,4 109,2 91,8 18,0 17,0 3,9 3,9 69,0 74,4 

Média 4.091 3.985 17,8a 15,4b 109,4a 87,8b 18,8a 17,5b 4,5a 4,0b 84,9a 90,7a 
DMS 519,1 1,0 3,5 0,7 0,3 7,4 
Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. DMS: Diferença mínima significativa 

Figura 1. Produtividade de soja em função da interação cultivar e densidade de plantas em 
Londrina na safra 2012/2013.
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PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E AGRONÔMICOS DE CULTIVARES DE 
SOJA EM BAIXA ALTITUDE NO PARÁ 

CAMPOS, L.J.M.1; COSTA, R.V.2; ALMEIDA, R.E.M.3; EVANGELISTA, B.A.3;
CAMARGO, F.P.3; EVARISTO, A.B.4; PEREIRA, A.A.5; PEREIRA, L.A.O.6;
BERNARDES, F.P.6; ALMEIDA, M.D.7; LIMA, D.M.6; QUEIROZ, F.M.6; SANTOS, D.3;
GUARDA, V.A.8; El HUSNY, J.C.9

1Embrapa Soja, Palmas, TO, leonardo.campos@embrapa.br; 2Embrapa Milho e Sorgo;
3Embrapa Pesca e Aquicultura; 4Universidade Estadual do Tocantins; 5Bolsista DTI/CNPq;  
6Faculdade Católica do Tocantins; 7IFMT-Campus Confresa; 8Embrapa/Secretaria de Inovação 
e Negócios; 9Embrapa Amazônia Oriental. 

A cultura da soja exerce um papel de destaque na economia do Brasil, 
impulsiona o agronegócio e transforma as regiões produtoras de fronteira. Essa 
transformação precisa ser pautada na sustentabilidade social, ambiental e econômica. 
No Pará a soja desempenha um importante papel. Em 2017 foram exportados 1.172,6 
mil toneladas, movimentando cerca de 434 milhões de dólares (MDIC, 2018).  

Para garantir uma agricultura sustentável, torna-se necessário a obtenção de 
cultivares mais produtivos e menos exigentes em insumos. Informações sobre a 
fisiologia de cultivares em áreas de produção pode direcionar programas de 
melhoramento, criando uma base de conhecimentos de resposta dessas cultivares ao 
ambiente de cultivo. Neste contexto, foram estudadas respostas fisiológicas de 
quatorze cultivares de soja, cultivados em Santana do Araguaia/PA, safra 2015/2016. 
Nessa safra, ocorreu um período expressivo de seca em fevereiro de 2016 (Figura 1), 
o qual parece ter interferido no enchimento de grãos de algumas cultivares, 
provocando uma redução no potencial produtivo. Contudo, essa situação permitiu 
observar se os parâmetros fisiológicos levantados poderiam traduzir as respostas 
diferenciais de produtividade das cultivares ao ambiente adverso. 

O experimento foi conduzido em Santana do Araguaia, PA, 9°32' S e 50°51' W, 
altitude de 120 m, na safra 2015/2016. O plantio ocorreu em 01/12/2015 e colheita a 
partir de 19/03/2016. O solo foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo 
distrófico. Adubação de plantio foi 300 kg de 05-25-15. O delineamento experimental 
foi em blocos completos casualizados, com quatro repetições. As parcelas foram 
constituídas de 12 m de comprimento e 2,5 m de largura, com área útil de 10 m2. As 
cultivares utilizadas são listadas na Tabela 1. O controle de pragas, doenças e plantas 
daninhas foi efetuado, conforme as indicações técnicas para a cultura. Os dados de 
precipitação pluvial e temperatura do ar durante o período de execução do 
experimento são apresentados na Figura 1. 

A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas 
presentes na área útil das parcelas, com dados corrigidos para 13% de umidade. O 
índice SPAD (Soil Plant Analisys Development) e a fluorescência da clorofila foram os 
dois parâmetros fisiológicos levantados. Os parâmetros foram obtidos no estádio R5 
das cultivares. O índice SPAD foi obtido por meio do equipamento Minolta SPAD-502, 
enquanto a fluorescência da clorofila foi obtida por meio do equipamento FluorPen 
modelo FP-100. No FluorPen foram obtidos os parâmetros de fluorescência inicial 
(Fo’), fluorescência máxima (Fm’) e rendimento quântico efetivo do fotossistema II 
(QY=Fv’/Fm’; Fv’=Fm’-Fo’). Para as leituras foram utilizadas 4 plantas por parcela, 
sendo as medidas realizadas no folíolo central do terceiro trifólio de folhas adaptadas à 
luz. Os resultados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05) e, 
quando necessário, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

Apesar da baixa precipitação em fevereiro de 2016, a produtividade média foi de 
2.810,4 kg.ha-1, acima da produtividade da região nesse período. As cultivares TMG 

121



Sessão de Fisiologia Vegetal, Agrometeorologia e Práticas Culturais 393

2187 IPRO, BRS 279 RR, TMG 2183 IPRO e NS 7300 IPRO Bproduziram acima de 
3.000 kg.ha-1.

O índice SPAD médio do experimento foi de 41,92 situando-se dentro da faixa 
normalmente encontrada na soja (Corrêa e Alves, 2010). As cultivares mostraram 
diferentes níveis de SPAD no experimento. A maior média de produtividade 
apresentou um alto SPAD (segunda maior média, Tabela 1). Contudo, o índice SPAD 
obtido no experimento não se correlacionou diretamente com a produtividade (Tabela 
2), mostrando que o conteúdo de clorofila não parece ser o único determinante para a 
produtividade.

A fotossíntese é a base da produção vegetal, sendo um dos principais fatores 
responsáveis pelo acúmulo de biomassa e produtividade vegetal. A fluorescência da 
clorofila pode revelar aspectos da fotossíntese e sua relação com os estresses 
ambientais (Krause e Weis, 1991). Os parâmetros de fluorescência estudados foram a 
fluorescência inicial (Fo’), fluorescência máxima (Fm’) e eficiência quântica (QY). A Fo’ 
foram diferentes entre as cultivares, que pode indicar danos no centro de reação do 
fotossistema II ou redução da capacidade de transferência de energia da antena para 
o centro de reação (Baker e Rosenqvist, 2004). Nesse experimento, não houve 
alteração na Fo’ (Tabela 1). Fm’ também não foi alterado nas cultivares. O maior 
rendimento quântico efetivo foi verificado no cultivar NS 7670 (QY = 0,673) enquanto o 
menor no W 791 (QY = 0,617; Tabela1). Esses valores são considerados baixos e 
indicam que as plantas estão submetidas a um alto nível de estresse (Krause e Weis, 
1991). Chavarria et al., (2015) não observaram alterações no conteúdo de clorofila em 
plantas que cresciam em -0.164 Mpa de potencial de água no solo. Contudo, esses 
mesmos autores observaram elevação da Fm em resposta ao déficit hídrico, o que 
não ocorreu com os valores de Fo’ e QY. Marquez-Garcia et al. (2015) trabalhando 
com plantas de soja em estresse hídrico, encontraram reduções em QY somente após 
21 dias de seca. 

Todos os parâmetros de fluorescência levantados não mostraram boa correlação 
com a produtividade (Tabela 2). Assim, os parâmetros fisiológicos levantados 
(parâmetros de fluorescência e índice SPAD) revelaram comportamento diferenciado 
das cultivares em resposta ao ambiente de cultivo. Contudo, esses parâmetros 
fisiológicos não foram suficientemente robustos para se correlacionar com a 
produtividade.

A produtividade vegetal é resultado de constantes interações da planta com o 
ambiente externo. Portanto, para compreender melhor as respostas de produtividade 
ao ambiente, sugere-se o levantamento dos parâmetros estudados sejam repetidos 
em outras fases do desenvolvimento da soja. 
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Figura 1. Precipitação e temperatura média mensal de Santana do Araguaia, PA, obtida 
durante os meses de cultivo da soja. 

Tabela 1. Descrição das cultivares, evento transgênico associado (ET) sua produtividade 
(Prod) e parâmetros fisiológicos como índice SPAD, fluorescência inicial (Fo’), fluorescência 
máxima (Fm’) e rendimento quântico efetivo (QY) em quatorze cultivares de soja semeadas em 
Santana do Araguaia, PA. 

Cultivares ET Prod SPAD Fo’ Fm’ QY Stand Ciclo
TMG 2187 IPRO 3362,8 a 43,33 a 3237,3 8983,0 0,640 ab 320000 115 

BRS 279 RR 3279,0 ab 39,88 ab 3194,0 9285,7 0,653 ab 270000 110 

TMG2183 IPRO 3070,0 abc 42,67 a 3147,3 9531,7 0,667 ab 220000 110 

NS 7300 IPRO 3039,6 abc 41,81 ab 3323,3 9817,3 0,663 ab 320000 100 

W 842 RR 2891,0 abc 40,04 ab 3147,3 9079,3 0,657 ab 200000 115 

BRS 9090 RR 2879,2 abc 37,89 b 3048,0 9000,0 0,663 ab 200000 120 

TMG 132 RR 2828,4 abc 41,04 ab 3263,7 8959,7 0,637 ab 280000 115 

CZ 48B41 RR 2817,4 abc 42,33 ab 3187,0 8494,7 0,623 ab 300000 105 

NS 7670 RR 2802,6 abc 43,23 a 3320,3 10143 0,673 a 280000 105 

SYN 13850 IPRO 2703,4 abc 42,76 a 3456,3 9760,7 0,647 ab 275000 115 

TEC 7022 IPRO 2636,2 abc 43,92 a 3100,7 8508,0 0,637 ab 290000 110 

BRS 7570 IPRO 2468,0 abc 42,73 a 2954,7 8454,7 0,650 ab 280000 102 

W 791 RR 2339,2 bc 42,89 a 2931,3 7713,7 0,617 b 280000 120 

RB 8370 RR 2228,4 c 42,44 a 3273,3 9036,3 0,630 ab 280000 110 
 Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de  Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 2. Coeficientes de correlação linear de Pearson entre o índice SPAD, parâmetros de 
fluorescência (fluorescência inicial - Fo’, fluorescência máxima - Fm’ e rendimento quântico - 
QY) e produtividade de quatorze cultivares de soja semeadas em Santana do Araguaia, PA.

SPAD Fo’ Fm’ QY' Prod 
SPAD 1,000 -0,146 -0,152 -0,096 -0,226 

Fo -0,146 1,000 0,868 0,300 -0,071 

Fm -0,152 0,868 1,000 0,722 0,065 

QY -0,096 0,300 0,722 1,000 0,271 

Prod -0,226 -0,071 0,065 0,271 1,000 
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INOCULAÇÃO DE Bradyrhizobium EM SOJA VIA ÁGUA DE IRRIGAÇÃO   

TAVARES, L.G.1; SOUSA, A.S.1; VAZQUEZ, G.H.1, SANCHES, A.C.1

1Universidade Brasil, Campus Fernandópolis, SP, leonardo_tavares51@hotmail.com 

O fenômeno da fixação biológica do nitrogênio (FBN) é um processo natural, no 
qual bactérias captam o nitrogênio (N) atmosférico, tornando-o disponível para as 
plantas, fato que, especialmente no Brasil, torna a cultura da soja rentável por meio da  
fixação de grandes quantidades de N, resultando em elevadas produtividades de grãos 
a um custo menor que o convencional (Araújo, 1999). 

A bactéria Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium elkanii por meio da 
inoculação nas sementes infecta as raízes da soja, via pelos radiculares, formando os 
nódulos e, no seu interior, ocorre o processo de FBN, que, dependendo de sua 
eficiência, fornece todo o N que a soja necessita (Hungria; Campo, 2013). 

Os inoculantes são insumos baratos e fáceis de serem encontrados, existindo 
no mercado os líquidos, géis e turfosos. O inoculante líquido pode ser aplicado via 
semente e via sulco de semeadura. O inoculante à base de turfa só pode ser aplicado 
via semente (Hungria; Campo, 2013).

Na soja, o período em que os nutrientes são absorvidos em maior quantidade, 
corresponde à fase do desenvolvimento da planta em que as exigências nutricionais são 
maiores. Este período vai de V2 (primeira folha trifoliada completamente desenvolvida) 
até R5 (início de enchimento de grãos), sendo que a velocidade de absorção aumenta 
durante a floração e início de enchimento dos grãos (Staut, 2007). 

Assim, a hipótese testada neste trabalho é que a inoculação das plantas de soja, 
via água de irrigação no período de floração, propicia maior produtividade de grãos. O 
objetivo nesse trabalho foi avaliar diversas doses de inoculante líquido diluído e aplicado 
via água de irrigação na produtividade de grãos de soja. 

O preparo do solo foi em sistema de plantio direto e o experimento conduzido 
em uma área comercial em Riolândia/SP, durante o período de novembro de 2017 a 
março de 2018 em solo classificado como Argissolo. A área foi semeada anteriormente 
com sorgo e dessecada com glifosato, 15 dias antes da semeadura da soja. A cultivar 
semeada foi a P98Y12RR, resistente ao herbicida. 

O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados, com três 
repetições. Os tratamentos foram constituídos de doses de inoculante liquido (5, 10, 15 
e 20 L ha-1), diluído em água e aplicado manualmente com regadores plásticos de forma 
a totalizar uma lâmina de irrigação de 25 mm e uma testemunha que só recebeu água, 
todos aplicados no estádio R1-R2 (inicio do florescimento e florescimento pleno). 

A semeadura foi realizada no dia 14/11/2018 com semeadora-adubadora   
regulada para uma densidade de 14 sem m-1 e 200 kg ha-1 da fórmula 4-30-10. 

As sementes de soja foram tratadas com Vitavax-Thiram 200SC® (200 mL 100 
kg-1 de sementes), Cruiser® 350FS (200 mL 100 kg-1 de sementes), inoculante líquido 
TotalNitro® (150 mL 100 kg-1 de sementes) e inoculante turfoso TotalNitro® (180 g 100 
kg-1 de sementes).  

As parcelas foram constituídas de 4,0 m de comprimento e 2,0 m de largura, em 
espaçamento de 0,5 m entre as linhas, totalizando 8 m2. A área útil das parcelas foi de 
3 m2 (3 m de comprimento por 1,0 m de largura).  

Em R1 (início do florescimento), a área foi adubada em cobertura com cloreto de 
potássio (120 kg ha-1). O controle de pragas, doenças e plantas daninhas foi efetuado 
conforme as indicações técnicas para a cultura. O clima da região segundo a 
classificação de Köpppen é Aw e os dados de precipitação pluvial, temperatura mínima, 
máxima e média do ar durante o período de execução do experimento estão 
apresentados na Figura 1. 
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A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas presentes 
na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 13% de umidade. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito 
de tratamentos, as médias foram comparadas pela análise de regressão. 

A colheita foi realizada manualmente no dia 19/03/2018, tendo a cultivar 
P98Y12RR um ciclo de 125 dias, o que concorda com os resultados de Borges et al. 
(2013), que avaliando diversas cultivares de soja em Riolândia/SP, obtiveram um ciclo 
vegetativo de 113 dias para essa mesma cultivar na safra 2012/2013.  

A precipitação total durante o ciclo da cultura foi de 750 mm, havendo uma  
distribuição homogênea (Figura 1). Sabe-se que a necessidade total de água na cultura 
da soja para obtenção do máximo rendimento varia entre 450 a 800 mm/ciclo, 
dependendo das condições climáticas, do manejo da cultura e da duração do seu ciclo 
(Farias et al., 2013). Ainda segundo os mesmos autores, o volume de água ideal para 
atender as necessidades da cultura da soja durante a fase crítica (R1-R6) situa-se entre 
120 a 300 mm, bem distribuídos ao longo deste período (variando de 30 a 60 dias, a 
partir do início da floração, em função da cultivar e das condições climáticas durante a 
estação de crescimento). Neste experimento, a precipitação na fase R1-R6 foi de 154 
mm, o que garantiu uma produtividade média de 2887 kg ha-1 (Tabela 1), porém, inferior 
à média brasileira em 2016/2017 que foi de 3362 kg ha-1 (Conab, 2017). 

Quanto as médias de temperatura, a máxima foi de 32,2ºC, a mínima de 20,7ºC 
e a média de 26,4ºC (Figura 1). A soja se adapta melhor às regiões onde as 
temperaturas oscilam entre 20°C e 30°C, sendo que a temperatura ideal para seu 
desenvolvimento está em torno de 30°C (Farias et al., 2013), o que neste experimento 
esteve próximo (26,4 ºC) (Figura 1).  

A população de plantas não apresentou diferenças significativas nas diversas 
doses de inoculante testadas, o que já era esperado, visto que todas as parcelas foram 
semeadas e manejadas da mesma forma, além de terem recebido a mesma quantidade 
de água (Tabela 1). A média da população da cultivar P98Y12RR foi de 164500 plantas 
ha-1, estando abaixo do recomendado, que é de 240000 plantas ha-1 (Pitombeira, 2011). 

A produtividade de grãos não apresentou diferença significativa para os diversos 
tratamentos avaliados, sendo que, em termos absolutos, o tratamento com 20 L ha-1 de 
inoculante, quando comparado a testemunha, elevou a produtividade em 376 kg ha-1 ou 
6,3 sacas ha-1 (Tabela 1 e Figura 2). Assim, considerando-se R$ 68,00 o preço da saca 
de soja de 60 kg em março/2018 em Riolândia/SP e o preço do inoculante liquido de R$ 
22,00 L-1, o custo da aplicação de 20 L ha-1 seria de R$ 440,00, o que não seria suficiente 
para cobrir o custo, visto que o lucro gerado com as 6,3 sacas ha-1 seria de R$ 428,00. 

Concluiu-se que o uso de inoculante via água de irrigação na cultura da soja na 
fase R1-R2 não foi eficiente para elevar a produtividade de grãos. Contudo, enfatiza-se 
que há necessidade de mais avaliações a fim de solidificar essa constatação. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e médias de temperaturas mínima, máxima e média do ar 
durante o ciclo de desenvolvimento da soja (14/11/17 a 19/03/18), Riolândia, SP. 

Tabela 1. População de plantas (pl ha-1) e produtividade de grãos de soja (kg ha-1) de acordo 
com a dose de inoculante aplicado via água de irrigação em R1-R2.

Dose inoculante (L ha-1) População (pl ha-1) Produtividade (kg ha-1)
0 165000 2742 
5 149167 3085 
10 140000 2584 
15 185000 2903 
20 183333 3118 

Média 164500 2887 
F 1,814ns 0,615ns 
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Figura 2. Produtividade de grãos de soja em função da dose de inoculante aplicada via 
irrigação.
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BIOESTIMULANTE E GLYPHOSATE NOS CARACTERES AGRONÔMICOS 
DA SOJA RR®

ANDRADE, C.L.L.1; MELO, G.B.2; SILVA, A.G.1; PRÓCOPIO, S.O.2; BRAZ, G.P.B1;
RODRIGUES, R.L.2; LEAL, G.R.2

1Universidade de Rio Verde - UniRV, Campus Rio Verde, GO, silvaag@yahoo.com;2 Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, Aracaju, SE 

A partir da implementação da soja geneticamente modificada passou-se a utilizar 
o glyphosate em pós-emergência como forma de minimizar a fitotoxidez causada pelos 
latifolicidas. Entretanto, continuava a serem observados uma série de sintomas após as 
aplicações do herbicida. A princípio foi registrada a ocorrência de um amarelecimento 
das folhas após a aplicação originando o sintoma denominado de “yellow flashing”.
Posteriormente descobriu-se que este sintoma é consequência da imobilização de Fe, 
Zn, Cu e Mn pelo glifosato (Zobiole et al., 2010 b).  

Neste sentido, os produtores têm buscado alternativas para minimizar esses 
efeitos na soja. Dentre eles, o uso de bioestimulante parecer ser uma alternativa 
promissora. Estes produtos são caracterizados por ser uma mistura de biorreguladores 
de natureza química diferente, podendo ser um nutriente, vitamina, aminoácido ou 
carboidrato. Estes compostos são capazes de modificar processos bioquímicos e 
fisiológicos, podendo gerar alterações morfológicas nas plantas (Cakmak et al.,2009).  

Neste caso, acredita-se que o bioestimulante possa atenuar os efeitos negativos 
do herbicida, bem como promover acréscimos na produtividade da cultura. Sendo assim 
este trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos do bioestimulante, aplicado em conjunto 
com o glyphosate, nas características agronômicas e nos componentes de 
produtividade da cultura da soja. 

O experimento foi conduzido a campo (17o31’02,3” S; 51o12'52,9" W; a 894 m 
de altitude) na safra agrícola 2015/16. Os dados de precipitação e temperatura durante 
a condução do experimento estão apresentados na Figura 1.   

Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados com quatro repetições em 
arranjo fatorial 4x2. Foram empregados oito tratamentos, correspondendo a quatro 
doses do bioestimulante (0,00; 0,35; 0,70 e 1,00 kg ha-1) associadas à ausência e 
presença do herbicida. O bioestimulante utilizado foi o MC Extra® (Carbono orgânico 
200 g L-1, N 10 g L-1, K 200 g L-1), e para as aplicações de glyphosate, foi utilizado o 
produto comercial Glyphotal TR® (Concentração 480 g L-1, SC, UPL), na dose de 900 g 
i.a. ha-1 (1,875 L por ha-1).

As parcelas continham seis linhas de 5,0 m de comprimento, espaçadas em 0,50 
m. A área útil foi obtida levando-se em consideração as duas linhas centrais, 
desconsiderando 0,5 m de cada extremidade. O experimento foi implantado em 29 de 
outubro, com a semeadura da cultivar TMG 7062 Intacta RR PRO® e Inox® (hábito de 
crescimento semi-determinado, ciclo precoce, flor branca e pubescência cinza com 
grupo de maturação 6,2). 

Aos 30 dias após a emergência (DAE) foi realizado um manejo adicional de 900 
g i.a. ha-1 de Roundup Transorb®. Posteriormente as pulverizações dos tratamentos 
foram realizadas com um pulverizador costal pressurizado por CO2, munido de barra 
com seis pontas de pulverização tipo TT 110-02 leque duplo e volume de calda 
equivalente a 150 L ha–1 quando regulado a 2,5 kgf cm-2. Os tratamentos foram aplicados 
aos 36 DAE e as condições climáticas no início e final da aplicação foram 
respectivamente: horário: 14:15/14:45 h; velocidade do vento: 3,9/1,2 km h-1; velocidade 
máxima do vento: 4,4/5,0 km h-1; temperatura: 33,4/28,5oC; umidade relativa: 56/70%; 
nebulosidade: 80 %.  
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Aos dez dias após a aplicação dos tratamentos (46 DAE), foi realizada a 
avaliação de vigor pela observação visual do desenvolvimento das plantas, com uso de 
escala de notas comparativa com a testemunha, e altura inicial de plantas, pela medição 
do colo até a extremidade da inserção do último trifólio completamente desenvolvido em 
cinco plantas escolhidas aleatoriamente. 

A colheita foi realizada aos 98 DAE com realização das seguintes avaliações: 
altura final de plantas e de inserção da primeira vagem pela medição do colo até a 
extremidade da inserção do último trifólio completamente desenvolvido e inserção da 
primeira vagem, respectivamente, em cinco plantas escolhidas aleatoriamente. 

Posteriormente avaliou-se a produtividade de grãos pela colheita das plantas 
com debulha das vagens e pesagem dos grãos; peso de mil grãos, por meio da pesagem 
de mil grãos a partir da amostra de produtividade, em ambas as variáveis foi feita a 
correção da umidade para 13%; e o número de grãos por planta, pela contagem do 
número de grãos em cinco plantas escolhidas aleatoriamente. 

Os dados foram submetidos a análise de variância. Quando constatada 
significância para determinada variável, empregou-se o teste F a 5% de probabilidade 
para comparação do uso em conjunto com glyphosate e análise de regressão para 
comparação das médias das doses do bioestimulante. 

Era esperado que as doses do bioestimulante, com ou sem aplicação em 
conjunta com glyphosate, proporcionassem incrementos na produtividade da soja. No 
entanto isto não foi verificado (Tabela 1). Isto é justificado pela aplicação adicional de 
900 g i.a. ha-1 de Roundup Transorb® seis dias antes a aplicação dos tratamentos. Isto 
pode ter levado a uma maior fitotoxicação da soja e a incapacidade de se recuperar com 
a aplicação do bioestimulante. Os resultados obtidos para a produtividade confirmam os 
encontrados por Merotto et al. (2015) que relataram que a aplicação de bioestimulante 
não foi eficiente como forma de aumentar a produtividade da soja, com redução desta 
variável com o uso do glyphosate. 

 Estes fatos levam a crer que os tratamentos que receberam o herbicida tiveram 
sua taxa fotossintética afetada em função das doses de glyphosate acumulada, não 
permitindo as plantas expressarem seu potencial produtivo. Assim, a aplicação do 
bioestimulante não foi suficiente para suprir as demandas nutricionais causadas pela 
ação quelante do herbicida, permitindo o surgimento de sintomas fitotóxicidade.  

A aplicação do bioestimulante reduziu em 11% a altura de plantas final (Tabela 
1). Uma das hipóteses é que o processo de degradação do glyphosate resulta na 
formação do AMPA, metabólito fitotóxico, responsáveis pela redução do teor de clorofila 
e da biomassa seca da parte área e das raízes (Santos et al., 2007; Beckie, 2011). Outra 
hipótese é que as doses acumuladas do herbicida geraram déficit de EPSPS causando 
a subutilização da rota do ácido chiquímico. A redução da biossíntese deste composto 
inibe a produção de aminoácidos aromáticos, impactando diretamente na biossíntese 
de AIA, e GAA, ambas responsáveis pela divisão e multiplicação celular (Santos et al., 
2007; Beckie, 2011), influenciando diretamente na altura das plantas da soja. 

Portanto, a aplicação do bioestimulante reduziu o porte das plantas, sem, 
contudo, ocasionar efeitos na produtividade de grãos da cultura da soja. No entanto não 
apresentou efeitos sob os componentes de produtividade. Diante disto, há a 
necessidade de realização de outros trabalhos de pesquisa para avaliar o efeito do MC 
Extra com apenas uma aplicação de glyphosate na cultura da soja. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e temperatura média do ar por decêndio, durante a condução do 
ensaio Montividiu-GO. 

Tabela 1 - Valores de produtividade (PROD) e peso de mil grãos (PMG), número de grãos por 
planta (NGP), alturas de planta final (APF) e de inserção da primeira vagem (AIV), vigor (VIG) e 
altura de plantas inicial (API) do ensaio da aplicação de bioestimulante associado ao glyphosate 
na cultura da soja. Montividiu-GO, safra agrícola 2015/16. 

Glyphosate PROD PMG NGP APF AIV VIG API 
(kg ha-1) (g) - --- (cm) --- - (cm) 

Sem 4.281 194 62,1 83,2 a 14,6 3,1 52,2 
Com 4.164 188 62,8 78,4 b 15,0 2,9 50,8 
Média 4.222 192 62,4 81,8 15,4 3,1 51,7 
Bioest. (Kg ha-1)       
0,00 4.301 191 65,4 83,4 13,9 3,0 50,4 
0,35 4.226 188 62,9 81,2 14,7 3,1 53,5 
0,70 4.077 191 59,7 81,4 15,4 3,1 51,5 
1,00 4.206 191 61,2 81,0 14,5 3,0 52,4 
Média 4.203 190 62,3 81,7 14,6 3,0 51,9 
Herb. (H) ns ns ns ** ns ns ns
Bioest. (B) ns ns ns ns ns ns ns
H x B ns ns ns ns ns ns ns
C.V. (%) 6,2 5,3 10,2 6,1 9,5 13,3 5,6 
* Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.  
**; *; ns: Significativo a 1 e a 5% e não significativo, respectivamente pelo teste F. 
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ASPECTOS AGRONÔMICOS PARA A ESCOLHA DE CULTIVARES DE SOJA: 
IMPACTOS SOBRE OS COMPONENTES DE PRODUTIVIDADE E MORFOLOGIA 

DE PLANTAS 

NASCIMENTO, V.M.T.¹; FLORENCIO, V.H.R.¹; FELISBERTO, G.1; SARTORI, F.F.¹; 
DOURADO NETO, D.¹; REICHARDT, K.1; SANCHES, T.H.G.1; ENGROFF, T.D.1

¹Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ, Piracicaba, SP, vitornascimento@usp.br 

Devido à importância socioeconômica da cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill), a 
compreensão dos fatores que compõem a produtividade e as estratégias que visam maior 
rentabilidade do sistema se tornam cada vez mais presentes na agricultura moderna. Além 
de que com o conhecimento das correlações diretas e indiretas sobre determinado 
componente da produção, em especial a produtividade de grãos, permite ao melhorista 
utilizar essas informações adicionais para descartar ou promover com maior precisão os 
genótipos de interesse (PANDINI; VELLO; LOPES, 2002). 

Dentre as inúmeras decisões que o agricultor deve tomar em todas as safras, 
questões referentes ao genótipo, ambiente de produção e a interação entre eles ocupam 
posição de destaque. Visando a otimização da utilização dos recursos ambientais tais como 
radiação, água e nutrientes a escolha do genótipo a ser utilizado (mais adaptado a região de 
cultivo) e o arranjo espacial das plantas (ou população: combinação entre densidade de 
semeadura e espaçamento) são algumas das tomadas de decisão iniciais mais relevantes 
em se tratando de definição do potencial produtivo das lavouras. 

No caso da cultura da soja aspectos importantes relacionados ao genótipo 
(plasticidade, fotoperiodismo e juvenilidade), ambiente (altitude, latitude, fertilidade do solo e 
disponibilidade hídrica) e de manejo (época de semeadura) possuem impactos diretos e 
bastante significativos no rendimento de grãos da cultura, sendo as plantas de soja bastante 
responsivas as modificações do ambiente de produção, sendo que estas respostas podem 
possuir caráter positivo ou negativo para a produtividade. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo estudar os efeitos de 
cultivares de diferentes grupos de maturação, semeadas na mesma época, sobre os fatores 
que compõem a produtividade da soja e a morfologia destas plantas.  

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Produção 
Vegetal da Escola Superior “Luiz de Queiroz” – ESALQ localizado em Piracicaba (22° 41’ 
30” S e 47° 38’ 30” O e 546 metros de altitude). Como características da área, a irrigação 
era realizada sob o sistema de pivô central e o solo classificado como Latossolo Vermelho 
distrófico argiloso (HEIFFIG, 2002).  

A instalação do experimento foi feita em blocos casualizados com quatro repetições 
sendo os tratamentos compostos por diferentes cultivares. As parcelas foram compostas por 
5 linhas, espaçadas entre si em 0,45m, com cinco metros de comprimento, perfazendo 
assim uma área total de 11,25 m². As avaliações foram feitas somente nas três linhas 
centrais descontando um metro do inicio e do fim de cada linha, a fim de evitar a 
interferência de bordadura, obtendo dessa forma uma área útil de 4,05 m². 

Utilizou-se neste trabalho doze diferentes cultivares (Tabela 1) com diferentes 
hábitos de crescimento e grupos de maturação relativa, sendo todos eles conduzidos em 
populações recomendadas, e semeados no dia 22 de outubro de 2016. O manejo foi 
realizado de acordo com o padrão da região. 

As avaliações realizadas em R5 foram: massa seca de parte aérea (MSPA), índice 
de colheita (IC), índice de área foliar (IAF) e, por ocasião da colheita, determinou-se a 
produtividade de grãos.  

Com relação ao parâmetro índice de área foliar (IAF), observou-se uma correlação 
diretamente proporcional com a duração do ciclo, cultivares que permaneceram mais tempo 
no campo apresentam maiores período vegetativo e consequentemente maior IAF.
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Com relação a massa seca de parte aérea (MSPA), constatou-se também a relação 
diretamente proporcional com o ciclo da cultivar. Quanto maior o ciclo, em média, maior o 
desenvolvimento vegetativo (maior período vegetativo) e consequentemente ocorre um 
maior acumulo de massa seca na parte aérea das plantas. Fato este que pode apresentar, 
conforme o observado no presente estudo, desvantagens como o aumento na tendência de 
acamamento e diminuição do índice de colheita ambos impactaram negativamente sobre a 
produtividade de grãos (Tabela 2). 

Com relação a produtividade de grãos, as cultivares de grupo de maturidade relativa 
entre 6.3 a 7.6 que apresentaram ciclo médio para a região (130 dias) (Tabela 3) 
apresentaram vantagem sobre as demais, produzindo, em média, 4627 kg ha-1. 
Confirmando o esperado, devido ao fato de que essas cultivares pertencerem ao grupo de 
maturidade relativa recomendada para a região. 

Segundo Carpetieri-Pípolo et al. (2005) o florescimento tardio condiciona melhor o 
desenvolvimento vegetal e como consequência, o número de vagens corresponde ao índice 
de crescimento vegetativo, corroborando com os resultados obtidos neste estudo, onde as 
cultivares com maior duração de ciclo (GMR de 7.9 e 8.0 - ciclo de 143 dias) obtiveram, em 
média, maior número de vagens por plantas, porem as mesmas apresentaram índice de 
acamamento superior as demais cultivares, devido ao excessivo crescimento vegetativo. 

Conclui-se que os diferentes grupos de maturação possuem efeito sobre os 
componentes da produtividade e morfologia de plantas em soja. Tais efeitos podem assumir 
caráter positivo ou negativo em relação aos interesses agronômicos, de acordo com o 
manejo adotado.
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Tabela 1. Variedades cultivadas de soja, ciclos, grupo de maturação (GM) e tipo de crescimento 
utilizados nos experimentos de campo em Piracicaba (SP).

Cultivares Maturação GM Tipo de Crescimento 
BMX(1) Elite RR(3) 

Precoce

5,5 Indeterminado 
TMG(2) 7161 RR 6,1 Indeterminado 
TMG 7262 Ipro 6,2 Semi-determinado 
BMX Garra Ipro 6,3 Indeterminado 
TMG 1264 RR 6,4 Indeterminado 
BMX Potencia RR 

Médias 

6,7 Indeterminado 
TMG 1067 RR 6,7 Determinado  
BMX Ícone RR 6,8 Indeterminado 
BMX Power RR 7,3 Indeterminado 
BMX Raça RR 

Tardias 
7,7 Indeterminado 

TMG 1179 RR 7,9 Determinado  
TMG 1180 RR 8 Semi-determinado 
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Tabela 2. Índice de área foliar (IAF, m².m-²), massa seca da parte aérea (MSPA, g) e índice de 
colheita (IC, g.g) de plantas de soja coletados no estádio de desenvolvimento R5 e a produtividade 
(Kg.ha-1) estimada em R8, obtidos no ano agrícola 2016/2017. PIRACICABA, SP. 

Tratamentos  Ciclo IAF    MSPA IC Produtividade 

BMX Elite(5.5)(1) precoce 5,81 c 37,91 c 0,53 a 4003,8 b  

TMG 7262(6.2) precoce 5,85 c 42,2 c 0,49 a 3468,9 b 
TMG 1264(6.4) precoce 7,24 c 42,97 c 0,49 a 3685,9 b 
TMG 7161(6.1) precoce 6,19 c 37,42 c 0,53 a 4134,2 b 
BMX Garra(6.3) médio 7,26 c 37,75 c 0,52 a 4055,6 b 
BMX Ícone(6.8) médio 7,16 c 38,11 c 0,58 a 5003,3 a 

BMX Potencia(6.7) médio 7,7 c 39,42 c 0,55 a 4770,9 a 
BMX Power(7.3) médio 8,9 b 50,24 c 0,44 a 4663,4 a 
BMX Raça(7.6) médio 7,77 c 59,45 b 0,47 a 4223 b 
TMG 1067(6.7) médio 6,52 c 64,14 b 0,53 a 5051,5 a 
TMG 1179(7.9) tardio 9,17 b 87,26 a 0,3 b 3161,5 b 
TMG 1180(8.0) tardio 11,7 a 83,19 a 0,27 b 3033,4 b 

CV(%) -  28,86    32,30    25,34    24,08   

Tabela 3. Genótipos, Grupo de Maturação (GM), Ciclo total em dias (emergência/R8), Grupo de 
classificação (precoce, médio, tardio), dias do período vegetativo (Dias(veg.)), dias do período 
reprodutivo (Dias(Reprod.)) - PIRACICABA/SP, ano agrícola 2016/2017. 

Tratamento Classificação Ciclo total Dias (veg.) Dias (Reprod.) 
BMXElite (5.5) Precoce 113 36 77 
TMG 7262(6.2) Precoce 113 34 79 
TMG 1264(6.4) Precoce 113 34 79 
TMG 7161(6.1) Precoce 113 32 81 
BMX Garra(6.3) Médio 130 36 94 
BMX Ícone (6.8) Médio 130 39 91 

BMX Potencia(6.7) Médio 130 39 91 
BMX Power(7.3) Médio 130 40 90 
BMX Raca(7.6) Médio 130 44 86 
TMG 1067(6.7) Médio 130 45 85 
TMG 1179(7.9) Tardio 143 59 84 
TMG 1180(8.0) Tardio 143 55 88 
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ASPECTOS ECOFISIOLÓGICOS DA CULTIVAR DE SOJA BRS 5980 IPRO 
EM PLANALTINA-DF

SILVA, F.A.M. da1; NETO, S.P.S.1; FREIRE, M. de O.2; PEREIRA, A.F.1; MÜLLER, 
A.G.1; MALAQUIAS, J.V.1

1Embrapa Cerrados, fernando.macena@embrapa.br; ²União Pioneira de Integração Social. 

O programa de melhoramento da Embrapa para a cultura da soja testa um o 
grande número de linhagens com o objetivo de desenvolver cultivares que apresentem 
características úteis para uma adequada exploração comercial, que expressem altos 
potenciais produtivos, sob diferentes condições ambientais e de manejo. Dentre os 
fatores mais importantes para o sucesso de novas variedades, está o correto 
posicionamento desses materiais na região de indicação de plantio, portanto, o 
conhecimento sobre o comportamento das novas cultivares em regiões do Cerrado 
será fundamental para a correta indicação regional e a expressão do máximo potencial 
produtivo.

O objetivo desse estudo foi avaliar fenologia, crescimento, desenvolvimento, 
fotoperíodo e grupo de precocidade da cultivar de soja BRS 5980 IPRO, em função de 
duas épocas de semeadura, na região de Planaltina – DF. Ressalta-se que a BRS 
5980 IPRO é uma nova cultivar com a tecnologia Intacta RR2 Pro®, que confere 
proteção das principais lagartas que atacam a cultura e tolerância ao herbicida 
glifosato. A cultivar será lançada em 2018 pela Embrapa Cerrados.

O estudo foi conduzido na Embrapa Cerrados, localizado em Planaltina, DF 
(15°35’33,99” S e 47°44’12,32” W e altitude de 1.035 m). O clima da região é 
estacional e corresponde ao tipo Aw-tropical chuvoso (Köppen), com presença de 
verões chuvosos de outubro a março e invernos secos de abril a setembro. A 
precipitação média anual é de 1383,7 mm e temperatura variando de 22°C a 27°C, em 
média (Silva et al., 2014). O solo é classificado como um Latossolo Vermelho distrófico 
de textura argilosa (Embrapa, 2011). A cultivar de soja utilizada foi a BRS 5980 IPRO, 
em duas épocas de semeadura: 09/11/2017 e 29/11/2017, realizadas sob o sistema 
plantio (PD), em blocos inteiramente casualizados com 4 repetições. O grupo de 
maturidade foi definido pelo sistema de classificação relativa das cultivares de soja no 
Sul e no Centro Oeste do Brasil (ALLIPRANDINI et al., 2009). 

Foram realizadas amostragens destrutivas de 0,5 m2, para determinação da 
área foliar (AF) e do acúmulo de matéria seca da parte aérea (MS). O índice de área 
foliar foi estimado a partir de 5 amostragens realizadas na primeira época de 
semeadura e, de 6 amostragens na segunda época, durante o ciclo da cultura. Foram 
retiradas sub amostras compostas por duas plantas para o cálculo do Índice de Área 
Foliar (IAF) a partir de um integrador de área foliar. Para estimativa da área foliar 
específica foram pesadas a biomassa seca das folhas da sub amostra e da amostra. 
Com base na área foliar específica estimada e na superfície ocupada pelas plantas foi 
estimado o índice de área foliar seguindo à equação:

S
AFEMSfIAF 



Sendo,
IAF - Índice de área foliar; MSF - Massa seca de folhas da amostra, em g; AFE - Área 
foliar específica, em cm².g

1
.

As parcelas experimentais foram avaliadas da emergência até a maturação 
fisiológica da cultura por meio de visitas semanais quando foi realizada a estimativa do 
estádio fenológico, utilizando-se a escala de Fehr & Caviness (1977), adaptado por 
Farias et al. (2009). A estimativa dos graus-dia acumulados (°C.dia 1 ) após a 
emergência foi realizada a partir da equação: 
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Sendo, GDA- total de graus-dia acumulados ao longo da fase ou ciclo; n - número de 
dias da emergência até a fase fenológica considerada; iTmáx - temperatura máxima 

registrada no dia i, em ºC; iTmín - temperatura mínima registrada no dia i, em ºC e Tb -
temperatura base da cultura da soja, de 14 ºC, de acordo com Pereira et al., 2002.

De maneira geral, os resultados das análises estatísticas entre os dados 
obtidos nas duas datas de semeadura do ano agrícola 2017/2018 mostraram que não 
houve diferença significativa quanto aos graus dia acumulados (GDA), para as fases 
VC, V3, R1, R6 e R8. Por isso, apresenta-se a média desses valores na tabela 1. 
Observa-se que a cultivar de soja BRS 5980 IPRO necessita de 325 graus-dias para o 
florescimento, 821 graus-dias para o enchimento completo do grão e de 907 graus 
dias para a maturação fisiológica, o que equivale ao total de dias do ciclo de 9, 21, 38 
e 103, respectivamente. Isso permite afirmar também que não foi observada nenhuma 
sensibilidade da cultivar à variação do fotoperíodo de 11,9 horas para primeira data e 
11,7 horas para a segunda data de semeadura no local do experimento. 

A evolução do índice de área foliar médio das duas datas de semeadura, 
durante o ciclo da soja, acompanhado pela soma térmica, apresenta inicialmente 
tendência de aumento exponencial, seguida da fase de estabilidade no seu valor 
máximo e finaliza numa redução após 620 graus dias (Figura 1). Nesse contexto 
observa-se que para a análise conjunta das duas datas de semeadura, o IAF máximo 
médio de 4,1 (DP 1,18) foi alcançado com aproximadamente 516 graus dias, no 
estádio fenológico R4, ou frutificação plena, o que corresponde ao total de 55 dias do 
ciclo após a germinação. Foi avaliada a evolução média da matéria seca aérea total 
(folhas + caules + vagens + grãos) da cultivar de soja BRS 5980 IPRO, em função das 
duas datas de semeadura no sistema plantio direto (Figura 2). Não foram observadas 
diferenças significativas de acúmulo de matéria seca aérea entre as duas datas 
analisadas. O acúmulo médio de matéria seca aérea foi de 11.127 kg ha-1, para um 
acúmulo de 885 graus dia (Figura 2). Observa-se que a variedade acumulou 
inicialmente mais folha até a quarta amostragem, com soma térmica de 612 graus dia, 
porém a massa seca de caule superou a de folhas já na terceira amostragem, com a 
soma térmica de 516 graus dia. O período inicial de acúmulo de massa de grãos não é 
bem identificado, pois os grãos não foram separados das vagens no início do 
enchimento. Portanto, os valores de distribuição da massa seca aérea estão bem 
representados, porém, próximo aos 516 graus dia acumulados parte da massa seca 
de vagens já ocorre contribuição inicial dos grãos (Figura 2). 

A cultivar de soja BRS 5980IPRO necessita em média de 187 graus-dias 
acumulados para emitir o terceiro nó (V3), 325 graus-dias para o início da floração 
(R1), 822 graus-dias para o enchimento completo do grão (R6) e 907 graus-dias para 
finalizar a maturação (R8). A cultivar apresentou IAF máximo médio 4,1 (com desvio 
padrão de 1,18) e biomassa aérea total de 11.127 kg ha-1 (com desvio padrão de 
1.687 kg ha-1. A BRS 5980 IPRO pertence ao Grupo de Maturidade 6.9., é de ciclo 
precoce e não apresentou nenhuma sensibilidade ao fotoperíodo local em função das 
duas datas de semeadura analisadas. A temperatura foi o principal fator meteorológico 
que definiu o ciclo da cultivar BRS 5980IPRO. 

Referências 
ALLIPRANDINI, L. F.C.; ABATTI, P. F.; BERTAGNOLLI, J. E.; CAVASSIM, H. L.; GABE, A.; 
KUREK, M. N.; MATSUMOTO, M. A. R.; de OLIVEIRA, C.; PITOL, L.C.; PRADO, C. Steckling. 
Understanding soybean Maturity Groups in Brazil: Environment, Cultivar Classification, and 
Stability. Crop Sci. 49:801-808. 2009. 

EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011. 
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Tabela 1. Média dos graus-dias acumulados (por fase fenológica e ciclo) e do número de dias, 
desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) a partir da análise conjunta da 1ª e 2ª 
épocas (09 e 29/11/2017) de semeadura da cultivar de soja BRS 5980 IPRO, do ano agrícola 
2017/2018, em Planaltina – DF.  

Figura 1. Evolução média do Índice de Área Foliar (IAF), em função do o acúmulo de graus dia, 
a partir da análise conjunta da 1ª e 2ª épocas de semeadura da cultivar de soja BRS 5980 
IPRO, no ano agrícola 2017/2018, em Planaltina – DF. 

Figura 2. Evolução da massa seca aérea acumulada total e das suas partes componentes, em 
função do acúmulo de graus dia, a partir da análise conjunta da 1ª e 2ª épocas de semeadura 
da cultivar de soja BRS 5980 IPRO, no ano agrícola 2017/2018, em Planaltina – DF.

Acum.por fase Acum.por ciclo DP CV Acum.por fase Acum.por ciclo DP CV
VC 77.33 77.33 0.00 0.00 9.00 9.00 0 0%
V3 43.00 187.43 0.00 0.00 5.00 21.50 0 0%
R1 27.08 325.00 0.11 0.00 3.00 37.63 0 0%
R6 79.84 821.96 0.22 0.01 8.50 93.75 0 0%
R8 49.42 907.01 0.23 0.00 5.50 103.25 0 0%

FASES
GDA Nº dias
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE SOJA EM FUNÇÃO DA 
ÉPOCA DE SEMEADURA EM ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO 

HEIFFIG DEL AGUILA, L.S. 1; VERNETTI JUNIOR, F.J. 1; FRICK, L.P.F. 2

1Embrapa Clima Temperado, Estação Experimental Terras Baixas, Capão do Leão, RS, 
lilia.sichmann@embrapa.br; 2Universidade de Pelotas, Faculdade de Agronomia “Eliseu 
Maciel”. 

A expressão do potencial produtivo da cultura da soja numa dada região está 
intimamente ligado às interações entre fotoperíodo, temperatura do ar, disponibilidade 
de água e fertilidade do solo, principalmente. Esse conhecimento é muito importante a 
todos aqueles envolvidos com a cultura, mormente produtores, pesquisadores e 
melhoristas, ao selecionarem cultivares e escolherem épocas de semeadura (ZHANG 
et al., 2001). 

Este trabalho objetivou analisar, em áreas de cultivo de arroz irrigado, o 
desempenho agronômico de 14 cultivares de soja, em três épocas distintas de 
semeadura, espaçadas de 15 dias entre elas. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Clima 
Temperado, Estação Terras Baixas, no Capão do Leão, RS, na safra 2016/2017. O 
solo da área experimental foi classificado como Planossolo Háplico Eutrófico solódico, 
um solo típico para cultivo de arroz irrigado. A fertilização do solo, tratos culturais e 
manejo da cultura seguiram as indicações técnicas vigentes para a soja no Sul do 
Brasil. As datas de semeadura foram: 1ª época - 15/11/2016; 2ª época - 30/11/2016; 
3ª época - 15/12/2016.  

O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados, com três 
repetições. O primeiro fator tendo sido constituído por 14 cultivares ou genótipos 
(Brasmax Garra, Brasmax Vanguarda, TEC IRGA 6070RR, BMX Potência RR, BRS 
PAMPA RR, CD 2737, BRS 246 RR, BMX Turbo RR, PEL BR106028, PF 103251, 
BRBII-16404, BMX Apolo RR, NA 5909 RR, PEL BR106005) e o segundo por 3 
épocas de semeadura.

O controle de pragas, doenças e plantas daninhas foi efetuado conforme as 
indicações técnicas para a cultura. Os dados de precipitação pluvial e temperatura do 
ar durante o período de execução do experimento estão apresentados na Figura 1. 

 A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas 
presentes na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 13% de umidade. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando 
constatado efeito de tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

Durante o ciclo da cultura ocorreu pouca variação na distribuição de chuvas, 
havendo chuvas exponenciais, o que acarretaram em encharcamentos decorrentes 
principalmente do tipo de solo, além de umidade até a fase de colheita (Figura 1).  

Os resultados de produtividade de grãos observados no ano agrícola 2016/17 
nas três épocas de semeadura estão na Tabela 1. A análise de variância foi 
significativa para cultivar / genótipo e para época, apresentando pouca interação entre 
esses fatores. Observa-se que houve variação na posição ocupada pelas cultivares ou 
genótipos, quanto a produtividade, nas três épocas de semeadura. Na primeira época 
destacam-se como as de maior produtividade, respectivamente em ordem 
decrescente, Brasmax Garra, TECIRGA 6070RR, Brasmax Vanguarda, BMX Potência 
RR e PEL BR106005. Para a segunda época utilizando-se o mesmo critério anterior, 
apresentam-se: Brasmax Garra e Brasmax Vanguarda. Finalmente para última época 
de semeadura destaca-se a cultivar Brasmax Garra como o melhor e PEL BR106005 
como pior. Analisando-se as épocas de semeadura, observa-se PEL BR106005 e BRS 
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246 RR na primeira e segunda época apresentaram melhor desempenho agronômico 
para rendimento de grãos, em detrimento da terceira época de semeadura.  

Referências 
ZHANG, L.; WANG, R.; HESKETH, J. D. Effects of photoperiod on growth and development of 
soybean floral bud in different maturity. Agronomy Journal,v. 93, p. 944–948, 2001. 

Figura 1. Precipitação pluvial durante o ciclo de desenvolvimento da cultura da soja. 

Tabela 1. Produtividade de grãos de soja (kg ha-1) em 14 cultivares ou genótipos 
semeadas em três distintas épocas de semeadura. 

Cultivares/Genótipos GM 1  Ep – 15/11 2 Ep – 30/11 3 Ep – 15/12 Média 
Brasmax Garra 6.3 2954 a A 3056 a A 2604 a A 2871 
Brasmax Vanguarda  6.0 2596 ab A 2857 ab A 2281 ab A 2578 
TECIRGA 6070RR 6.3 2632 ab A 2457 abc A 2487 ab A 2525 
BMX Potência RR 6.7 2567 ab A 2482 abc A 2165 ab A 2404 
BRS PAMPA RR 7.7 2483 abc A 2536 abc A 1967 ab A 2329 
CD2737 7.3 2135 bc A 2602 abc A 2225 ab A 2321 
BRS 246 RR 7.2 2400 abc A 2505 abc A 1902 ab B 2269 
BMX Turbo RR 5.8 2071 bc A 2418 abc A 2155 ab A 2215 
PELBR106028 2460 abc A 2159 abc A 1890 ab A 2170 
PF 103251 2207 bc A 2043 bc A 2088 ab A 2113 
BRBII-16404 1840 c A 2427 abc A 2068 ab A 2111 
BMX Apolo RR 5.8 2219 bc A 1912 c A 2193 ab A 2108 
NA 5909 RR 6.6 2237 bc A 2132 bc A 1917 ab A 2096 
PEL BR106005 2509 ab A 2027 bc AB 1702 b B 2079 
Média 2379 2401 2117 2299 
CV % 9,2 12,7 13,1 11,2 

F cult ** ; F ep. **; F cult x ep * 
1 médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade.  
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE SOJA GMR 5, GMR6 e 
GMR7 EM ÁREAS DE CULTIVO DE ARROZ IRRIGADO, SAFRA 2016/17 

HEIFFIG DEL AGUILA, L.S. 1; VERNETTI JUNIOR, F.J. 1; FRICK, L.P.F. 2

1Embrapa Clima Temperado, Estação Experimental Terras Baixas, Capão do Leão, RS, 
lilia.sichmann@embrapa.br; 2Universidade de Pelotas, Faculdade de Agronomia “Eliseu 
Maciel”. 

A escolha de cultivares é uma das mais importantes decisões tecnológicas 
para o cultivo da soja nas diferentes regiões produtoras. Todos sabem que o máximo 
potencial produtivo de cada cultivar é determinado geneticamente, mas somente é 
alcançado quando as condições ambientais e de manejo são perfeitas. De modo geral, 
a cultivar é responsável por 50% do rendimento final (NUNES, 2015). Portanto, a 
escolha correta da semente pode ser a razão de sucesso ou insucesso da lavoura. 
Hoje, existem no mercado centenas de cultivares de soja e a escolha baseada em 
disponibilidade e preço, com certeza não é a melhor opção. 

Deve-se realizar uma avaliação completa das informações geradas pela 
pesquisa, assistência técnica, empresas produtoras de sementes, experiências 
regionais e pelo comportamento em safras passadas. O produtor deverá ter em mente 
aspectos como adaptação da cultivar a região, produtividade e estabilidade, ciclo, 
tolerância a doenças e qualidade do grão. A escolha de uma cultivar que venha sendo 
altamente produtiva e estável ao longo de vários anos e locais proporciona uma boa 
indicação de seu desempenho e estabilidade, minimizando o risco de uma falha. 

Dessa forma a Embrapa Clima Temperado avalia algumas características 
agronômicas de cultivares registradas deste GMR, no município do Capão do Leão, 
tendo como objetivo fornecer a assistência técnica, produtores e obtentores de 
cultivares, informações regionalizadas sobre o desempenho agronômico destes 
genótipos. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Clima 
Temperado, Estação Terras Baixas, no Capão do Leão, RS, na safra 2016/2017. O 
solo da área experimental foi classificado como Planossolo Háplico Eutrófico solódico, 
um solo típico para cultivo de arroz irrigado.  

O experimento abrange cultivares dos grupos de maturação relativa cinco 
(GMR 5 RR), seis (GMR 6 RR) e sete (GMR 7 RR), conforme Tabelas 1 a 3, e foi 
conduzido em blocos casualizados, com três repetições. As parcelas utilizadas foram 
de quatro linhas com 5,0 m de comprimento, espaçadas em 0,5 m com área útil de 4,0 
m2. Buscou-se obter uma população entre 250.000 e 300.000 plantas ha-1.

A fertilização do solo, tratos culturais e manejo da cultura seguiram as 
indicações técnicas vigentes para a soja no sul do Brasil. O controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a 
cultura.  

Os dados de precipitação pluvial durante o período de execução do 
experimento estão apresentados na Figura 1. 

Foram acompanhadas e anotadas as datas de início e fim da floração, além de 
avaliadas altura de plantas e de inserção de 1ª vagem.  A produtividade de grãos foi 
avaliada por meio da colheita das plantas presentes na área útil das parcelas, sendo 
os dados corrigidos para 13% de umidade. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de tratamentos, as médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey. 

Durante o ciclo da cultura ocorreu pouca variação na distribuição de chuvas, 
havendo chuvas exponenciais, o que acarretaram em encharcamentos decorrentes 
principalmente do tipo de solo, além de umidade na fase de colheita (Figura 1).  
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As cultivares DM 5958RSF IPRO, TEC 6029 IPRO e CD 2590 IPRO 
apresentaram produtividade média de grãos superior às demais do GMR 5 (Tabela 1).  
A cultivar Brasmax Garra sobressaiu no GMR 6 (Tabela 2). Já para o GMR 7, Brasmax 
Icone obteve a maior produtividade média de grãos (Tabela 3). 

Figura 1. Precipitação pluvial durante o ciclo de desenvolvimento da cultura da soja. 

Tabela 1. Produtividade de grãos de soja (kg ha-1) em cultivares grupo de maturação relativa 
cinco na safra 2016/2017.

Cultivares GMR 5 IF IF-FF Alt. Plantas 
(cm) 

Alt. Ins. 1ª 
Vagem (cm) 

Produtividade 
(kg ha-1)

BMX Apolo RR 45 20 66,7 8,0 2496 bc1

Brasmax Alvo RR 45 20 66,7 6,3 2394 c 
BMX Ativa RR 46 20 66,7 5,7 2245 c 
BMX Energia RR 45 20 64,3 4,3 2179 c 
BMX Turbo RR 46 20 78,3 7,3 2279 c 
Brasmax Veloz RR  33 38 66,7 4,7 2384 c 
CD 2590 IPRO 50 18 84,3 11,0 3025 ab 
DM 5958RSF IPRO 47 20 80,7 8,3 3068 a 
TEC 6029 IPRO 50 18 85,0 10,3 3177 a 

Média 45,3 21,6 73,3 7,3 2583 
1 médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (Tukey – 5%). CV-7,1% 
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Tabela 2. Produtividade de grãos de soja (kg ha-1) em cultivares grupo de maturação relativa 
seis na safra 2016/2017. 

Cultivares GMR 6 IF IF-FF Alt. Plantas 
(cm) 

Alt. Ins. 1ª 
Vagem (cm) 

Produtividade 
(kg ha-1)

BMX Força RR 48 19 91,7 10,0 2765 def-1

Brasmax Garra 47 19 100,0 10,7 3670 a 
Brasmax Tornado RR   50 19 72,0 8,0 2921 cdef 
Brasmax Vanguarda  47 20 95,0 10,7 3455 ab 
DM 6563RSF IPRO 49 20 88,0 10,3 3200 abcd 
FPS Netuno RR 51 19 95,0 8,3 2959 bcdef 
NA5909RG 49 20 75,7 9,0 2456 f 
SYN1163RR 50 19 81,0 8,3 2669 ef 
TECIRGA 6070RR 50 19 104,3 10,7 3075 bcde 
TMG 7060 IPRO  49 19 93,0 8,3 3290 abc 
TMG 7062 IPRO  50 19 97,7 10,0 3251 abcd 

Média 49 19 90,3 9,5 3065 
1 médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (Tukey – 5%). CV-5,7% 

Tabela 3. Produtividade de grãos de soja (kg ha-1) em cultivares grupo de maturação relativa 
sete na safra 2016/2017. 

Cultivares GMR 7 IF IF-FF Alt. Plantas 
(cm) 

Alt. Ins. 1ª 
Vagem (cm) 

Produtividade 
(kg ha-1)

BMX Magna RR - DM 7.0i  49 19 75,0 8,7 3018 bcd 
BMX Ponta IPRO 50 19 86,3 9,3 3699 ab 
BMX Potência RR 51 21 87,0 8,3 3081 bcd 
BMX Valente RR 49 19 72,0 9,3 2887 cd 
Brasmax Icone 49 18 96,0 10,0 4073 a 
BRS 246 RR 58 27 67,3 6,0 2336 d 
BRS PAMPA 63 19 91,7 9,0 2853 cd 
CD 2694 IPRO 58 19 87,3 8,0 2969 bcd 
CD 2737RR 54 22 95,7 9,0 2852 cd 
GNZ 660S RR  51 22 80,0 7,0 3077 bcd 
GNZ 690S RR 52 24 78,0 7,0 3444 abc 

Média 54,0 21,2 83,9 8,2 3117 
1 médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (Tukey – 5%). CV-8,5% 
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DESEMPENHO DE CULTIVARES DE SOJA NA PALHA DE CANA-DE-
AÇÚCAR NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

KANEKO, F.H1., CARMO, A.L1., OLIVEIRA, G.F1., MADEIRA, H.S1., SANTOS, L.M1., 
SANTOS, L.A.M1.

1Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM campus Iturama, Iturama MG. 
flavio.kaneko@uftm.edu.br  

O pontal do Triângulo Mineiro, região de divisas com os estados de São 
Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, é forte produtor de cana-de-açúcar e também de 
pecuária em pastagens extensivas. O cultivo de uma mesma espécie ou de uma 
atividade agropecuária por tempo determinado em uma mesma área caracteriza o 
sistema de produção de monocultura, o que pode acarretar em problemas 
fitossanitários e de desestruturação do solo, além de problemas macroeconômicos e 
sociais (Hirakuri et al., 2012), sem contar que a reforma da cana-de-açúcar é uma 
prática onerosa, com alto valor de investimento (Mateus et al., 2017).  

Diante disso, a busca por alternativas por sistemas mais diversificados é hoje 
uma necessidade, principalmente para regiões de clima quente e com baixa 
disponibilidade hídrica como a região pontal do triângulo mineiro, tornando a rotação e 
sucessão de culturas com plantas produtoras de grãos como a soja (Glycine max L.)
boa opção no contexto da sustentabilidade (Borges et al., 2017), garantindo outras 
fontes de renda ao agricultor, podendo amortizar o custos da reforma do canavial, 
quebrando ciclos de pragas, doenças e plantas daninhas, produzindo alimentos além 
de favorecer a reciclagem de nutrientes. Não menos importante, promovendo 
diversidade econômica para a região. Dessa forma, a escolha da cultivar de soja é o 
passo crucial para o adequado estabelecimento da lavoura, podendo ser a diferença 
entre o sucesso e o fracasso na atividade agrícola, uma vez que determina maiores ou 
menores níveis de produtividade (Borges et al., 2017). Há inúmeros genótipos de soja 
recomendadas para o Brasil, mas como na região Pontal do Triângulo Mineiro há 
pouco histórico de cultivo, é necessário buscar os mais adaptados para as condições 
locais, suportando solos mais frágeis, temperaturas maiores e tolerando os veranicos 
que ocorrem mesmo na época “das águas”.

O objetivo deste trabalho é verificar o desempenho de cultivares de soja 
cultivada sem preparo do solo, na palha da cana-de-açúcar, na região Pontal do 
Triângulo Mineiro. 

O trabalho foi desenvolvido na safra 2017/18 na fazenda Monte Alto Boldrin I, 
no município de Iturama MG, em LATOSSOLO VERMELHO textura média, com 
altitude de 450 m e clima do tipo Aw, em área anteriormente ocupada pela cultura da 
cana-de-açúcar. Em agosto de 2017 foram realizadas calagem e gessagem. 
Anteriormente a implantação da cultura da soja, a área foi dessecada com glifosato 
quando a soqueira da cana apresentava por volta de 50 cm de altura. A semeadura da 
soja ocorreu em 21/11/2017 na palha da cana-de-açúcar com semeadora de precisão 
a vácuo e espaçamento entrelinhas de 0,45 m. A adubação com 200 kg/ha de 09-43-
00 foi realizada no sulco de semeadura e 30 dias após a semeadura aplicou-se à 
lanço 200 kg/ha de cloreto de potássio (00-00-60). A inoculação com bactérias 
fixadoras de N foi realizada no sulco com 5 doses por hectare de inoculante líquido 
Bradyrhizobium japonicum (Masterfix) através de jato dirigido no sulco de semeadura, 
adaptado na semeadora. As sementes foram tratadas com Fipronil em dose de 100 
ml/100 kg de sementes + 200 ml/100 kg de sementes de Vitavax-thiram e CoMo na 
dose de 100 ml/100 kg de sementes.. Durante o manejo da cultura, foram realizadas 
pulverizações com glifosato para o controle de plantas daninhas em pós-emergência, 
já para o controle de lagartas, o manejo foi feito com 3 pulverizações de 0,3 l/ha de 
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Diflubenzuron + 1,5 l/ha de metomil além de 2 aplicações de 200 ml/ha de imidacloprid 
para controle de percevejos e 3 pulverizações com 350 ml/ha de Fluxapiroxade 
+Piraclostrobin para o manejo de doenças.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 repetições sendo 
os tratamentos compostos pelas seguintes cultivares de soja:  1 – Seedcorp HO 
Cristalino Ipro, 2 – BMX Desafio RR, 3- Msoy 6210 Ipro, 4 – Msoy 7739 Ipro, 5 – P 
98Y30 RR, 6 -  P96Y90 RR, 7- Seedcorp HO Paranaíba Ipro. As unidades 
experimentais foram compostas por 9 linhas de 4 m. Foram realizadas as seguintes 
avaliações: altura de planta (cm) – determinada em 3 plantas por unidade 
experimental, sendo a distância entre o solo e o último nó superior da planta; altura de 
inserção da 1ª vagem (cm) - determinada em 3 plantas por unidade experimental, 
sendo a medida entre a inserção da vagem mais próxima do solo até o solo; número 
de vagens por planta (vagem/planta) - retirou-se todas as vagens em 3 plantas, e após 
a contagem, realizou-se a média aritmética; número de grãos por vagem 
(grãos/vagem) - após a determinação do número de vagens por planta, retirou-se ao 
acaso 10 vagens por unidade experimental, em seguida realizou-se a contagem da 
quantidade de grãos, efetuando posteriormente a média aritmética; população final de 
plantas (plantas/ha )- na ocasião da colheita, realizou-se a contagem da quantidade 
total de plantas em 2 linhas de 4 m em cada unidade experimental, em seguida os 
dados foram extrapolados para o total de plantas por hectare; massa de 1000 grãos 
(g) - após a colheita, realizou-se a contagem de 1000 grãos por unidade experimental, 
sendo posteriormente determinada a umidade dos grãos, e corrigindo a massa em 
13% de umidade em base úmida. Produtividade de grãos (kg/ha): Realizou-se a 
colheita manual (19/03/2018) em 2 linhas de 4 m em cada unidade experimental. Em 
seguida as plantas foram secas a pleno sol por 24 h e submetidas a trilha mecânica. 
Após a determinação da umidade dos grãos, os dados foram corrigidos em 13% em 
base úmida.

Os valores encontrados foram submetidos à análise de variância (p<0,05) e 
posteriormente quando o caso, realizado o Teste de Scott Knott (p<0,05) através do 
programa Sisvar 6.0. 

As cultivares de soja apresentaram comportamento diferenciado quanto à 
altura de plantas (Tabela 01), com maiores valores para a Cristalino e Paranaíba. Já 
altura de inserção de primeira vagem (Tabela 01), a maior média foi obtida na 
Cristalino, seguidos da Paranaíba, P98Y30 e M 7739. Já os menores valores foram 
verificados na P96Y90. Em relação à população final de plantas, na medida do 
possível tentou-se adequar a população para a recomendação de cada cultivar. No 
entanto, em função da dificuldade em realizar uma boa semeadura em função do 
excesso de palha de cana-de-açúcar, a plantabilidade foi prejudicada. A população 
final de plantas (Tabela 01) oscilou entre valores próximos a 183 mil plantas/ha para a 
Desafio, em torno de 210 mil plantas/ha para a Cristalino, P98Y30 e P96Y90 e acima 
de 220 mil plantas por hectare para a Paranaíba e M 6210 (Tabela 01). 

Não houve diferença significativa (p>0,05) entre as cultivares de soja para o 
número de vagens por planta e número de grãos por vagem (Tabela 02). Assim, os 
valores oscilaram entre 48,83 a 79,50 vagens por planta e 2,36 a 2,63 grãos por 
vagem. Já para a massa de mil grãos (Tabela 02), os maiores valores foram 
observados nas cultivares M 7739 e P98Y30, seguidos pela Desafio e Paranaíba e 
posteriormente pela M 6210 e P96Y90. 

Em relação a produtividade de grãos (Tabela 02), as cultivares Seedcorp Ho 
Cristalino Ipro, BMX Desafio RR, M 7739 Ipro, P 98Y30 RR e Seedcorp Ho Paranaíba 
Ipro apresentaram as maiores médias, oscilando entre 4.097 a 4.549 kg/ha. Já as 
cultivares M 6210 Ipro e P 96Y90 RR apresentaram as menores médias 
respectivamente. Destaca-se aqui que em função dos problemas de plantabilidade na 
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palha de cana-de-açúcar, a população de plantas em alguns casos não foi a ideal para 
algumas cultivares, influenciando os valores apresentados neste trabalho.  
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Tabela 1. Altura de planta, altura de inserção da 1ª vagem e população final de 
plantas de soja cultivada em Iturama MG, safra 2017/18. 

Variedade Altura de planta 
(cm) 

Inserção 1ª vagem 
(cm) 

Pop. Final 
(plantas/ha)

Cristalino Ipro 75,92 a 19,00 a 209.028 b 
BMX Desafio RR 63,59 b 12,42 c 182.639 c 

M 6210 Ipro 61,75 b 12,08 c 232.638 a 
M 7739 Ipro 64,50 b 14,50 b 203.472 b 
P98Y30 RR 65,75 b 15,08 b 210.415 b 
P96Y90 RR 59,00 b 10,00 d 210.416 b 

Paranaíba Ipro 73,33 a 15,83 b 220.833 a 
Teste F 3,75 (p<0,05) 16,73 (p<0,01) 10,03 (p<0,01) 
CV(%) 9,58 10,17 4,63 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. 

Tabela 2. Número de vagens por planta, grãos por vagem, massa de 1000 grãos e 
produtividade de grãos da soja cultivada em Iturama MG, safra 2017/18. 

Variedade Vagem/planta Grãos/vagem 1000 grãos 
(g) 

Produtividade 
(kg/ha) 

Cristalino Ipro 79,50 2,50 172,08 c 4.120 a 
BMX Desafio RR 66,58 2,54 193,35 b 4.229 a 

M 6210 Ipro 58,50 2,63 175,52 c 3.492 b 
M 7739 Ipro 65,51 2,45 200,84 a 4.097 a 
P98Y30 RR 67,50 2,36 191,29 a 4.167 a 
P96Y90 RR 48,83 2,48 172,75 c 3.025 c 

Paranaíba Ipro 71,67 2,44 186,91 b 4.549 a 
Teste F 1,05 0,65 10,39 (p<0,01) 12,51 (p<0,01) 
CV(%) 28,88 8,25 3,81 7,38 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Scott-Knott. 
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EFEITO DE PLANTAS DE COBERTURA EM CULTIVO SOLTEIRO E 
CONSORCIADO NA PRODUTIVIDADE DA SOJA 

KANEKO, F.H1., MOREIRA, W.H2., PRADO, J.A2.., RINZO, R.T2., BRITES, M.S2., 
AQUINO, A.C.B2., ASSIS, G.P.B2., FUTIGAMI,C.Y2., SOUZA, K.M2., LOURENÇO, 
F.F2.

1Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM campus Iturama, Iturama MG, 
flavio.kaneko@uftm.edu.br; 2Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia de Mato 
Grosso do Sul – IFMS campus Nova Andradina, Nova Andradina MS. 

A busca pela agricultura sustentável deve ser foco da pesquisa científica, 
indicando ao agricultor as melhores alternativas para o uso racional do solo. Neste 
contexto a rotação de culturas com planta de cobertura exerce papel importante, pois 
influencia na melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, na 
diminuição da ocorrência e disseminação de pragas, doenças e plantas daninhas, bem 
como na redução dos custos para seu controle (Teodoro et al., 2011). Outra prática 
agrícola que vêm ganhando destaque nos sistemas de produção refere-se ao cultivo 
de mais de uma espécie concomitantemente na mesma área, sendo esta prática 
conhecida como consorciação de culturas. Em áreas comerciais, o consórcio do milho 
com as braquiárias (Urochloa spp.) já é realidade há décadas (Ceccon, 2008). No 
entanto, outras modalidades de consórcio vêm ganhando destaque, como a do milho e 
braquiária com leguminosas, sendo a crotalária (Crotalaria spp.) e o feijão guandu 
(Cajanus cajan) as principais a serem utilizadas neste sistema, fazendo com que além 
de carbono, o nitrogênio seja fixado no sistema através da fixação biológica de N 
obtida pela simbiose dessas plantas com bactérias fixadoras de nitrogênio, podendo 
assim, melhorar as condições químicas, físicas e biológicas do solo, e incrementar a 
produtividade das culturas sucessoras que serão implantadas no sistema de produção, 
como por exemplo, a cultura da soja. O objetivo deste trabalho foi de verificar a 
influência das plantas de cobertura em cultivo solteiro e consorciado, na produtividade 
de grãos da cultura da soja implantada em sucessão. 

O experimento foi implantado em Nova Andradina-MS, na Fazenda Santa 
Bárbara – IFMS campus Nova Andradina, em área anteriormente ocupada por 
pastagem degradada, em NEOSSOLO QUARTZARÊNICO (Tabela 01). Anteriormente 
a implantação do projeto em campo, realizou-se a correção do solo com 3 t/ha de 
calcário dolomítico em janeiro de 2016, sendo posteriormente, feita a incorporação 
com gradagem 26 polegadas seguidas de escarificação e gradagem de nivelamento. 
Em 14 de março de 2016 a área experimental foi dessecada com 1.400 g i.a de 
glifosato sendo no dia posterior, realizada a semeadura das plantas de cobertura. O 
experimento foi implantado com 7 tratamentos compostos por: 1- Feijão Guandu 
(Cajanus cajan), 2 – Braquiária (Urochloa ruziziensis), 3 – Milho (Zea mays), 4 – Milho 
+ Braquiária, 5 – Milho + Guandu, 6 – Milho + Guandu + Braquiária, 7 – Braquiária + 
Guandu. Para os tratamentos que constavam a cultura do milho, foi realizada 
adubação com 300 kg/ha de 06-28-08 (sulco de semeadura do milho) e 400 kg/ha de 
sulfato de amônio + 133 kg/ha de KCl na fase V5 da cultura do milho. Nos demais 
tratamentos não foram feita adubações.  

O tratamentos foram alocados em delineamento experimental em blocos ao 
acaso, com 7 linhas de 0,45 m por 10 m de comprimento por unidade experimental 
com 4 repetições. Foram determinadas a matéria seca de parte aérea (MSPA), 
coletadas na ocasião da colheita do milho,  através do quadro de 0,5 x0,5 m, retirando 
retiradas amostras de matéria verde de parte aérea. Em seguida as amostras foram 
secas em estufas de circulação forçada a 60ºC até obtenção de massa constante, 
sendo os valores extrapolados para kg/ha.  
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Após a colheita, foi realizada a roçagem mecânica na área experimental, 
respeitando cada tratamento, e aplicado 1 t/ha de gesso. Em 29/11/2016 a área foi 
dessecada, e em 02/12/2016 realizou-se a semeadura da cultura da soja sobre as 
plantas de cobertura. A cultivar BRS 1001 Ipro foi semeada com semeadora à vácuo 
de 7 linhas e espaçamento de 0,45 m  buscando população de 400.000 plantas por 
hectare. A adubação de semeadura foi realizada com 330 kg/ha de 06-27-06 no sulco 
e em cobertura foram aplicadas 167 kg/ha de KCl na fase V4. A inoculação de 
sementes com Bradyrhizobium japonicum foi realizada com inoculante comercial 
turfoso utilizando 3 doses, na ocasião da semeadura. Em 10/04/2017 realizou-se a 
colheita manual da soja em 2 linhas centrais de 4 m de comprimento. Após a trilha 
mecânica, os grãos foram pesados, e a umidade corrigida para 13% em base úmida e 
extrapolados para kg/ha. Os dados foram submetidos a análise de variância e na 
presença de significância (p<0,05) foi realizado o Teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.  

Para o acúmulo total de matéria seca de parte aérea (Tabela 2), os maiores 
valores foram obtidos para o milho solteiro, feijão guandu consorciado com braquiária, 
milho com feijão guandu e milho com braquiária. Já o menor aporte foi verificado para 
a braquiária em cultivo solteiro, guandu solteiro, e consorcio milho com guandu e 
braquiária. É importante destacar que para os tratamentos com braquiária e guandu 
solteiro, e consórcio guandu com braquiária, não foi realizada adubação. Sendo assim, 
as exigências nutricionais foram supridas somente pelo solo, apenas adicionando 
calcário (3 t/ha de calcário dolomítico), enquanto que para os demais tratamentos 
(envolvendo a cultura do milho), foi realizada adubação com 300 kg/ha de 06-27-06 no 
sulco de semeadura do milho, e cobertura com 400 kg/ha de sulfato de amônio + 133 
kg/ha de cloreto de potássio. Além disso, é importante ressaltar que o risco para a 
implantação da cultura do milho em solos arenosos em segunda época (safrinha) é 
alto frente aos custos de implantação da cultura, principalmente em solos degradados. 

A produtividade da soja foi significativamente influenciada pelas plantas de 
cobertura (p<0,05). A implantação da soja em sucessão a cultura do milho consorciado 
com feijão guandu proporcionou produtividades de grãos significativamente maior 
(3.130 kg/ha), quando comparadas ao cultivo em sucessão ao feijão guandu (2.428 
kg/ha), ao consórcio milho com braquiária (2.390 kg/ha) e braquiária solteira (2.186 
kg/ha). Destaca-se também o consórcio de braquiária com feijão guandu, o qual 
proporcionou produtividades significativamente maior (2.827 kg/ha) em relação a 
braquiária solteira.  

Neste contexto, no qual se ressalta o cultivo em NEOSSOLO 
QUARTZARÊNICO, em solos com baixos níveis de fertilidade sobre pastagem 
degradada, em região com presença de períodos de veranicos mesmo na estação 
chuvosa, no qual o risco da implantação da cultura do milho tanto em cultivo solteiro 
quanto consorciado é elevado, o uso da braquiária consorciada com feijão guandu 
pode ser uma boa opção como planta de cobertura no período de entressafra 
antecedendo a cultura da soja. 
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Tabela 1. Características químicas e físicas do solo da área experimental nas 
profundidades de 0-20 e 20-40 cm. 

Prof.
M.O. pH P1 K Ca Mg Al H+Al S.B. C.T.C. 
g dm-3 Cacl2 mg dm-3 ------------------------------------------------------mmolc  dm-3------------------------------------- 

0-20 13 4.2 2 0.3 1 1 8 31 2.3 33.3 
20-40 12 4.2 2 0.2 1 1 8 31 2.2 33.2 

Prof.
V m S B Cu Mn Zn Argila Silte Areia 

% % ------------------------------------- mg dm-3-------------------------- ---------------%------------- 

0-20 7 78 1 
n.d n.d n.d n.d 

      
20-40 7 78 1 9.3 2.2 88.5 

Prof.: profundidade. 1Método da resina trocadora de íons. n.d: não determinado. 

Tabela 2. Matéria seca de parte aérea (MSPA) das plantas de cobertura (PC) e produtividade 
de grãos da cultura da soja cultivada em Nova Andradina MS, safra 2016/17. 

Tratamentos 
MSPA das PC Produtividade da soja 

kg/ha kg/ha 
Milho (M) 10.135 a 2.751 abc 

Guandu (G) 7.908 bc 2.428 bc 
Braquiária (B) 6.417 c 2.186 c 

M + G 7.865 bc 3.130 a 
M + B 7.908 bc 2.390 bc 
G + B 9.239 ab 2.827 ab 

M + G + B 6.751 c 2.691 abc 
Teste F 3,99 (p<0,05) 4,73 (p<0,05) 

DMS 2146,69 606,75 
CV(%) 12,9 11,01 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste de Tukey. 
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MANEJO DE ACAMAMENTO DE CULTIVARES DE SOJA COM LACTOFEM 
EM DIFERENTES AMBIENTES DE PRODUÇÃO 

 
FOLONI, J.S.S.1; HENNING, F.A.1; MERTZ-HENNING, L.M.1; RODRIGUES, R. DE R.2; 
MELLOS, L.2; NEUMAIER, N.1; 
 
1Embrapa Soja, Rod. Carlos João Strass, Distrito de Warta, C.P. 231, CEP 86001-970, Londrina-
PR, salvador.foloni@embrapa.br; 2 Universidade do Norte do Paraná - Unopar. 

 
A soja brasileira é cultivada nas mais diversas condições de ambiente, e são 

comuns desempenhos aquém do potencial genético das cultivares devido a estresses 
causados por fatores abióticos (oferta hídrica, temperatura, luminosidade, nutrição 
mineral, etc.), que podem ocorrer em excesso, em deficiência ou em desbalanço 
(quando combinados), incidindo sobre a lavoura em diferentes estádios. 

O acamamento da soja, em cultivares suscetíveis, é resultante do crescimento 
exagerado das plantas que acontece em determinadas situações de ambiente e de 
manejo. A soja acamada pode ter menor capacidade fotossintética, sofrer maior 
proliferação de determinadas doenças, apresentar maior dificuldade para penetração de 
caldas de pulverização, entre outros problemas, que comumente acarretam em perdas 
de produtividade e de qualidade de grãos. 

O lactofem é indicado como herbicida para a soja (AGROFIT, 2018), mas 
também tem efeito regulador sobre a cultura, podendo reduzir o porte das plantas, 
aumentar a ramificação e minimizar o acamamento. Porém, há questionamentos sobre 
o uso deste agroquímico como fitorregulador na sojicultura. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a reação de cultivares de soja submetidas à 
aplicação de lactofem, com diferentes doses e estádios fenológicos, em regiões distintas 
de adaptação edafoclimática (RECs) para a cultura. 

Foram realizados dois experimentos em fazendas da Embrapa na safra 2016/17, 
em Ponta Grossa/PR e Londrina/PR, nas RECs 103 e 201, respectivamente. As 
unidades experimentais foram instaladas em áreas manejadas no sistema plantio direto 
sobre palhada de trigo, cujos solos foram caracterizados e apresentavam-se 
agronomicamente adequados (TECNOLOGIAS..., 2013). A adubação, manejo 
fitossanitário, instalação da cultura e demais procedimentos agronômicos foram 
realizados conforme indicações de Tecnologias...(2013). O manejo de plantas daninhas 
foi realizado com dessecação com glifosato em pré-semeadura da soja, e capina manual 
no decorrer da condução dos experimentos.  

O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso, com quatro 
repetições, no esquema fatorial 4x6, da seguinte forma: quatro cultivares de soja BRS 
286 (GMR 6.3), BRS 511 (GMR 6.4), BRS 1001 IPRO (GMR 6.2) e BRS 1003 IPRO 
(GMR 6.3); submetidas a seis situações de manejo com o ingrediente ativo (i.a.) 
lactofem, sendo o tratamento controle (ausência de lactofem), 90 g i.a. ha-1 aplicadas no 
estádio fenológico V4, 90 g i.a. ha-1 no estádio R1, 180 g i.a. ha-1 no V4, 180 g i.a. ha-1 
no R1, e 90 g i.a. ha-1 no V4 mais 90 g i.a. ha-1 no R1. 

As parcelas experimentais foram instaladas com quatro linhas de lavoura 
espaçadas a 0,50 m e 8 m de comprimento, e a área útil composta pelas duas linhas 
centrais com 6 m. O lactofem foi aplicado com pulverizador manual pressurizado a CO2, 
munido de barra com quatro pontas XR 110.02 espaçadas a 0,50 m, trabalhando com 
pressão constante, consumo de calda de 200 L ha-1, operação sem deriva e em 
condições climáticas adequadas. 

No estádio R8 foi realizada avaliação visual de acamamento na área útil das 
parcelas, utilizando-se notas de 1 a 5 para 0% a 100% de plantas acamadas, 
respectivamente. Foi efetuada colheita mecanizada dos grãos em duas linhas de 6 m 
da área útil das parcelas, com colhedora automotriz desenvolvida para experimentação. 
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Calculou-se a produtividade com teor de água corrigido a 130 g kg-1. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p≤0,05), e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

Foram escolhidas as cultivares BRS 284, BRS 511 e BRS 1001 IPRO por serem 
classificadas como moderadamente resistente (MR) ao acamamento, e a BRS 1003 
IPRO por ser resistente (R). As doses de lactofem foram definidas a partir da indicação 
para controle de plantas daninhas na cultura da soja, de 180 g i.a. ha-1(AGROFIT, 2018).  

Em Ponta Grossa e em Londrina houve interação significativa entre tratamentos, 
para as variáveis acamamento e produtividade de grãos (Tabela 1). A produtividade em 
Ponta Grossa não foi influenciada pelo lactofem, para as cultivares BRS 511, BRS 1001 
IPRO e BRS 1003 IPRO. Contudo, a BRS 284 apresentou a maior produtividade 
alcançada nesta localidade, da ordem de 5.533 kg ha-1, quando foi manejada com 
aplicações sequenciais de duas doses de 90 g ha-1 de lactofem, nos estádios V4 e R1. 
Mas este resultado não diferiu estatisticamente do tratamento controle (ausência de 
lactofem). Relata-se também que em Ponta Grossa não houve perdas de produtividade 
em decorrência do uso de lactofem, para todas as cultivares avaliadas, dos grupos 
convencional e intacta (Tabela 1). 

Em Ponta Grossa, o acamamento mais prejudicial foi constatado para a cultivar 
BRS 284, porém, foi significativamente reduzido com a aplicação sequencial de duas 
doses de 90 g ha-1 de lactofem no V4 e R1 (Tabela 1). As demais cultivares não 
apresentaram respostas de acamamento em função do manejo com o fitorregulador.  

Em Londrina não houve alteração da produtividade das cultivares BRS 284, BRS 
511 e BRS 1003 IPRO em função do manejo com lactofem. A única cultivar responsiva 
foi a BRS 1001 IPRO, que alcançou a sua máxima produtividade de 4.292 kg ha-1 
quando foi submetida à pulverização com doses sequenciais de lactofem no V4 e R1 
(Tabela 1). Porém, este resultado não diferiu estatisticamente do tratamento de 
ausência de fitorregulador (controle). 

Da mesma forma que ocorreu em Ponta Grossa, em Londrina também não 
houve perda de rendimento de grãos em decorrência do uso do herbicida lactofem para 
manejo de acamamento, para todas as cultivares avaliadas, dos grupos convencional e 
intacta. 

Em Londrina, todas as cultivares classificadas como MR ao acamamento, a BRS 
284, BRS 511 e BRS 1001 IPRO, tiveram o problema significativamente reduzido em 
resposta ao lactofem (Tabela 1). Houve resultados positivos de manejo do acamamento 
para várias situações de uso do fitorregulador, com diferentes doses e estádios 
fenológicos de aplicação. No entanto, fazendo uma análise conjunta das três cultivares 
MR avaliadas, o destaque de manejo foi para a aplicação sequencial de duas doses de 
90 g i.a. ha-1 no V4 e R1. 

Conclui-se que o lactofem funciona para manejo de acamamento de cultivares 
de soja, mas há que se considerar variações de resposta em razão do ambiente e do 
genótipo. 

O melhor manejo para redução do acamamento é com a aplicação sequencial 
de duas doses de 90 g ha-1 de lactofem nos estádios fenológicos V4 e R1.  
 
Referências  
AGROFIT. Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. Ministério da Agricultura do Governo 
Federal. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br˃. Acesso em: 02 abr. 2018. 

TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO DE SOJA – REGIÃO CENTRAL DO BRASIL 2014. Londrina: 
Embrapa Soja: Embrapa Cerrados: Embrapa Agropecuária Oeste, 2013. 265 p. (Embrapa Soja. 
Sistemas de Produção, 16) 
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Tabela 1. Produtividade e acamamento de cultivares de soja submetidas ao lactofem como 
fitorregulador, aplicado com diferentes doses nos estádios fenológicos V4 e R1, em Ponta 
Grossa/PR e Londrina/PR na safra 2016/17. 

Lactofem  
(g i.a. ha-1) BRS 284 BRS 511 BRS

1001 IPRO 
BRS

1003 IPRO Média

Ponta Grossa -------------------------------- Produtividade (kg ha-1) --------------------------------
Controle 5274 Aax 4946 Aa 4784 Aa 4936 AaX 4985 

90 V4 5201 Aab 5046 Aa 4711 Aa 5008 AaX 4991 
180 V4 5122 Aab 4844 Aa 4816 Aa 5021 AaX 4951 
90 R1 5366 Aax 4726 Ba 4776 Ba 4894 ABa 4941 
180 R1 4641 Abx 4687 Aa 4817 Aa 5135 AaX 4820 

90 V4 + 90 R1 5533 Aax 4944 Ba 4679 Ba 4698 BaX 4964 
Média 5190 xxX 4866 xX 4764 xX 4949 xXX  

Ponta Grossa -------------------------------------- Acamamento -------------------------------------- 
Controle 3,12 AaX 2,58 Aa 1,81 BaX 1,18 Ba 2,18 

90 V4 2,70 AaX 2,36 Aa 1,18 BaX 1,01 Ba 1,81 
180 V4 2,70 AaX 1,86 Ba 1,52 BaX 1,35 Ba 1,86 
90 R1 3,04 AaX 1,86 Ba 1,35 BCa 1,01 Ca 1,81 
180 R1 2,70 AaX 1,86 Ba 1,18 CaX 1,01 Ca 1,70 

90 V4 + 90 R1 1,90 ABb 2,15 Aa 1,35 BCa 1,01 Ca 1,60 
Média 2,70 xXX 2,11 xX 1,40 xXX 1,10 xX  

Londrina -------------------------------- Produtividade (kg ha-1) --------------------------------
Controle 4171 AaX 4064 AaX 3939 AabX 3857 Aa 4008 

90 V4 4222 AaX 4209 AaX 3829 BbxX 4193 Aa 4112 
180 V4 4263 AaX 4289 AaX 4061 ABab 3828 Ba 4110 
90 R1 4251 AaX 4362 AaX 4112 ABab 3890 Ba 4154 
180 R1 4207 ABa 4279 AaX 4061 ABab 3861 Ba 4102 

90 V4 + 90 R1 4173 ABa 4044 ABa 4292 AaxX 3846 Ba 4089 
Média 4214 xXX 4208 xXX 4048 xxXX 3912 xX  

Londrina -------------------------------------- Acamamento -------------------------------------- 
Controle 2,36 AaxX 2,38 Aaxx 2,70 AaxX 1,01 Ba 2,11 

90 V4 1,35 BbxX 1,69 Babc 2,70 AaxX 1,35 Ba 1,77 
180 V4 1,35 ABbx 2,03 Aabx 1,69 ABbc 1,01 Ba 1,52 
90 R1 1,69 ABab 1,01 Bcxx 2,36 AabX 1,01 Ba 1,52 
180 R1 1,35 AbxX 1,35 Abcx 1,35 AcxX 1,01 Aa 1,27 

90 V4 + 90 R1 1,35 AbxX 1,35 Abcx 1,01 AcxX 1,01 Aa 1,18 
Média 1,58 xxXX 1,64 Xxxx 1,97 xxXX 1,07 xX  

Causa da 
variação 

Ponta Grossa Londrina 
Produtividade Acamamento Produtividade Acamamento 

 ------------------------------------------ Pr > Fc ------------------------------------------ 
Cultivar (C) <0,001** <0,001** <0,001** <0,001** 
Lactofem (L) 0,51ns <0,001** 0,41ns <0,001** 

C x L 0,015* 0,017* 0,033* <0,001** 
CV (%) 6,49 19,61 5,67 24,81 

Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. * e ** significativos a 5 e 1% de probabilidade pelo 
teste F, respectivamente. ns não significativo. Acamamento: Nota de 1 a 5 para 0 a 100% de plantas 
acamadas, respectivamente. 
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TEORES DE CLOROFILA EM UMA SELEÇÃO HISTÓRICA DE CULTIVARES DE 
SOJA 

REICHMANN, N.G.1, UMBURANAS, R.C.2, MOSS, I.J.1, BLASZCZAK, E.1, GENÚ, 
A.M.1; LOLI, C.1; ANDERLE, L.Z.1; DOURADO-NETO, D.2; REICHARDT, K.3;
KAWAKAMI, J.1

1Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Campus CEDETEG, Guarapuava-PR; 
2Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), 
Piracicaba-SP; 3Universidade de São Paulo – Centro de Energia Nuclear na Agricultura, 
Piracicaba-SP. 

A soja (Glycine max (L.) Merril) é a principal cultura aleuro-oleaginosa cultivada 
no planeta. Na safra 2017/2018, a área semeada aumentou 3,3%, sendo atualmente 
35.022,8 mil hectares (CONAB, 2018). A clorofila é o principal pigmento da fotossíntese, 
está presente nos cloroplastos das folhas e nos tecidos vegetais verdes, principalmente 
(VON ELBE, 2000). 

O cultivo da soja existe de longa data no Brasil e, de tempos em tempos, novas 
cultivares foram disponibilizadas aos produtores. As mudanças ocorridas nas cultivares 
de soja brasileiras em virtude do melhoramento carecem de informações. Neste 
contexto, não sabemos a interferência da seleção de plantas no teor de clorofila das 
folhas, que pode ser um indicativo do aumento da eficiência de conversão da 
fotossíntese.

Existem vários grupos de clorofilas, porém os principais são as clorofilas a (Chl-
a) e b (Chl-b). Estão presentes em todos os organismos que realizam fotossíntese 
oxigênica. A Chl-a é o pigmento responsável por realizar a etapa fotoquímica, que é o 
primeiro estágio do processos fotossintético, enquanto os demais pigmentos, os quais 
são chamados de pigmentos acessórios, como a Chl-b, auxiliam na absorção de luz e 
na transferência da energia radiante para os centros de reações. (TAIZ & ZIEGER, 
2004).

Desta forma, o objetivo desse trabalho foi caracterizar o teor de clorofila em uma 
seleção de cultivares antigas e modernas de soja. 

Foi conduzido um experimento a campo em Guarapuava-PR (25°23’ S, 51°29’ 
W, altitude 1029 m) durante a safra 2017/2018. Em 5 de novembro de 2017 foram 
semeados 26 cultivares de soja, listadas a seguir com o respectivo ano de lançamento: 
Davis (1960),Campos Gerais (1968), IAS3 (1973),Paraná Marrom (1974), Paraná 
(1974), Santa Rosa (1975), Viçoja (1976), BR4 (1979), FTAbyara (1985),  Ocepar 3 
Primavera (1986), BR16 (1987), Ocepar4 Iguaçú (1987), FTCometa (1989), FT-11 
Alvorada (1990), BR36 (1991), Embrapa 48 (1995), CD206 (2003), BRS282 (2007), 
BRS284 (2007), BMX Potência (2008), AFS110 (2011), Nidera 5909(2012), TMG7262 
(2013), MonSoy5892 (2014),  BMX Ícone (2016) e BMX Garra (2016)  

O delineamento experimental foi em blocos aleatorizados, com três repetições. 
A parcela tinha as dimensões de 5 x 1,8 m e espaçamento 0,45 m. Os tratos culturais 
(controle de plantas daninhas, pragas e doenças) e adubação visaram as melhores 
condições para o desenvolvimento da cultura. 

Durante o estádio de enchimento de grãos (R5), aos 100 dias após a semeadura, 
o teor de Chl-a e Chl-b foi avaliado através do clorofilômetro (Falker - Clorofilog 
CFL1030). Foram avaliados de modo aleatório três folhas do terço médio das plantas 
por parcela. 

Os dados foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade (Box 
Cox). Posteriormente foram submetidos a análise de variância e agrupadas as médias 
pelo teste de Scott-Knott. Também foi realizado correlação Pearson com a média das 
variáveis observadas com o ano de lançamento das cultivares. 
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A correlação entre o teor de Chl-a com o ano de lançamento das cultivares não 
foi significativa, entretanto foi significativa para o teor de Chl-b (Figura 1 a e b). 

A Chl-b é uma clorofila acessório, em que toda energia absorvida pela mesma é 
transferida para centros de reação que se localizam sobre as membranas tilacóides. Há 
dois centros de reação, sendo que um deles absorve em 680nm e outro em 700nm, os 
quais interagem entre si através de transportadores de elétrons. É a partir da molécula 
de clorofila, a qual absorve em 680nm no espectro visível, que os elétrons provenientes 
da água são transferidos para a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese 
(KLUGE, 2004). 

A análise de agrupamento para os teores de Chl-a e Chl-b separou as cultivares 
em dois grupos (Tabela 1). Apesar de não haver tendência temporal de incremento no 
teor de clorofila a, a amplitude entre as cultivares foi alta 35,3 e 38,9 µg/mL. A clorofila 
b teve tendência temporal e a amplitude de 13,2 e 18,1 µg/mL.  

Conclui-se que a seleção de cultivares pode ter selecionado indiretamente 
plantas com maior teor de clorofila b ao longo do melhoramento. 

Referências 
CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Disponível em: 
<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018.pd
f>. Acesso em: 1 março 2018. 

DUARTE, Rodrigo Pereira. AVALIAÇÃO DE LINHAGENS AVANÇADAS DE SOJA PARA 
RESISTÊNCIA PARCIAL À FERRUGEM DA SOJA (Phakopsora pachyrhizi). Horizonte 
Científico, v. 2, n. 1, 2008. 

KLUGE, R.A. LCB - 311, Fisiologia vegetal: apontamentos de aulas teóricas de 
fotossíntese. ESALQ/USP. Capturado em 22 mar. 2004 

VON ELBE J.H. Colorantes. In: FENNEMA, O.W. Química de los alimentos. 2.ed. Zaragoza : 
Wisconsin - Madison, 2000. Cap.10, p.782-799.   
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ns: não significativo; **: significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

Figura 1. Relação do ano de lançamento com o teor de clorofila a (a) e b (b) de plantas de soja 
conduzidas na safra 2017/18 em Guarapuava, PR.
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Tabela 1. Teores de clorofila a e b em uma seleção histórica de cultivares de soja agrupadas 
pelo teste de Scott Knott. Safra 2017/18, Guarapuava, PR. 

Ano de lançamento Cultivares Clorofia a Clorifila b
1960 Davis 35,5 B 15,3 B 

1968 Campos Gerais 35,8 B 15,0 B 

1973 IAS 3 37,1 A 14,1 B 

1974 Paraná Marrom 36,2 B 15,2 B 

1974 Paraná 37,2 A 17,1 A 

1975 Santa Rosa 38,9 A 16,7 A 

1976 Viçoja 37,2 A 14,3 B 

1979 BR 4 36,7 B 16,4 A 

1985 FT Abyara 36,2 B 15,7 B 

1986 Ocepar 3 Primavera 37,1 A 16,0 A 

1987 BR16 37,3 A 17,3 A 

1987 Ocepar 4 Iguaçu 36,7 B 16,4 A 

1989 FT Cometa 37,3 A 16,9 A 

1990 FT 11 Alvorada 35,3 B 13,2 B 

1991 BR 36 36,3 B 16,2 A 

1995 Embrapa 48 35,6 B 16,0 A 

2003 CD 206 37,0 A 17,5 A 

2007 BRS 282 36,3 B 17,2 A 

2007 BRS 284 37,4 A 17,1 A 

2008 BMX Potência 37,6 A 17,4 A 

2011 AFS 110 37,4 A 18,1 A 

2012 NIDERA 5909 37,8 A 17,6 A 

2013 TMG 7262 37,3 A 17,1 A 

2014 MonSOY 5892 36,1 B 16,2 A 

2016 BMX Ícone 36,1 B 15,2 B 

2016 BMX Garra 35,9 B 16,6 A 

 CV (%) 5,2 13,5 

 Média Geral 36.7 16.2 
Letras maiúsculas nas colunas indicam diferença ao nível de 5% pelo teste de Scott-Knott.



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 426

MONITORAMENTO DA COLHEITA DE SOJA REALIZADO PELA APDVP NA 
REGIÃO DO VALE DO PARANAPANEMA (SP) NA SAFRA 2017/2018 
 
BENIGNO NETO, J.¹; ANGELIS, S. de¹; ALVES, C. C. C.¹; RIBEIRO, L. P.¹; VIEIRA, A. 
F. G.¹; SILVEIRA, J. M. 2; OLIVEIRA, M. C. N. de2 
 
1 Associação de Plantio Direto do Vale do Paranapanema (APDVP), Rua Santa Cecília, 319, 
Vila Boa Vista, Assis, SP, e-mail: benigno.jorge@gmail.com ; 2Embrapa Soja, Londrina, PR. 

 
Todo processo de produção tem embutido em si um percentual de perda que é 

normal e inerente à atividade realizada. A etapa de colheita do sistema agrícola de 
produção de soja (Glycine max L. Merril) não é diferente e ganha significado quando 
se considera a característica “deiscente” do fruto produzido por esta espécie, que é 
conhecido pelo nome de legume ou vagem. Para uma operação de colheita eficiente, 
é de suma importância a adequada regulagem e calibração das máquinas colhedoras 
e o acompanhamento durante o processo, visando minimizar a quantidade não colhida 
de soja em grãos. Assim, com vistas ao aumento da renda do produtor rural na 
exploração desta leguminosa, a Embrapa recomenda a aferição das perdas e dos 
desperdícios de grãos no processo de colheita da soja pelo método prático, rápido e 
eficiente do copo medidor (Mesquita; Gaudêncio, 1982; Mesquita, 1995; Silveira; 
Conte, 2013). O presente trabalho, por meio do projeto chamado “Rally da Colheita”, 
realizado pela Associação de Plantio Direto do Vale do Paranapanema (APDVP), teve 
como objetivo fazer o monitoramento das perdas totais de grãos e levantamento dos 
principais fatores que interferem no processo de colheita de soja, em propriedades 
rurais da mesorregião do Vale do Paranapanema, microrregião de Assis, Estado de 
São Paulo, na safra 2017/2018. 

Ao todo foram avaliadas lavouras comerciais de soja de 63 áreas produtoras 
diferentes, abrangendo aproximadamente 30.000 hectares de 18 municípios paulistas, 
e um montante de 130 colhedoras automotrizes utilizadas como unidades. As 
amostras de perda total foram coletadas imediatamente após a passagem de cada 
colhedora, em áreas pré-estabelecidas de 2,0 m2, de acordo com a metodologia da 
Embrapa (Silveira; Conte, 2013). O número de pseudorepetições coletadas em cada 
colhedora foi variável; no mínimo, duas repetições, no caso dos equipamentos cuja 
aferição era igual ou inferior ao nível tolerável de perdas observado no copo medidor 
(1,0 saca por hectare), e para resultados acima deste nível foram realizadas três ou 
mais repetições, a fim de correlacionar com a causa que resultou aquele desperdício 
pontual. Cada amostra foi constituída por todos os grãos encontrados na área 
delimitada, tanto os que estavam soltos no solo (inteiros, metades, quebrados), quanto 
os não colhidos e encontrados em vagens e plantas. O teor de umidade (%) de cada 
amostra foi obtido no momento da coleta por meio da informação registrada no painel 
da colhedora e, na ausência desta, por meio da informação registrada no recibo de 
entrega da soja no silo de armazenamento. Os dados coletados em nível de município 
foram submetidos a um levantamento amostral e analisados estatisticamente, 
considerando o delineamento inteiramente casualizados, com número de 
pseudorepetições diferentes, embora não seja um delineamento experimental foi 
aplicado todo o rigor estatístico, avaliando a normalidade e a independência dos erros 
(Shapiro; Wilk, 1965; Parente, 1984), homogeneidade de variâncias (Burr; Foster, 
1972) e não-aditividade do modelo (Tukey, 1949). Em todos os locais foi realizada 
análises de variâncias (ANOVA) para comparar as diferentes colhedoras dentro de 
cada município, mas será apresentado apenas alguns resultados com a aplicação do 
teste de Tukey (pr ≤ 0,05). 

Analisando os dados obtidos, 39% (51 unidades) das máquinas avaliadas 
encontraram-se dentro do nível tolerável de perda de 1,0 saca de 60 kg/ha, enquanto 
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que 61% (79 unidades) das colhedoras apresentaram valores superiores; destas, 17% 
(22 unidades) registraram desperdícios acima de 2,0 sacas por hectare. As médias 
para esses três grupamentos foram de 0,8 sacas/ha, 1,95 sacas/ha e 2,97 sacas/ha. 
Nas colhedoras que apresentavam desperdícios, foram feitos ajustes e regulagens, 
com o acompanhamento do operador e/ou proprietário das colhedoras, de acordo com 
as recomendações sugeridas pela equipe de campo da APDVP, buscando reduzir a 
taxa de desperdícios de grãos. Posteriormente, novas avaliações foram feitas com 
essas máquinas para verificação da eficiência das mudanças e na maioria dos casos 
foi constatada a redução dos valores do nível de perda. Os principais problemas 
encontrados ocasionando perda e desperdício, na maioria dos casos, foram o excesso 
de velocidade de deslocamento da colhedora, o ajuste da velocidade e a regulagem 
da posição do molinete e, por fim, a regulagem errada da abertura das peneiras. Um 
fator limitante também observado no trabalho foi o baixo conhecimento dos 
operadores, bem como uma capacitação técnica deficiente dos mesmos. Em um caso 
extremo, foi avaliado uma taxa de perda de 6,0 sacas/ha; após realizada a avaliação 
da operação de colheita, foi feita a adequação da velocidade de deslocamento, 
molinete e esteira de alimentação, sendo então essa taxa reduzida para 1,0 saca/ha. 
Como a propriedade possuía uma área de 1.000 hectares de lavoura, recuperou-se 
aproximadamente 5.000 sacas de soja para o produtor. Na Tabela 1 encontram-se os 
valores, por município (M), da média geral (sacas/ha), do coeficiente de variação (%), 
do teste F e da probabilidade do teste F. Dos 16 municípios submetidos à análise de 
variância, três foram descartados devido a um número insuficiente de dados (M5, M7 e 
M15). A média geral por município variou de 0,6 saca/ha (M9) a 2,3 sacas/ha (M3); o 
coeficiente de variação teve uma amplitude de variação de 10,72% (M11) a 50,99% 
(M9); a probabilidade do teste F foi não significativa em cinco municípios, significativa 
em dois municípios e altamente significativa em três municípios. Como exemplos, 
observam-se os comportamento dos municípios 3, 9 e 14 (Tabela 2) que nas análises 
reportaram médias gerais de perdas de grãos de 2,3; 0,6 e 1,7 sacas/ha, 
respectivamente. 

Portanto, conclui-se que mensurar e avaliar as perdas na operação de colheita 
com conhecimento técnico simples aplicado aumenta a rentabilidade do processo, 
através de ajustes básicos, sem custos, evitando desperdícios desnecessários. A 
estimativa da economia gerada nesse trabalho é de aproximadamente 1,0 saca de 
soja/ha, em um universo de 30.000 hectares avaliados, o que resulta num montante de 
30.000 sacas de soja que seriam deixadas no solo. 
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Tabela 1. Perdas médias (sacas/ha) por município, coeficiente de variação (%), teste F e 
probabilidade do teste F, verificados em colhedoras que participaram do Rally da Colheita 
realizado pela APDVP, na safra 2017/2018. 

MUNICÍPIO MÁQUINAS MÉDIA
(sc/ha) CV (%) F Pr (F) 

1 3 1,1 23,33 0,54 ns 
2 11 1,3 37,60 6,03 ** 
3 6 2,3 18,66 59,10 *** 
4 9 1,4 13,32 37,54 *** 
6 15 1,3 33,80 1,75 ns1 
8 8 1,4 21,99 6,59 ** 
9 3 0,6 50,99 0,87 ns 
10 10 1,3 47,61 2,82 ns 
11 3 1,0 10,72 1,34 ns 
12 3 1,0 23,81 0,11 ns 
13 3 0,9 48,37 0,18 ns 
14 13 1,7 18,45 11,30 *** 
16 4 1,3 21,65 3,33 ns 

       Médias                        7                         1,3 
**pr ≤ 0,00   , *** , 1/ ns Não significativo. 
 
Tabela 2. Valores médios (sacas/ha) das perdas de grãos de cada colhedora registrados nos 
municípios 9, 14 e 3 do Rally da Colheita da APDVP, safra 2017/2018.  

M
U

N
IC

ÍP
IO

 9
 

MÁQ MÉDIAS 

M
U

N
IC

ÍP
IO

 1
4 

MÁQ MÉDIAS 

M
U

N
IC

ÍP
IO

 3
 

MÁQ MÉDIAS 
C54 0,7 A C69 2,7 A       C28 6,0 A     
C55 0,4 A C45 2,6 A B C29 2,8 B
C56 0,8 A C64 2,3 A B C27 1,7 B

C10 2,0 A B C C37 1,1 B C
C65 2,0 A B C C34 1,0 C
C09 1,9 A B C C39 1,0 C
C63 1,8 A B C
C68 1,8 A B C
C15 1,5 A B C D
C73 1,4 B C D
C74 1,0 C D
C72 0,9 C D
C62 0,5 D

Média 0,6   Média 1,7         Média 2,3       
CV (%) 50,99   CV (%) 18,45 CV (%) 18,66       

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
significância. 
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ACÚMULO DE GLICEOLINA EM COTILÉDONES DE SOJA EM FUNÇÃO DA 
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A cultura da soja (Glycine max) tem-se destacado na agricultura brasileira por 
sua importância econômica. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo, com 
produção de 75 milhões de toneladas, e produtividade média de 3.106 kg ha-1, em uma 
área plantada de 24,2 milhões de hectares (FAO, 2014).  

Para elevar a eficiência agronômica da cultura da soja, são empregados 
fertilizantes químicos via solo. Entre as boas práticas da fertilização deve-se considerar 
o solo predominante na região, o histórico da área e do sistema de manejo do solo e o 
sistema de produção empregado, além do tipo de fertilizante utilizado (EMBRAPA, 
2014).

Em complemento ao emprego de fertilizantes via solo, são utilizados fertilizantes 
organominerais. Estes são resultados da associação equilibrada de materiais orgânicos 
humificados com os fertilizantes minerais, resultando em umas das melhores maneiras 
para fertilização das plantas, pois disponibilizam nutrientes e ainda incorpora material 
orgânico ao solo (Levrero, 2009).  

O fertilizante organomineral, quando aplicado regularmente favorece um 
equilibrado desenvolvimento vegetativo para as plantas, especialmente em período de 
estresse causado por geadas, asfixia radical, granizo e fitotoxidades, permitindo que as 
culturas possam superar rapidamente as interrupções de crescimento vegetativo, além 
de aumentar a produtividade e promover controle de doenças de plantas cultivadas 
(Dias et al., 2013; Luz et al., 2010; Valagro, 2014). As doenças da cultura da soja são 
responsáveis por perdas de 15 a 100% da produtividade, causando sérios prejuízos 
econômicos (Amorim et al., 2011). 

A indicação dos fertilizantes organominerais no controle de patógeno deve-se a 
ativação de mecanismos de resistência em plantas (Barbosa, 2007).  A indução de 
resistência de planta a patógeno por ser de fácil manejo, baixo custo e possibilitar a 
utilização de genótipos suscetíveis a doenças, além de auxiliar na proteção de 
moléculas químicas utilizadas no controle de patógenos, é um dos métodos que vem 
ganhando espaço nas pesquisas. Esta permite que o agente elicitor (biótico ou abiótico) 
ativa os mecanismos de resistência das plantas como enzimas relacionadas à 
patogênese, acúmulo de fenóis e compostos secundários, como as fitoalexinas (Kuc, 
2001).

Em soja, a gliceolina é uma fitoalexina importante na interação dessa leguminosa 
com fitopatógenos, dificultando e retardando seu desenvolvimento, pois atuam 
diretamente sobre estes.  Os cotilédones de soja são utilizados como importante 
ferramentas para estudos envolvendo ação elicitora de moléculas na cultura da soja 
(Schwan-Estrada et al., 2000; Solino et al., 2017). 

O objetivo do trabalho foi verificar se o fertilizante organomineral foliar promove 
acúmulo de gliceolina em cotilédones de soja. 

O experimento foi realizado em casa de vegetação e laboratório de Fitopatologia 
da Universidade de Rio Verde, município de Rio Verde, GO, de fevereiro a março de 
2018.

Para verificar se fertilizante organomineral promove acúmulo de gliceolina foram 
montados 2 ensaios em delineamento interamente casualizado com 4 tratamentos e 5 
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repetições, sendo cada repetições constituída de 5 cotilédones de soja. Os tratamentos 
consistiram em concentrações de fertilizante organomineral foliar nas concentrações 2% 
e 3%, tratamento controle (água deionizada) e tratamento padrão utilizando o 
Acibenzola-S-Metil (ASM), 5 g 100 L-1, aplicado sobre cotilédones de soja.  

Para obtenção dos cotilédones, foi esterilizado areia por quatro horas, 
posteriormente acondicionando-a em sacos plásticos, mantendo-a em repouso por sete 
dias. Posteriormente a areia foi distribuída em bandejas de polietileno em casa de 
vegetação e semeada a cultivar de soja, RIBER 6813, a 0,5 cm de profundidade. 

O fertilizante organomineral foliar utilizado contém em composição 3,0% de 
Nitrogênio (N) solúvel em água, 8,0% de Óxido de Potássio (K2O) solúvel em água e 
9,0 % de Carbono orgânico total. 

Sete dias após a semeadura os cotilédones foram destacados das plântulas, 
lavados em água deionizadas, secos e cortados em secção aproximada de 1 mm de 
espessura e 6 mm de diâmetro na superfície abaxial.  

Os cotilédones, cinco por repetição, foram pesados e dispostos em placa de Petri 
contendo papel germiteste umedecido com água deionizada. Sobre os cortes de cada 
cotilédone foi depositada alíquota de 50 µL dos tratamentos.  

As placas de Petri foram mantidas no escuro a 25 ºC em B.O.D. Após o período 
de 24 h, os cotilédones foram pesados e transferidos para os tubos de ensaio contendo 
20 mL de água destilada esterilizada e deixados em agitação por 1 h para extração da 
fitoalexina formada.  

A absorbância das amostras foi determinada no comprimento de onda 285 nm e 
os resultados foram expressos em unidades de absorbância por grama de peso fresco 
(ABS.gpf-1). Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro Wilk a o 
pressuposto à análise de variância e quando significativos analisados pelo teste de média 
de Tukey (p<0,05). 

O fertilizante organomineral promoveu o acúmulo de gliceolina em cotilédones de 
soja nas concentrações 2 e 3% nos dois ensaios. No primeiro ensaio, ao aplicar a 
concentração 3% de fertilizante organomineral houve maior acúmulo de gliceolina que nos 
demais tratamentos, 312% e 505% superior aos tratamentos controle e padrão, 
respectivamente (Tabela 1).  

 As concentrações 2 e 3% do fertilizante organomineral promoveram maior acúmulo 
de gliceolina que os tratamentos controle e padrão, aumentando ABS.gpf-1 em 216 e 442%, 
respectivamente, no segundo ensaio. Segundo Barbosa (2007), a aplicação de 
fertilizantes organominerais pode promove a ativação de mecanismo de defesa, por 
meio de componentes minerais, ácidos orgânicos, vitaminas, carboidratos e proteínas 
de origem vegetal, além de componentes celulares e/ou compostos produzidos por 
microrganismos presentes e fermentados. A indução do acúmulo de gliceolina em 
cotilédones de soja promovido pela aplicação do fertilizante organomineral pode ser 
uma ferramenta no manejo de doenças da cultura, visto que essa atua contra patógeno. 
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Tabela 1: Acúmulo de gliceolina em cotilédones de soja em função das aplicações de diferentes 
concentrações de fertilizante organomineral 

Tratamento 
Gliceolina (ABSgpf-1)

ensaio I ensaio II 

Controle (água) 0,25 c 0,24 b

Padrão (ASM) 0,17 c 0,14 c

Fertilizante organomineral 2% 0,76 b 0,78 a

Fertilizante organomineral 3% 1,03 a 0,79 a

CV (%) 21,07 6,85
  *Médias seguidas de mesmas letras não diferem entre si a 5 % de probabilidade pelo teste de média de Tukey. 
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1Instituto Biológico, Laboratório de Bacteriologia, 2Laboratório de Fitopatologia, CEP 13012-970, 
Campinas, SP. lucianokajihara@hotmail.com. 

A ferrugem-asiática da soja vem merecendo destaque cada vez maior por 
evidenciar resistência a diversos ingredientes ativos isolados e apresentar baixas 
eficiências de controle (Godoy & Meyer, 2016). Recentemente, nas safras 2015/16 e 
2016/17 foram detectados casos de redução de eficácia das carboxamidas em áreas 
com histórico intensivo de uso (FRAC, 2018). Somado a esses problemas atuais, é 
preciso adotar o uso de fungicidas multi-sítios e rotação de grupos químicos, uma vez 
que novas moléculas dificilmente surgirão nos próximos anos.  

O trabalho teve por objetivo avaliar a ação de fungicida sistêmico e fungicida 
multi-sítio por dois métodos: in vitro sobre a germinação do fungo em placas de 
microtitulação e in vivo sobre a severidade da doença pelo método de folhas 
destacadas, tratadas preventivamente, antes da inoculação.  

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fitopatologia do Instituto 
Biológico/Campinas - SP, em condições de estufa incubadora (BOD) para ambos os 
métodos.

No teste in vitro, foram preparadas as caldas dos produtos (carbendazim + 
tebuconazole e clorotalonil) nas concentrações indicadas na tabela 1, utilizando água 
esterilizada. Com o auxílio de pipeta, uma alíquota das caldas foram adicionadas às 
placas de microtitulação contendo substrato de ágar-água solidificado. Uma suspensão 
de uredosporos de P. pachyrhizi calibrada para 103 esporos/ml de água destilada, 
contendo uma gota de tween 20, foi adicionada à superfície, em volume determinado 
para se obter as concentrações desejadas. Foram utilizadas placas de microtitulação 
contendo 96 poços (assépticas por solução de hipoclorito 1%), cada um representando 
uma repetição. Foram incubadas com controle de temperatura e fotoperíodo, 
obedecendo-se a temperatura de 24°C, o tempo de exposição de seis horas e na 
ausência de luz. 

Os uredosporos foram coletados no mesmo dia da instalação dos testes, a partir 
de plantas de soja naturalmente infectadas de três cultivares distintas, todas semeadas 
em 13 de outubro de 2016, no município de Arthur Nogueira, SP. 

O uredosporo foi considerado germinado quando apresentou tubo germinativo 
de comprimento maior ou igual ao seu menor diâmetro. A quantificação da germinação 
e a mensuração do comprimento dos tubos germinativos foram realizadas com o auxílio 
de microscópio ótico através de varredura da placa de microtitulação. 

No teste in vivo, os folíolos (unifoliolados) de soja da cv. BMX Potência foram 
coletados de plantas cultivadas em vasos, em condições de estufa, aos 18 dias após a 
emergência. Não havia presença de esporos de ferrugem-asiática (P. pachyrhizi), ou de 
qualquer outro patógeno nestas condições. Em seguida, os folíolos foram imersos nas 
caldas fungicidas nas concentrações indicadas na tabela 2, durante 3 segundos e 
distribuídos com a face inferior para cima, em número de quatro, em placas de Petri (12 
cm de diâmetro), contendo três discos de papel de filtro umedecido em água destilada. 
Após a secagem natural, eles foram inoculados com a mesma suspensão de 
uredosporos do teste in vitro, calibrada agora para 105 esporos/ml. As placas foram 
acondicionadas em sacos plásticos para obter uma câmara úmida e propiciar a 
germinação e penetração dos uredosporos, mantidas em BOD durante 14 dias a 23°- 
24 °C, quando então se efetuou a avaliação dos sintomas da doença, com base na 
porcentagem de severidade do tecido foliar afetado. Cada placa contendo os quatro 
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folíolos representou uma repetição, sendo três placas para cada concentração de 
fungicida. 

Os resultados obtidos foram submetidos a cálculos de porcentagem de inibição 
para determinação do CL50  e CL95 em programa Probit. 

 Os fungicidas apresentaram ações inibitórias sobre a germinação dos 
uredosporos e o desenvolvimento dos sintomas. De forma geral o fungicida clorotalonil 
foi mais fungitóxico in vitro (tabela 3) e in vivo (tabela 4) do que o fungicida sistêmico, 
para todas as amostras coletadas provenientes das três cultivares, especialmente na 
cv. BMX Turbo com valor in vitro de CL50 = 0,18 ppm i.a. e CL95 = 1,54 ppm i.a. e com 
valor in vivo de CL50 = 0,24 ppm i.a. e CL95 = 6,81 ppm i.a., indicando haver diferenças 
entre si. Furlan et al., 2015, ao estudarem diversos fungicidas multi-sítios, verificaram 
que o fungicida a base de clorotalonil apresentou valor in vitro de CL50 = 0,16 ppm i.a. 
sendo bastante similar ao presente trabalho. A sensibilidade do fungo foi maior para a 
germinação dos uredosporos em relação à infecção nos folíolos. Estes resultados 
reforçam a importância dos multi-sítios nos programas de aplicação com fungicidas 
específicos (sistêmicos) por evidenciar boa fungitoxicidade, a fim de manejar a 
resistência e incrementar a eficácia de controle sobre a ferrugem da soja. 
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Tabela 1. Fungicidas testados, nas concentrações de 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 e 16 ppm i.a., in vitro 
na germinação de uredosporos, visando o controle de Phakopsora pachyrhizi.

Fungicidas Ingrediente ativo Concentração - 
Formulação 

1- Tebuzim 250 SC Carbendazim+Tebuconazole 25% - SC 

2- Glider 720 SC Clorotalonil 72% - SC 

Tabela 2. Fungicidas testados, nas concentrações de 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128 ppm i.a., in vivo 
pelo método de folíolos destacados, visando o controle de Phakopsora pachyrhizi.

Fungicidas Ingrediente ativo Concentração - 
Formulação 

1- Tebuzim 250 SC Carbendazim+Tebuconazole 25% - SC 

2- Glider 720 SC Clorotalonil 72% - SC 
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Tabela 3. Valores de CL50 e CL95 dos fungicidas para inibição in vitro da germinação de 
uredosporos de Phakopsora pachyrhizi. Isolado de Arthur Nogueira, SP. 

Tratamentos Equações de ajuste R² ppm i.a. 
(CL50)

ppm i.a. 
(CL95)

NA5909RR     

Tebuzim 250 SC y = 1,7713x + 5,1896 0,8769 0,78 6,58 

Glider 720 SC y = 1,7832x + 5,9846 0,945 0,28 2,33 

BMXTurbo     

Tebuzim 250 SC y = 1,6052x + 5,5982 0,8992 0,42 4,45 

Glider 720 SC y = 1,7725x + 6,3064 0,8991 0,18 1,54 

M5917 IPRO     

Tebuzim 250 SC y = 1,464x + 5,7779 0,8973 0,29 3,88 

Glider 720 SC y = 1,7238x + 5,9796 0,9119 0,27 2,41 

Tabela 4. Valores de CL50 e CL95 dos fungicidas para inibição in vivo da germinação de 
uredosporos de Phakopsora pachyrhizi. Isolado de Arthur Nogueira, SP. 

Tratamentos Equações de ajuste R² ppm i.a. 
(CL50)

ppm i.a. 
(CL95)

NA5909RR     

Tebuzim 250 SC y = 0,6513x + 4,8675 0,9639 1,59 526,59 

Glider 720 SC y = 1,2687x + 5,3033 0,9064 0,57 11,31 

BMXTurbo     

Tebuzim 250 SC y = 0,5588x + 5,34 0,9933 0,6 212,03 

Glider 720 SC y = 1,555x + 5,3442 0,8709 0,24 6,81 

M5917 IPRO     

Tebuzim 250 SC y = 0,9195x + 4,1725 0,9916 7,94 482,53 

Glider 720 SC y = 1,4071x + 5,05 0,9283 0,92 13,48 
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CONTROLE IN VITRO DE Sclerotinia sclerotiorum DA SOJA, COM 
DIFERENTES FORMULAÇÕES DO FUNGICIDA PROCIMIDONE  
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O cenário das doenças nas diversas culturas altera-se a cada ano com o 

aumento da severidade de algumas doenças, tanto da parte aérea, como as causadas 
por fungos habitantes do solo. 

O fungo Sclerotinia sclerotiorum é patógeno polífago, que pode causar a 
doença mofo branco em muitas culturas, podendo causar a morte das plantas 
(Synclair, 1982; Godoy et al., 2016).  

São relatados mais de 200 gêneros de plantas, 408 espécies, incluindo plantas 
daninhas, como hospedeiras de S. sclerotiorum (Purdy, 1979). 

Esse patógeno encontra-se disseminado no solo brasileiro, nas principais 
regiões agrícolas.  

O controle de S. sclerotiorum nas culturas é dificultado pela falta de cultivares 
com resistência genética e a alta produção de estruturas de resistência do fungo, os 
escleródios, nas plantas infectadas. O fungo presente no solo é de difícil controle, pois 
os escleródios podem permanecer viáveis por muitos anos, e também pelas 
características desse patógeno de apresentar muitas plantas hospedeiras, incluindo-se 
algumas plantas daninhas. 

Em situações favoráveis ao desenvolvimento da doença mofo branco, recorre-
se ao controle químico e biológico, normalmente. 

A hipótese deste trabalho é de que a formulação suspensão concentrada (SC), 
do princípio ativo Procimidone, proporciona maior eficácia no controle de S. 
sclerotiorum, em relação à formulação pó molhável (WP). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o fungicida Procimidone, na formulação 
SC, no controle de S. sclerotiorum, in vitro, em comparação à formulação WP. Foi 
utilizado o fungicida Fluazinam, como tratamento padrão. 

O trabalho foi realizado no laboratório do Centro de Pesquisa de Fitossanidade 
- IAC/APTA/SAA, em Campinas, SP. 

O experimento constou de 13 tratamentos, em delineamento experimental 
inteiramente ao acaso e quatro repetições. Cada repetição foi constituída de uma 
placa de Petri com o meio de cultura BDA e os tratamentos.  

Os fungicidas foram avaliados nas doses de 0,1; 1,0; 10,0 e 100,0 ppm, 
conforme descrito na Tabela 1. A obtenção dos tratamentos nas respectivas doses foi 
segundo a técnica descrita por EDGINGTON et al. (1971), modificada por MENTEN et 
al. (1976). 

O fungo S. sclerotiorum, isolado de soja, foi cultivado em placas de Petri 
contendo o meio de cultura BDA (Batata, Dextrose, Agar), durante quatro dias, em 
estufa incubadora à temperatura de 20 oC ( 1 oC), para uso nos tratamentos. Discos 
de 6 mm de diâmetro, obtidos da periferia da colônia de S. sclerotiorum, foram 
repicados no centro das placas de Petri, contendo o meio de cultura BDA e os 
fungicidas nas respectivas doses. As placas assim preparadas foram incubadas à 
temperatura de 20 oC ( 1 oC). 

A avaliação foi realizada tomando-se as medidas ortogonais do diâmetro da 
colônia, quando o tratamento testemunha atingiu o diâmetro total das placas, o que 
ocorreu com 96 horas da repicagem. Foi calculada a porcentagem de inibição do 
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crescimento micelial (PIC) de cada tratamento, em relação ao tratamento testemunha. 
Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05) e as médias 
foram comparadas pelo teste de Scott Knott. Para análise, os dados foram 
transformados em x + K. 

Na Tabela 2 encontram-se as porcentagens de inibição do crescimento micelial 
de S. sclerotiorum, nas concentrações 0,1; 1,0; 10,0 e 100,0 ppm dos fungicidas 
Procimidone, em formulações SC e WP, e de Fluazinam SC. 

A menor inibição do crescimento micelial de S. sclerotiorum foi proporcionado 
no tratamento com 0,1 ppm de Procimidone na formulação WP, que diferiu de todos os 
outros tratamentos, e todos diferiram do tratamento testemunha.  

A hipótese do trabalho foi confirmada, podendo ser observada no tratamento 
na dose 0,1 ppm de Procimidone, coma formulação SC, que apresentou maior inibição 
do crescimento micelial de S. sclerotiorum, quando comparado à formulação WP e foi 
igual ao fungicida Fluazinam (Figura1). 

O fato da formulação SC do fungicida Procimidone ter apresentado maior PIC 
de S. sclerotiorum que na formulação WP, na dose de 0,1 ppm, assemelha-se à 
observação de MADALOSSO et al. (2016), no trabalho sobre controle de Phakopsora
pachyrhiziI em soja. Os autores concluem que a diferença apresentada pelo fungicida 
Clorotalonil, com nomes comerciais Previnil 720 SC e Bravonil 500, foi em função da 
formulação. O fungicida Previnil foi superior ao fungicida Bravonil. 

Concluiu-se neste trabalho que a formulação SC do fungicida Procimidone 
(Rotaxil SC) é superior à formulação WP (Sialex 500 WP), na inibição do crescimento 
micelial de S. sclerotiorum. 
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Tabela 1. Ingrediente ativo, nome comercial, formulação, grupo químico e dose em ppm dos 
fungicidas, avaliados quanto à sensibilidade in vitro do fungo Sclerotinia sclerotiorum. IAC, 
Campinas, SP, 2018. 

Tratamentos Concentração Formulação Grupo químico ppm 
  1. Procimidone (Rotaxil 500 SC) 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 0,1 
  2. Procimidone (Rotaxil 500 SC) 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 1,0 
  3. Procimidone (Rotaxil 500 SC) 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 10,0 
  4. Procimidone (Rotaxil 500 SC) 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 100,0 
  5. Procimidone (Sialex 500 WP) 500 g.kg-1 WP Dicarboximida 0,1 
  6. Procimidone (Sialex 500 WP) 500 g.kg-1 WP Dicarboximida 1,0 
  7. Procimidone (Sialex 500 WP) 500 g.kg-1 WP Dicarboximida 10,0 
  8. Procimidone (Sialex 500 WP) 500 g.kg-1 WP Dicarboximida 100,0 
  9. Fluazinam (Frowncide 500 SC) 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 0,1 
10. Fluazinam (Frowncide 500 SC) 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 1,0 
11. Fluazinam (Frowncide 500 SC) 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 10,0 
12. Fluazinam (Frowncide 500 SC) 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 100,0 
13. Testemunha -   0,0 

         SC = Suspensão Concentrada. WP = Pó Molhável. 

Tabela 2. Porcentagem de inibição do crescimento micelial (PIC), in vitro, de Sclerotinia 
sclerotiorum, nas concentrações 0,1; 1,0; 10,0 e 100,0 ppm dos fungicidas Procimidone, em 
formulações SC e WP, e Fluazinam SC. 

Concentração Fungicida 
 Procimidone SC Procimidone WP Fluazinam SC 

(mg.mL-1) ....................................... PIC ........................................... 
0,1    89,29 c(a) 21,02 b 87,04 c 
1,0 89,82 c 90,25 c 89,72 c 
10,0 89,66 c 90,85 c 89,83 c 
100,0 90,07 c 91,11 c 90,73 c 

Testemunha 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
        C.V.: 22,83 %    
(a) Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Scott Knott, a 5% de 
probabilidade. Dados foram transformados em √x + K, para análise estatística.  
 

 
 

Figura 1. Inibição do crescimento micelial de Sclerotinia sclerotiorum pelos fungicidas 
Procimidone, na formulação WP (A) e SC (B) e Fluazinam SC (C), nas concentrações de 0,1; 
1,0; 10 e 100 mg.mL-1, em meio de cultura BDA a 20 C (± 1 C). 
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O cenário das doenças na cultura da soja no Brasil vem se alterando a cada ano, 

com o aumento da severidade de algumas doenças, tanto da parte aérea, como as 
causadas por fungos habitantes do solo, e uma das doenças que se destaca é o mofo 
branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum. 

O fungo S. sclerotiorum é polífago e pode causar danos em muitas culturas. 
JACCOUD FILHO et al. (2017) citam autores que descrevem a ocorrência mundial em 
mais de 500 espécies de plantas hospedeiras. 

Esse patógeno encontra-se disseminado no Brasil. MEYER et al. (2016) relatam 
que 7,7 milhões de ha de área de produção de soja, aproximadamente, encontram-se 
contaminados por S. sclerotiorum. 

O controle de S. sclerotiorum nas culturas é dificultado pela falta de cultivares 
com resistência genética e a alta produção de estruturas de resistência do fungo nas 
plantas. Em situações favoráveis ao desenvolvimento da doença mofo branco, tem-se 
recorrido ao controle químico e biológico, normalmente. 

O trabalho teve objetivo de avaliar o fungicida Procimidone, na formulação SC, 
no controle de S. sclerotiorum, em comparação à formulação WP e ao fungicida 
Fluazinam. 

O trabalho foi realizado em casa-de-vegetação, laboratório e sala climatizada do 
Centro de Pesquisa de Fitossanidade/IAC/APTA/SAA, em Campinas, SP. 

O experimento constou de 14 tratamentos preventivos e 14 tratamentos 
curativos, em delineamento experimental inteiramente ao acaso e quatro repetições. 
Cada repetição foi constituída de um vaso com substrato esterilizado e três plantas de 
soja cultivar NA 5909 RG, que foram desenvolvidas em casa-de-vegetação, até o 
estádio V3V4, quando foram transferidas à sala climatizada, com temperatura de 20 oC 
( 2 oC). Os tratamentos encontram-se na Tabela 1. 

Para a inoculação, foi repicado um disco de 6 mm de diâmetro do fungo S. 
sclerotiorum, desenvolvido em meio de cultura BDA (Batata, Dextrose, Agar), em cada 
placa de Petri, contendo o meio de cultura BDA e cultivado em estufa incubadora, 
durante quatro dias,à temperatura de 20 oC ( 1 oC). A inoculação foi segundo GARCIA 
et al. (2015), utilizando-se o método da ponteira de plástico, no pecíolo cortado da 
terceira folha trifoliada (Figura 1). A avaliação foi realizada tomando-se as medidas do 
comprimento das lesões nas hastes, aos sete dias após inoculação. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05) e as 
médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott. Para análise, os dados foram 
transformados em  x + K.  

Na Tabela 2 encontram-se as medidas das lesões causadas por S. sclerotiorum 
nas hastes das plantas, em todos os tratamentos e na Figura 2 encontram-se os 
sintomas observados nos tratamentos. 

Na avaliação preventiva, o melhor controle foi proporcionado por todos os 
tratamentos com Procimidone, nas duas formulações e pelo Fluazinam na dose de 1 
L.ha-1, dos produtos comerciais, e todos diferiram da testemunha. As outras doses de 
Fluazinam foram intermediárias. 

Na avaliação curativa, todos os tratamentos com Procimidone nas duas 
formulações e os tratamentos com Fluazinam nas doses de 0,8 L.ha-1 e 1 L.ha-1, do 
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produto comercial, apresentaram melhor controle, diferindo da testemunha. Os 
tratamentos com Fluazinam nas doses de 0,7 L.ha-1 e 0,9 L.ha-1, do produto comercial, 
foram iguais ao tratamento testemunha. No trabalho de MEYER et al. (2017) os 
fungicidas Procimidone e Fluazinam destacaram-se no controle do mofo branco em 
soja, em condições de campo. 

Concluiu-se que a formulação SC do fungicida procimidone (Rotaxil 500 SC) é 
semelhante à formulação WP (Sialex 500 WP) e proporciona bom controle do mofo 
branco em soja e que o fungicida Fluazinam (Frowncide 500 SC), na dose recomendada 
de 1 L.ha-1, também apresenta bom controle do mofo branco em soja. 
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Tabela 1. Nome comercial, concentração, formulação, grupo químico e dose em L ou Kg dos 
fungicidas, avaliados quanto ao controle do fungo Sclerotinia sclerotiorum em soja. IAC, 
Campinas, SP, 2018. 

         Tratamentos Concentração Formulação Grupo químico L.ha-1 ou kg.ha-1

  1. Rotaxil 500 SC 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 0,7 
  2. Rotaxil 500 SC 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 0,8 
  3. Rotaxil 500 SC 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 0,8+0,3% v/v 
  4. Rotaxil 500 SC 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 0,9 
  5. Rotaxil 500 SC 500 mL.L-1 SC Dicarboximida 1,0 
  6. Sialex 500 WP 500 g.Kg-1 WP Dicarboximida 0,7 
  7. Sialex 500 WP 500 g.Kg-1 WP Dicarboximida 0,8 
  8. Sialex 500 WP 500 g.Kg-1 WP Dicarboximida 0,9 
  9. Sialex 500 WP 500 g.Kg-1 WP Dicarboximida 1,0 
10. Frowncide 500 SC 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 0,7 
11. Frowncide 500 SC 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 0,8 
12. Frowncide 500 SC 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 0,9 
13. Frowncide 500 SC 500 mL.L-1 SC Fenilpiridinilaminas 1,0 
14. Testemunha - - - - 

         SC = Suspensão Concentrada. WP = Pó Molhável. 
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Tabela 2. Comprimento em cm da lesão causada em plantas de soja cultivar NA 5909 RG, por 
Sclerotinia sclerotiorum, nos tratamentos com os fungicidas Procimidone, em formulações SC e 
WP e Fluazinam SC, avaliados de forma preventiva e curativa, de 24 horas.  

Tratamentos Dose 
Lesão nas hastes 

Preventiva Curativa 
 . L.ha-1ou kg.ha-1 .     .................... cm ......................
  1. Rotaxil SC 0,7 1,14 c 11,25 b 
  2. Rotaxil SC 0,8 2,68 c   9,94 b 
  3. Rotaxil SC 0,8 + 0,3% vv 2,31 c   8,98 b 
  4. Rotaxil SC 0,9 3,53 c   7,53 b 
  5. Rotaxil SC 1,0 1,84 c 11,05 b 
  6. Sialex 500 WP 0,7 5,24 c 12,50 b 
  7. Sialex 500 WP 0,8 5,90 c 13,08 b 
  8. Sialex 500 WP 0,9 1,93 c   7,64 b 
  9. Sialex 500 WP 1,0 0,92 c   7,86 b 
10. Frowncide 500 SC 0,7 9,16 b 17,32 a 
11. Frowncide 500 SC 0,8 6,88 b 12,89 b 
12. Frowncide 500 SC 0,9 6,71 b 16,47 a 
13. Frowncide 500 SC 1,0 3,33 c 13,77 b 
14.Testemunha -            23,04 a 23,04 a 
C. V. (%)             48,30           21,48 

(a) Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Scott-Knott, 
a 5% de probabilidade. Dados transformados em √x + K, para análise estatística.  
 

 
Figura 1. Inoculação de Sclerotinia sclerotiorum em soja cultivar NA 5909 RG, no pecíolo 
cortado da terceira folha trifoliada, pelo método da ponteira de plástico, segundo Garcia et al. 
(2015). 

 
 

Figura 2. Sintomas de mofo branco em soja, cultivar NA 5909 RG, causados por Sclerotinia 
sclerotiorum, nos tratamentos com os fungicidas Procimidone, na formulação SC (A) e WP (B) e 
Fluazinam SC (C). 
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EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DO FUNGICIDA PTZ+TFS 433 SC (trifloxistrobina 
20,0% + prothioconazole 23,3%) NO CONTROLE DE FERRUGEM ASIÁTICA 

NA CULTURA DA SOJA 
 
SENGER, M.1; MORESCO, E.1; RAMOS, Y. G2; BORTOLAN, R2; SILVA, P. D. S.1; 
BRIEGA, A. H.1; MORESCO, F. M.1; LUZ, B. C.1; GALDINO, J. V.1; BRIGOLA, L. A. B.1; 
OLIVEIRA, D. B.1; OLIVEIRA, E. B.1; CARDOSO, K.1; LIMA, D. P.1; SANTOS, D.1 
 
13M Experimentação Agrícola, Ponta Grossa, PR, 
marina.senger@estacaoexperimental3m.com.br; 2Bayer SA – Brasil. 

 
A soja (Glycine max L.) é considerada uma das mais importantes oleaginosas, 

sendo o Brasil o segundo maior produtor e exportador mundial, com grandes áreas, 
nível tecnológico e alta produtividade. A produtividade média do Brasil em 2016/2017 
foi de 3.364 kg ha-1(CONAB, 2018), e dentre os maiores desafios para que se mantenha 
alta produção, destaca-se o manejo fitossanitário de doenças (Juhász et al., 2013). 

Grande número de doenças causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus 
já foram constatadas no Brasil (Yorinori, 1996) e, a ferrugem asiática da soja causada 
pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Sydow & P. Sydow é uma das doenças com maior 
importância. 

A ferrugem asiática da soja possui alto potencial de dano à cultura, sendo que 
plantas severamente infectadas apresentam desfolha precoce, comprometendo a 
formação e enchimento de vagens e o peso final dos grãos (Soares et al., 2004).  

As estratégias de controle da ferrugem asiática exigem uma combinação de 
medidas, a fim de evitar ou minimizar as perdas. Quando a doença já está ocorrendo, o 
controle químico com fungicidas é, até o momento, o principal método de controle 
(Soares et al., 2004), sendo de grande importância a utilização de fungicidas eficientes. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência agronômica de diferentes doses 
de PTZ + TFS 433 SC no controle de ferrugem asiática e seu efeito em relação à 
produtividade na cultura da soja. 

O experimento foi conduzido na área experimental da 3M Experimentação 
Agrícola, em Ponta Grossa, PR, durante o período de 06 de dezembro de 2016 a 08 de 
março de 2017. O solo da área experimental foi classificado como de textura arenosa.  

O delineamento estatístico utilizado foi em blocos ao acaso, com seis 
tratamentos e quatro repetições, utilizando-se a cultivar M5947 IPRO. Realizou-se 
quatro aplicações foliares na cultura da soja, espaçadas em 14 dias, dos tratamentos 
PTZ + TFS 433 SC (trifloxistrobina 20,0% + prothioconazole 23,3%) + Aureo (0,25 % 
v/v), nas doses de 0,200; 0,300; 0,375 e 0,400 L ha-1; FLUZ + PIR (fluzapiroxade 16,7% 
+ piraclostrobina 33,3%) + Assist (0,500 L ha-1), na dose de 0,300 L ha-1; e testemunha. 
A primeira aplicação foi realizada de forma preventiva no final da fase vegetativa. 

As parcelas foram constituídas de 5,0 m de comprimento e 3,0 m de largura, 
totalizando 15 m2. A área útil das parcelas foi de 5,0 m2. A semeadura foi realizada no 
dia 17/10/2016, com adubação de base de 400 kg ha-1 da formula 0-20-20. As sementes 
de soja foram tratadas com Derosal Plus (200 mL 100 kg-1 de sementes) e Cruiser (100 
mL 100 kg-1 de sementes). O controle de pragas e plantas daninhas foi efetuado 
conforme as indicações técnicas para a cultura. Os dados de precipitação pluvial e 
temperatura do ar durante o período de execução do experimento estão apresentados 
na Figura 1. 

Os resultados foram avaliados previamente à aplicação dos tratamentos, e aos 
14 dias após a primeira (14DA1A), segunda (14DA2A), terceira (14DA3A) aplicação, e 
aos 7, 14 e 21 dias após a quarta aplicação (7, 14 e 21DA4A), através da avaliação 
visual do percentual de severidade da doença por parcela. A partir dos valores de 
severidade foi calculada a Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD). 
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 A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas presentes 
na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 13% de umidade. Também foi 
avaliada a massa de mil grãos (MMG). Os dados foram submetidos à análise de 
variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de tratamentos, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey. 

A análise de variância dos dados apresentou efeito significativo para os 
fungicidas e as diferentes doses após o surgimento da doença na cultura, apenas aos 
14 dias após a segunda aplicação (14DA2A), com sintomas observados nas parcelas 
de testemunha. 

De forma geral, as aplicações de fungicida garantiram um maior período de 
proteção a planta, refletindo em menor severidade da doença. As variações nas doses 
do fungicida PTZ + TFS 433 SC + Aureo (0,25 % v/v) produziram efeito positivo, onde 
foi verificado um aumento na eficácia de controle devido ao aumento de dose. 

Aos 21DA4A os melhores desempenhos para o controle de ferrugem asiática 
foram observados para as aplicações de PTZ + TFS 433 SC + Aureo (0,25 % v/v), nas 
doses de 0,300; 0,375 e 0,400 L ha-1; e FLUZ + PIR + Assist (0,500 L ha-1), na dose de 
0,300 L ha-1 (Tabela 1). 

Todos os tratamentos químicos contribuíram significativamente para a redução 
da AACPD, quando comparada com a testemunha, evidenciando a eficiência do 
controle químico empregado contra o avanço da doença. Analisando-se os dados de 
AACPD, confirma-se que o fungicida com os ingredientes ativos trifloxistrobina 20,0% + 
prothioconazole 23,3% + Aureo (0,25 % v/v), na dose de 0,400 L ha-1; foi superior ao 
tratamento que continha o fungicida com os ingredientes ativos fluzapiroxade 16,7% + 
piraclostrobina 33,3%. As doses 0,300 e 0,375 L ha-1 de trifloxistrobina 20,0% + 
prothioconazole 23,3% + Aureo (0,25 % v/v) apresentaram controle similar aos 
tratamentos citados acima (Tabela 2). 

Os dados obtidos para produtividade e MMG demonstraram que a ferrugem da 
soja afetou significativamente o rendimento de grãos da cultivar de soja, com redução 
variável entre 14% e 37%. Essa variação de rendimento foi influenciada pelas doses 
dos fungicidas, corroborando com os dados observados para a AACPD. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e temperatura média do ar por decêndio, durante o ciclo de 
desenvolvimento da cultura da soja. 
 
Tabela 1. Média de Severidade (S%) e eficiência no controle (E%), em avaliações realizadas 14 
dias após a terceira aplicação (14DA3A), 7, 14 e 21 dias após a quarta aplicação (7, 14 e 
21DA4A) na cultura da soja cultivar M5947 IPRO. Ponta Grossa - PR. Safra 2016/2017. 

Tratamentos 
Dose 

14DA3A 7DA4A 14DA4A 21DA4A 
17/01/2017 24/01/2017 31/01/2017 07/02/2017 
BBCH 70 BBCH 75 BBCH 79 BBCH 82 

L ha-1 S(%)  E(%) S(%)   E(%) S(%)   E(%) S(%)   E(%)

1 Testemunha  - 1,3 a  - 5,3 a  - 12,8 a  - 17,0 a  - 
2 FLUZ+PIR** 0,300 0,0 b 100 0,5 bc 90 1,3 bc 90 0,8 c 96 
3 PTZ+TFS 433 SC* 0,200 0,3 b 80 1,5 b 71 3,5 b 73 6,0 b 65 
4 PTZ+TFS 433 SC * 0,300 0,0 b 100 0,3 c 95 0,8 c 94 0,8 c 96 
5 PTZ+TFS 433 SC * 0,375 0,0 b 100 0,3 c 95 0,5 c 96 0,5 c 97 
6 PTZ+TFS 433 SC * 0,400 0,0 b 100 0,0 c 100 0,3 c 98 0,3 c 99 
Média   0,3     1,3     3,2     4,2     
C.V (%)   68,03    45,23     22,79     16,81     

*Adicionado Aureo 0,25% V/V; ** Adicionado 0,5 L/ha de Assist 
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Tabela 2. Área abaixo da curva de progresso da doença (∑AACPD), eficiência no controle (E%), 
massa de mil grãos (MMG), produtividade média e variação em relação a testemunha (V%), na 
cultura da soja cultivar M5947 IPRO. Ponta Grossa - PR. Safra 2016/2017. 

Tratamentos 
Dose AACPD MMG Produtividade 
L ha-1 Σ   E(%) (g)   V(%) (kg.ha-1)   V(%) 

1 Testemunha  - 209,13 a - 151,00 b  - 3,213 b  - 
2 FLUZ+PIR** 0,300 14,88 c 93 158,50 b 0 3,995 ab 24 
3 PTZ+TFS 433 SC* 0,200 58,63 b 72 169,65 ab 7 3,650 ab 14 
4 PTZ+TFS 433 SC * 0,300 9,63 cd 95 182,75 a 15 4,258 a 33 
5 PTZ+TFS 433 SC * 0,375 7,00 cd 97 187,25 a 18 4,388 a 37 
6 PTZ+TFS 433 SC * 0,400 2,63 d 99 186,00 a 17 4,400 a 37 
Média   50,31     172,53     3,984     
C.V (%)   16,43     5,67     8,94     

*Adicionado Aureo 0,25% V/V; ** Adicionado 0,5 L/ha de Assist 
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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EFICÁCIA DE FUNGICIDAS QUÍMICOS EM DIFERENTES pH DE CALDA NO 
CONTROLE DE Phakopsora pachyrhizi NA CULTURA DA SOJA

GRIGOLLI, J.F.J.1; GRIGOLLI, M.M.K.1; GITTI, D.C.1; LOURENÇÃO, A.L.F.1;
MELOTTO, A.M.1; BEZERRA, A.R.G.1

1Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Estrada da Usina Velha, 
km 2, Maracaju, MS, Caixa Postal 137, fernando@fundacaoms.org.br. 

O controle químico da ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo 
Phakopsora pachyrhizi H. Sydow & Sydow, é a principal forma de manejo da doença. 
Plantas severamente infestadas apresentam desfolha precoce, comprometendo a 
formação e o enchimento de vagens e a massa final dos grãos (Yang et al. 1991). 
Assim, para o sucesso da aplicação, é necessário dominar a forma adequada de 
aplicação, de modo a minimizar as perdas (Hoffmann & Boller, 2004). 

Um dos aspectos relevantes da aplicação de fungicidas químicos é o pH da 
calda de pulverização. Existem diversos trabalhos que demonstram a influência do pH 
da calda na eficiência de controle de plantas daninhas (Queiroz et al., 2008), entretanto, 
há poucas informações acerca deste parâmetro com fungicidas. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a eficácia de controle de ferrugem asiática da soja com diferentes 
fungicidas e diferentes pH de caldas. 

O ensaio foi realizado na Estação Experimental da Fundação MS, em Maracaju, 
MS. A cultivar de soja utilizada foi M-6410 IPRO, semeada em 18 de outubro de 2016 e 
com a colheita em 12 de fevereiro de 2017. O delineamento experimental foi em blocos 
casualizados, com cinco repetições, em esquema fatorial 10 (fungicidas) x 6 (pH da 
calda), além de uma testemunha sem aplicação. 

Os fungicidas utilizados no ensaio foram Benzovindiflupir + Azoxistrobina 
(Elatus® 200 g ha-1), Benzovindiflupir + Picoxistrobina (Vessarya® 600 mL ha-1),
Fluxapiroxade + Piraclostrobina + Epoxiconazole (Ativum® EC 800 mL ha-1),
Fluxapiroxade + Piraclostrobina (Orkestra® SC 350 mL ha-1), Trifloxistrobina + 
Protioconazole (Fox® 400 mL ha-1), Picoxistrobina + Ciproconazole (Aproach® Prima 300 
mL ha-1), Trifloxistrobina + Ciproconazole (Sphere® Max 200 mL ha-1), Azoxistrobina + 
Ciproconazole (Priori Xtra® 300 mL ha-1), Piraclostrobina + Epoxiconazole (Opera® 500 
mL ha-1) e Picoxistrobina + Tebuconazole (Horos® 500 mL ha-1). Quando necessário, 
adicionou-se o óleo recomendado na bula de cada fungicida. O segundo fator foi 
constituído por 6 faixas de pH (3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 e 8,4). 

Foram realizadas três aplicações de fungicida, a primeira em V6, a segunda 17 
dias após a primeira aplicação e a terceira 20 dias após a segunda aplicação, através 
de pulverizador de pressão constante à base de CO2, e volume de calda de 160 L ha-1.
Foram realizadas cinco avaliações de severidade de doença, antes de cada aplicação, e 
aos 15 e 21 dias após a terceira aplicação. As parcelas foram constituídas de 3,5 
metros de largura por 10 metros de comprimento, totalizando 35 m2. O controle de 
pragas e de plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a 
cultura. A calda utilizada no experimento foi preparada e o pH ajustado com titulação 
com ácido sulfúrico no Laboratório da Fundação MS. A medição do pH foi realizada 
através de pHmetro digital. 

As avaliações foram baseadas na escala diagramática proposta por Godoy et al. 
(2006) para ferrugem asiática da soja. Foram avaliadas 10 plantas por parcela e em 
cada planta, foram retirados dois folíolos, de forma que a média da parcela foi 
considerada a média dos 20 folíolos avaliados. 

A severidade da doença é resultado do tamanho e número de lesões, sendo que 
estes dois componentes podem atuar de forma independente durante o progresso da 
doença (Kranz 1988; Boff et al. 1991). Além disso, a melhor representação de uma 
epidemia é a curva de progresso da doença, geralmente expressa plotando-se a 
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proporção de doença em função do tempo (Paula & Oliveira 2003). Desta forma, os 
dados de severidade foram utilizados para o cálculo da área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) baseado no modelo proposto por Campbell e Madden 
(1990).

A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das três linhas 
centrais de cada parcela, com o auxílio de colhedora de parcela. A umidade dos grãos 
foi corrigida para 13%. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as 
médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

Na avaliação da AACPD, houve diferença estatística entre os tratamentos com 
diferentes fungicidas e variação de pH e na interação entre esses dois fatores. Os pH 
que apresentaram menor AACPD foram 5,0; 6,0 e 7,0, o que corresponde a menor 
severidade da doença nas plantas de soja. Nos pH 3,0; 4,0 e 8,4 a AACPD foi maior, 
diferenciando estatisticamente dos outros pH, e isso significa que o controle da doença 
foi menor (Tabela 1). 

Dentre os fungicidas testados, Benzovindiflupir + Azoxistrobina e 
Benzovindiflupir + Picoxistrobina apresentaram menor AACPD. Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina + Epoxiconazole; Fluxapiroxade + Piraclostrobina; Trifloxistrobina + 
Protioconazole; Picoxistrobina + Ciproconazole; Trifloxistrobina + Ciproconazole e 
Picoxistrobina + Tebuconazole apresentaram AACPD intermediária. Azoxistrobina + 
Ciproconazole e Piraclostrobina + Epoxiconazole apresentaram a maior AACPD (Tabela 
1).

Quanto ao rendimento de grãos, os fatores fungicida e pH diferiram 
estatisticamente e houve interação entre esses dois fatores. Os tratamentos com pH 
5,0; 6,0 e 7,0 tiveram maior produtividade, diferindo estatisticamente dos tratamentos 
com calda de pH a 3,0; 4,0 e 8,4 (Tabela 2).  

Dessa forma, pode-se concluir que o pH influencia na eficácia de controle de 
ferrugem asiática por diferentes fungicidas. Além disso, os pH que apresentaram menor 
AACPD de ferrugem asiática, assim como maior produtividade de grãos de soja foram a 
5,0; 6,0 e 7,0. 
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Tabela 1. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) de ferrugem asiática em 
plantas de soja tratadas com diferentes fungicidas com caldas em diferentes pH. 

Fungicida 
pH 

Média
8,4 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Benzo+Azox1 877,92 fA 329,22 fD 329,22 fD 351,17 eD 438,96 eC 702,34 fB 504,80 f 
Benzo+Picox2 768,18 fA 197,53 gC 285,32 fC 197,53 fC 351,17 eB 658,44 fA 409,70 f 
Fluxa+Pira+Epox3 943,76 eA 438,96 eC 526,75 eC 482,86 eC 614,54 dB 899,87 eA 651,12 e 
Fluxa+Pira4 1053,43 dA 592,60 dC 548,70 eC 592,60 dC 746,23 dB 1053,50 dA 764,52 d 
Triflox+Protio5 1097,40 dA 636,49 dC 658,44 dC 658,44 dC 768,18 dB 1163,24 dA 830,37 d 
Picox+Cipro6 1207,14 cA 834,02 cC 812,08 cC 834,02 cC 965,71 cB 1316,88 cA 994,98 c 
Triflox+Cipro7 1251,04 cA 855,97 cC 921,82 cC 877,92 cC 1009,61 cB 1360,78 cA 1046,19 c
Azox+Cipro8 1470,52 bA 1119,35 bC 1097,40 bC 1141,30 bC 1272,98 bB 1580,26 bA 1280,30 b
Pira+Epox9 1624,15 aA 1272,98 aC 1251,04 aC 1294,93 aC 1426,62 aB 1843,63 aA 1452,23 a
Picox+Tebuco10 1163,24 cA 812,08 cC 746,23 dC 746,23 cC 899,87 cB 1470,52 bA 973,03 c 

Média 1145,69 A 708,92 C 717,70 C 717,70 C 849,39 B 1204,95 A  

Testemunha = 2194,80 
Teste F (Fungicida) = 151,08** 

Teste F (pH) = 77,53** 
Teste F (Fungicida * pH) = 121,63** 

CV (%) = 13,57% 
Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Scott-Knott a 5% de probabilidade.1Benzovindiflupir + Azoxistrobina; 2Benzovindiflupir + Picoxistrobina; 3Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina + Epoxiconazole; 4Fluxapiroxade + Piraclostrobina; 5Trifloxistrobina + Protioconazole; 6Picoxistrobina + 
Ciproconazole; 7Trifloxistrobina + Ciproconazole; 8Azoxistrobina + Ciproconazole; 9Piraclostrobina + Epoxiconazole; 
10Picoxistrobina + Tebuconazole. 

Tabela 2. Rendimento de grãos (kg ha-1) de plantas de soja tratadas com diferentes fungicidas 
com caldas em diferentes pH.

Fungicida 
pH 

Média
8,4 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

Benzo+Azox1 3708,60 aC 4350,90 aA 4326,70 aA 4296,70 bA 4206,50 aA 4026,50 aB 4152,65 b 

Benzo+Picox2 3984,20 aC 4506,10 aA 4391,50 aA 4536,20 aA 4302,10 aB 4062,10 aC 4297,03 a 

Fluxa+Pira+Epox3 3582,70 bC 4200,10 bA 4140,60 bA 4175,80 cA 4098,60 bB 3654,50 bC 3975,38 c 

Fluxa+Pira4 3510,40 bC 4104,70 bA 4122,70 bA 4110,50 cA 3990,20 bB 3498,70 cC 3889,53 c 

Triflox+Protio5 3420,80 bB 4092,50 bA 4050,10 bA 4038,20 cA 3978,60 bA 3210,50 cB 3798,45 d 

Picox+Cipro6 3168,40 cC 3810,30 cA 3912,70 cA 3786,50 eA 3564,20 cB 3108,70 dC 3558,47 e 

Triflox+Cipro7 3144,20 cC 3762,50 cA 3560,20 dA 3744,80 eA 3516,40 cB 3066,30 dC 3467,40 e 

Azox+Cipro8 2826,30 dC 3318,70 dA 3432,90 dA 3258,00 fA 3120,90 dB 2718,40 eC 3112,53 f 

Pira+Epox9 2591,70 eC 3126,30 dA 3138,20 eA 3113,60 fA 2886,40 eB 2364,20 fD 2870,07 g 

Picox+Tebuco10 3216,60 cC 3900,70 cA 4008,10 cA 3996,70 dA 3678,80 cB 2826,10 eD 3604,50 e 

Média 3315,39 C 3917,28 A 3909,37 A 3905,70 A 3734,27 B 3253,60 C  

Testemunha = 2364,85 

Teste F (Fungicida) = 97,33** 

Teste F (pH) = 80,17** 

Teste F (Fungicida * pH) = 91,72** 

CV (%) = 10,85% 
Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Scott-Knott a 5% de probabilidade.1Benzovindiflupir + Azoxistrobina; 2Benzovindiflupir + Picoxistrobina; 3Fluxapiroxade + 
Piraclostrobina + Epoxiconazole; 4Fluxapiroxade + Piraclostrobina; 5Trifloxistrobina + Protioconazole; 6Picoxistrobina + 
Ciproconazole; 7Trifloxistrobina + Ciproconazole; 8Azoxistrobina+Ciproconazole; 9Piraclostrobina + Epoxiconazole; 
10Picoxistrobina + Tebuconazole.
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CONTROLE QUÍMICO DE FERRUGEM ASIÁTICA (Phakopsora pachyrhizi)
DA SOJA MEDIANTE DIFERENTES PULVERIZAÇÕES DE FUNGICIDAS 

SOUSA, J.B.1; PEREIRA, F.D.2; TEIXEIRA, M.B.2; MARTINS, D.A.2

1Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” | Universidade de São Paulo – ESALQ| USP, 
Piracicaba - SP, jackellyne@usp.br; 2IFGoiano – Campus Rio Verde - GO. 

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) teve seus primeiros registros de 
produção na China. Por volta de 1945 os Estados Unidos superaram a produção 
chinesa, tornando-se o maior produtor mundial. No Brasil, a cultura da soja foi 
introduzida a partir de 1900, com a chegada dos imigrantes japoneses, sendo que a 
sua expansão se deu nos anos 70, devido ao interesse crescente da indústria de óleo 
e a demanda do mercado internacional. 

Entre os principais fatores que limitam o rendimento, a lucratividade e o 
sucesso da produção de soja destacam-se as doenças, maiores responsáveis pelos 
elevados percentuais de danos nas lavouras. Por causa disso, a sanidade das 
lavouras vem sendo objeto de inúmeros estudos no mundo. De todas as doenças que 
atacam as lavouras comerciais de soja no Brasil, sejam elas doenças foliares, 
radiculares, fúngicas, viróticas ou bacterianas, o maior potencial destrutivo vem sendo 
atribuído à Ferrugem Asiática. 

A ferrugem da soja causada por Phakopsora pachyrhizi H. Sydow & Sydow foi 
relatada pela primeira vez no Brasil, no final da safra de 2000/2001, representando 
grande ameaça para todos os países do continente americano. Os sintomas da 
ferrugem asiática podem surgir em qualquer momento do ciclo fenológico da cultura, 
embora tenham sido observados com maior frequência na fase de florescimento. 
Surgem, geralmente, no terço médio das plantas, com lesões de cor amarela que se 
transformam em manchas de forma poligonal ou arredondada de coloração bronzeada 
a marrom. Um detalhe importante para a diagnose precisa da doença é a formação 
abundante de urédias apenas na face inferior das folhas. Estas ocorrem em forma de 
bolhas esbranquiçadas e brilhantes que explodem rapidamente, liberando grande 
quantidade de urediniósporos semelhantes a grãos de açúcar cristal. 

O fungo tem seu controle baseado principalmente em fungicidas, que embora 
eficientes muitas vezes não tenham sido satisfatórios, e uma das razões se deve ao 
fato de o produto ser aplicado de forma inadequada. O manejo correto da doença seria 
uma estratégia de redução da dispersão de inoculo, o “time” de aplicação de 
fungicidas de maior eficácia e tecnologia de aplicação adequada aos sistemas de 
produção é uma forma de produção eficaz.  

Os fungicidas aplicados de forma preventiva têm se destacado como a 
estratégia mais eficaz no controle desta doença. Maior período residual e melhor 
desempenho dos fungicidas foram aplicados antes do fungo aparecer na cultura da 
soja. Da mesma forma, estudos comprovam que o rendimento da produção aumentou 
em até 100% quando realizou o controle da doença preventivamente.  

Levando-se em conta a proporção devastadora que o dano da ferrugem causa 
no crescimento da planta de soja, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de 
diferentes fungicidas comerciais aplicados de forma preventiva e curativa em 
diferentes estádios fenológicos da cultura. Avaliou-se também a produtividade do grão, 
o dano causado pela severidade da doença, bem como estabelecer uma relação entre 
o grupo de maturação das cultivares e o momento de aplicação, considerando o 
ingrediente ativo do fungicida utilizado. 

O experimento foi conduzido no CPA – Centro de Pesquisas Agrícolas, na área 
experimental da empresa BASF – The Chemical Company, localizada no município de 
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Rio Verde no Sudoeste de Goiás. Foi realizado todo o preparo da área, correção do 
solo e dessecação da mesma para a instalação do experimento. 

Utilizou-se a cultivar BRS Valiosa RR, tratada com Standak® Top e Cruiser® 
nas doses recomendadas. Foram feitas aplicações de inseticidas e herbicidas 
conforme exigência e recomendações da cultura. 

O experimento foi constituído por 11 tratamentos, sendo que o primeiro foi 
considerado a testemunha em que não foi realizado controle químico em nenhuma 
época para servir de comparação a severidade da ferrugem asiática da soja. Os 
demais tratamentos foram misturados fungicidas e óleo mineral, ambos os produtos 
comerciais com variadas dosagens. 

A dose de cada tratamento foi baseada em diferentes concentrações de 
fungicidas, em muitas parcelas foi utilizado o mesmo produto, porém com dosagem 
crescente e sempre acompanhado de um óleo mineral ou adjuvante. 

Levando-se em conta a proporção do dano causado pela ferrugem asiática em 
plantas de soja, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito de diferentes fungicidas 
comerciais aplicados de forma preventiva e curativa, bem como a produtividade do 
grão, a severidade da doença, o peso das parcelas e de 1000 grãos de cada 
tratamento. Foram instalados 11 tratamentos de 4 repetições (A, B, C e D) de 6x3 
metros cada, sendo o tratamento 1 considerado a testemunha e os demais aplicados 
com diferentes fungicidas e óleos minerais e/ou adjuvante em crescentes dosagens. A 
mistura utilizada no tratamento 9 de 0,4 L/ha de Trifloxistrobina + Protioconazol com 
0,4 L/ha de adjuvante resultou em maior produtividade e peso das parcelas. Com 
relação às menores produtividades, estas foram observadas na dosagem de 0,5 L/ 
tanto no tratamento 10 (Piraclostrobina + Epoxiconazol e óleo mineral) quanto no 
tratamento 11 (Piraclostrobina + Metconazole e óleo mineral), sendo superior somente 
a testemunha. Nos demais tratamentos verificou-se uma produtividade intermediária. 

Os dados foram submetidos à análise de variância segundo o delineamento 
experimental de blocos casualizados com quatro repetições (A, B, C e D). Cada 
tratamento possuía seis metros de comprimento por três metros de largura, com 
espaçamento de 0,45 metros entre fileiras, totalizando em 11 parcelas. Uma parcela 
possuía seis linhas, sendo que a área útil das unidades experimentais foi considerada 
somente as duas linhas centrais desprezando 0,5 metros nas bordas. 

A comparação das médias entre os tratamentos foi realizada com o teste de 
tukey, ao nível de 5% de probabilidade.  

Realizaram-se as avaliações de severidade da ferrugem asiática da soja após 
a terceira aplicação em 10, 20 e 30 DAA (dias após a aplicação), sendo que aos 10 
dias houve o aparecimento da doença somente no tratamento que não houve controle 
químico, portanto, na testemunha. A porcentagem de ferrugem asiática da soja foi 
avaliada com base na escala diagramática de severidade da doença desenvolvida 
pela Embrapa, assim como a escala de desfolha (Figura 1). 

Foi somente na terceira e última avaliação que foi possível verificar em qual 
dos tratamentos a dosagem utilizada para o controle químico minimizou a presença do 
fungo. A testemunha como previsto ocorreu 100% de desfolha das plantas, com 
produtividade e peso dos grãos baixíssimos, o que explica o fato da doença atacar os 
trifólios da planta e se não controlado, alastra em toda a superfície da folha o que 
diminui a fotossíntese fazendo da planta raquítica, com poucas raízes e pouco 
crescimento caulinar (Figura 2). 

O controle químico aplicado no T9 diferentemente dos demais, possui uma 
molécula nova, ainda não resistente ao fungo Phakopsora pachyrhizi, isso faz com o 
produto seja mais eficaz, assim como a dosagem usada.  

O melhor tratamento foi o T9 (trifloxistrobina + protioconazol com adjuvante), 
seguido do T8 (azoxistrobina + benzovindiflupyr com óleo mineral), os quais obtiveram 
as menores severidades, menores desfolhas e as maiores produtividades. 
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Figura 1. Escala diagramática de ferrugem asiática da soja desenvolvida pela Embrapa (2004).

Figura 2. Avaliação da terceira aplicação dos tratamentos. T1: (testemunha); T2: (0,3 L/ha de 
Piraclostrobina 33,5% + Fluxapyroxad 16,7% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 756 g/l); T3: (0,35
L/ha de Piraclostrobina 33,5% + Fluxapyroxad 16,7% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 756 g/l); 
T4: (0,4 L/ha de Piraclostrobina 33,5% + Fluxapyroxad 16,7% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 
756 g/l); T5: (0,5 L/ha de Piraclostrobina 33,5% + Fluxapyroxad 16,7% com 0,5 L/ha de Óleo 
Mineral 756 g/l); T6: (0,8 L/ha de Epoxiconazol 5,0% + Piraclostrobina 8,1% + Fluxapyroxad 
5,0% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 756 g/l); T7: (1,0 L/ha de Epoxiconazol 5,0% + 
Piraclostrobina 8,1% + Fluxapyroxad 5,0% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 756 g/l); T8: (0,2 L/ha 
de Azoxistrobina + Benzovindiflupyr com 0,6 L/ha de Óleo Mineral 428 g/l); T9: (0,4 L/ha de 
Trifloxistrobina 15% + Protioconazol 17,5% com 0,4 L/ha de Adjuvante); T10: (0,5 L/ha de 
Piraclostrobina 13,3% + Epoxiconazol 5,0% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 756 g/l); T11: (0,5 
L/ha de Piraclostrobina 13,3% + Metconazole 8% com 0,5 L/ha de Óleo Mineral 756 g/l). Rio 
Verde, GO. 2013. 
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Bacillus amyloliquefaciens BV03 e Pochonia chlamydosporia BV07 PROMOVEM 
CRESCIMENTO EM PLANTAS DE SOJA. 
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1 Graduando em Agronomia pela Universidade de Rio Verde – UniRV, Rio Verde, GO, 
marianacampos.560@gmail.com; 2     Bióloga e monitora do laboratório de fitopatologia da 
Universidade de Rio Verde  –  UniRV, Rio Verde, GO, 3   Pesquisador Biovalens, Uberaba, MG, 
Brasil, 4 Orientador, Professor Doutor da Faculdade de Agronomia, Universidade de Rio Verde, 
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A soja é considerada um dos principais produtos no mercado agrícola mundial. No 
Brasil, representa a principal cultura em extensão de área, 33.9 milhões de hectares e em 
volume de produção, com quase 114 milhões de toneladas (EMBRAPA, 2017).  

Na rizosfera existem vários microrganismos, que associados a tecidos vegetais, 
podem promover crescimento de plantas (Luz,1996; Harthmann et al., 2009), destacando-
se bactérias como Azospirillum, Pseudomonas e Bacillus e fungos como Trichoderma e
Pochonia (Kloepper, 2004; Bashan & Bashan, 2005; Araújo, 2009; Dallemole-Giaretta, 
2008). Além da promoção de crescimento, Bacillus spp., atuam como agentes de 
biocontrole de fitopatógenos (Chen; Dickson, 2004); Pochonia chlamydosporia possui 
hábito saprofítico no solo, além da capacidade de colonizar ovos de nematoides (Hidalgo-
Diaz et al., 2000; Monfort et al., 2005; Dallemole-Giaretta, 2008). 

Diante do exposto, objetivou-se estudar o efeito do tratamento de sementes de 
soja com doses de B. amyloliquefaciens BV 03 e P. chlamydosporia BV 07 na promoção 
de crescimento, em diferentes estágios fenológicos da planta. 

O experimento foi conduzido na zona rural de Montividiu, Goiás, nas coordenadas 
geográficas 17°48’ Sul e 51°21’ Oeste, com altitude 871 metros. O clima da região é do 
tipo Aw (tropical), definido com uma estação chuvosa no verão (outubro a maio) e seca 
no inverno (junho a setembro), conforme a classificação de Köppen.  

A fazenda emprega o sistema de plantio direto. Na escolha da área, as plantas de 
soja já instaladas foram roçadas e realizou-se a semeadura manualmente, na mesma 
linha da cultura anterior. O plantio ocorreu no dia 23/12/2017, com 17 sementes por metro 
de sulco de plantio.  

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com 11 tratamentos e cinco 
repetições. A cultivar de soja utilizada foi a 71MF00 RRPRO e a semeadura procedeu-se 
em oito linhas sendo cada uma de cinco metros de comprimento com espaçamento de 
50 cm entre linhas. A área útil constituiu de quatro linhas centrais da parcela, com a 
eliminação dos 50 cm de cada extremidade, totalizando 12 m² de área útil por parcela. O 
método adotado seguiu as normas regidas pela Comissão de Fitopatologia durante a 
XXVII Reunião de Pesquisa de soja para a Região Central do Brasil (Embrapa, 2003). 

As sementes, livres de qualquer tratamento industrial, foram tratadas com B. 
amyloliquefaciens BV03, na concentração de 3x109 endósporos/mL, nas doses de 0, 0,5, 
1,0, 2,0 ou 4,0 mL/Kg semente ou P. chlamydosporia BV07 nas doses de 0, 1,0, 2,0, 4,0 
ou 8,0 mL/Kg de semente. As diferentes doses foram dispensadas nas sementes contidas 
em saco plásticos com o auxílio de uma pipeta automática, e posteriormente 
homogeneizado através da agitação. 

Realizou-se avaliações de medições de altura de parte aérea e massa do sistema 
radicular aos 35 e 50 dias após a emergência (DAE) de cinco plantas das linhas úteis de 
cada parcela.

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância utilizando o software 
Sisvar 5.6, comparando-se as médias pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 
(Ferreira, 2011). 
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Na avaliação de massa do sistema radicular da soja aos 35 DAE, os tratamentos 
com B. amyloliquefaciens BV 03 nas doses de 0,5, 1,0 e 2,0 mL/Kg de semente diferiram 
estatisticamente da testemunha. Apenas a maior dose de BV 03 não diferiu da 
testemunha (Tabela 1). Ao que tudo indica, houve uma superdosagem de suspensão 
bacteriana, ocasionando um colapso na formação das raízes, a ponto de numericamente, 
alcançarem valores inferiores à testemunha. Já na comparação entre as doses de P.
chlamydosporia BV 07, apenas a de 4 mL/Kg de semente diferiu da testemunha, 
aumentando em mais de 50% a massa do sistema radicular em comparação com a 
testemunha (Tabela 2). 

Para as demais variáveis avaliadas, desenvolvimento da parte aérea aos 35 e 50 
DAE e massa do sistema radicular aos 50 DAE, não obtiveram resultados significativos. 

Diversos estudos também mostraram P. chlamydosporia como agente promotor 
de crescimento de plantas, como tomate, cevada e trigo (Monfort et al., 2005; Dallemole-
Giaretta et al., 2006). Dallemole-Giaretta et al., 2006, constataram que P. chlamydosporia
aumentou o diâmetro das cabeças de alface e da massa fresca. Silva (2016) utilizando 
diferentes isolados de P. chlamydosporia em bananeira Prata-anã concluiu que Pc-10, 
Pc-18, Pc-20, Pc-42 e Pc-54 promoveram maiores ganhos para massas de parte aérea 
seca, porém, para massa de raiz fresca não diferiu em nenhum tratamento.  

Bacillus subtilis em tratamento de sementes de milho (Lima et al., 2011), soja 
(Araújo & Hungria, 1999; Kolchinski et al., 2006), feijão (Oliveira et al., 2016) e arroz 
(Ludwig et al., 2009) e tratamento de mudas de tomateiro (Araújo & Marchesi, 2009), 
também promoveram crescimento vegetal da parte aérea e sistema radicular, mostrando 
que uma diferente população microbiana, pode ocasionar diferentes respostas nas 
plantas.

Com esse trabalho, conclui-se que B. amyloliquefaciens BV03 e P. 
chlamydosporia BV07 são capazes de promover crescimento de massa radicular na 
cultura da soja, em particular nas primeiras semanas da cultura no campo, o que 
possivelmente possibilitará a planta maior proteção contra efeitos bióticos e abióticos.  
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Figura 1. Médias de massa do sistema radicular de plantas (gramas) de soja tratadas com 
diferentes doses de Bacillus amyloliquefaciens BV03 aos 35 dias após a emergência. Tratamentos 
seguidos de mesmas letras não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste 
de Scott & Knott (1974). 

Figura 2. Médias de massa do sistema radicular de plantas (gramas) de soja tratadas com 
diferentes doses de Pochonia chlamydosporia BV07 aos 35 dias após a emergência. Tratamentos 
seguidos de mesmas letras não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo teste 
de Scott & Knott (1974).
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A soja é uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, visto ser o 
principal agronegócio brasileiro. Em 2017, 77% da produção nacional corresponde a 
79,25 milhões de toneladas, e 75% dessa área cultivada com soja concentram-se nos 
estados Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul, 
totalizando 25,8 milhões de hectares, conforme dados da Conab (CONAB, 2017). 

As perdas de origem fitossanitária causados pelos diversos patógenos promove 
um forte impacto econômico na cultura da soja. Esses agentes patogênicos podem 
causar danos nos processos bioquímicos, fisiológico e morfológicos das plantas, 
redução de estande, redução do crescimento, manchas foliares, desfolhas e outros 
sintomas que comprometendo a taxa fotossintética, o desenvolvimento e o potencial 
produtivo da cultura (AMORIM, L. et al., 2011). 

O principal método de controle empregado no controle das doenças da soja é 
químico, que tem enfrentado problema como perda de resistência dos produtos 
utilizados em função do grande volume e da forma desordenada de aplicação dos 
produtos (JUNGES et al., 2016). Em corroboração com os tratamentos convencionais, 
os métodos de controle de doenças alternativo veem ganhando espaço nas pesquisas, 
entre eles a indução de resistência de planta a patógenos. 

A indução da resistência envolve a ativação de mecanismos de defesa latentes 
existentes nas plantas em resposta ao tratamento com agentes bióticos (como 
microrganismos viáveis ou inativados) (STANGARLIN; PASCHOLATI, 1994) ou 
abióticos, como acibenzolar-S-Metil (OSSWALD et al., 2004), além de metais pesados, 
ácido salicílico, fosfitos e silicatos, entre outros (CAVALCANTI et al., 2005). Esses 
mecanismos de resistência podem incluir a ativação de proteínas relacionadas à 
patogênese como β-1,3-glucanase, polifenoloxidase, fenilalanina, quitinases e 
peroxidases e acúmulo de composto secundário como as fitoalexinas (SCHWAN-
ESTRADA et al., 2008). 

As fitoalexinas, como gliceolina da soja, são compostos antimicrobianos de baixo 
peso molecular sintetizados pelas plantas em resposta à infecção microbiana ou à ação 
de elicitores (Agrios, 1988). Em soja, a gliceolina possui importante papel na interação 
dessa leguminosa com fitopatógenos, sendo a utilização de cotilédones da cultura uma 
excelente ferramenta para estudos envolvendo ação moléculas elicitoras, como o 
microrganismo ou subprodutos destes (SCHWAN-ESTRADA et al., 2008). 

O Bacillus subtilis se destaca por atuar em diversos patossistemas e pela ação 
promotora de crescimento e ativadora de mecanismos de defesa em diversas plantas, 
sendo assim utilizado como alternativa de manejo cultural (JUNGES et al., 2016). Assim, 
o objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de diferentes concentrações de Bacillus 
BV02 em induzir o acúmulo de gliceolina em cotilédones de soja. 

Para verificar se o biológico B. subtilis BV02 promove acúmulo de gliceolina, foi 
instalado um ensaio experimental em delineamento interamente casualizado com sete 
tratamentos e cinco repetições, sendo cada repetição constituída de cinco cotilédones 
de soja. Os tratamentos consistiram em diferentes concentrações de B. subtilis BV02 
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0,25, 0,5 1,0, 2,0, 4,0%, tratamento controle (água deionizada) e tratamento padrão 
utilizando o Acibenzola-S-Metil (ASM), 5 g 100 L-1, aplicado sobre cotilédones de soja.  

O experimento foi conduzido em casa de vegetação e no laboratório de 
Fitopatologia da Universidade de Rio Verde, localizada na Fazenda Fontes do Saber no 
município de Rio Verde - GO, com 17°47’14 02” de latitude Sul e 50°57’5416” de 
longitude Oeste. 

Para obtenção dos cotilédones, foi esterilizada areia em calor úmido por 4 horas. 
Em sequência, esta foi mantida em saco plástico para descanso por 7 dias e distribuída 
em bandeja de polietileno, onde foi semeada cultivar RIBER 6813 em fevereiro de 2018. 

Os cotilédones foram destacados com sete dias de semeadura e colocados em 
água deionizada, posteriormente foram secados e cortados em secção aproximada de 
1 mm de espessura e 6 mm de diâmetro na superfície abaxial. Os cotilédones, cinco por 
repetição, foram pesados e dispostos em placa de Petri contendo papel germiteste 
umedecido com água deionizada. Sobre os cortes de cada cotilédone foi depositada 
alíquota de 50 µL dos tratamentos.  

As placas foram mantidas no escuro a 25ºC por 24h. Após o período, os cinco 
cotilédones presentes em cada placa, foram pesados e transferidos para tubos de 
ensaios contendo 20 mL de água destilada esterilizada e submetidos a agitação por 1 
h, para a extração da fitoalexina e mensuração da gliceolina formada realizada em 
espectrofotômetro a 285nm. Os resultados foram expressos em unidades de 
absorbância por grama de peso fresco (ABS.gpf-1). 

Os dados foram analisados a análise de variância e posteriormente submetida a 
regressão (p<0,05). 

Ao mensurar a gliceolina em cotilédones de soja, pode-se observar no gráfico 1, 
que ao aumentar a concentração de células B. subitlis BV02 aumenta-se o acúmulo de 
desta fitoalexinas. A concentração 4% de B. subitlis BV02 promoveu 237% e 311% mais 
acúmulo de gliceolina em cotilédones de soja que a água destilada (testemunha) e ASM 
(padrão), mostrando um aumento de ABS.gpf -1, respectivamente (Figura 1). 

Jungues et al. (2016) relatou o potencial do B.subtilis em induzir resistência de 
plantas de feijoeiro à antracnose, por meio do aumentando a atividade e velocidade de 
síntese de peroxidase, além de aumentar a velocidade de síntese da β-1,3-glucanase e 
redução da severidade e o progresso da doença, reforçando que a espécie de B. subtilis 
pode ser utilizada como indutor de resistência de plantas à patógenos. 

Conclui-se que o isolado B. subtilis BV02 aumentou o acúmulo de gliceolina em 
cotilédones de soja em todas as concentrações testadas.  
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Figura 1. Acúmulo de gliceolina em cotilédones de soja em função da aplicação de 
concentrações de Bacillus subtilis. 



Sessão de Fitopatologia 457
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Um dos fatores limitantes à alta produtividade da cultura da soja no Cerrado 
tem sido atribuído as doenças fúngicas, entre elas, a antracnose causada pelo fungo 
Colletotrichum truncatum. A aplicação de fungicidas é uma das principais estratégias 
utilizadas para o controle da doença, porém, muitos fungicidas no decorrer do tempo 
não vêm mostrando uma eficiência desejada. Assim, este trabalho teve como objetivo 
avaliar a eficiência in vitro de fungicidas, em diferentes concentrações (1, 10 e 100 
ppm), no controle da antracnose. 

O experimento foi instalado e conduzido no Laboratório de Fitopatologia da 
Campos Pesquisa Agrícola, município de Rio Verde, GO, no período de novembro de 
2017 a fevereiro de 2018.  

Para obtenção do isolado de C. truncatum, utilizou-se plantas com sintomas 
provenientes de área com incidência da doença. A partir de câmara úmida, sob 
condições de câmara de crescimento a 25 ºC por 5 dias, obteve-se o isolado de C. 
truncatum que foi mantido em meio de cultura BDA para obtenção da colônia pura. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 13 
tratamentos fungicidas sendo: carbendazim, trifloxistrobina + protioconazol, 
trifloxistrobina + protioconazol + carboxamida, piraclostrobina + fluxapiroxade, 
piraclostrobina + fluxapiroxade + epoxiconazol, derivado de pirazol + tebuconazol, 
picoxistrobina + tebuconazol + mancozebe, difenoconazol, clorotalonil, oxicloreto de 
cobre, mancozebe, benzovindiflupir + azoxistrobina e 1 testemunha (sem fungicida), 
em 4 repetições. 

Assim, as doses dos ingredientes ativos utilizados foram ajustadas em três 
concentrações, equivalente a 1, 10 e 100 ppm, além do tratamento 0 ppm (testemunha 
sem fungicida).  

Em seguida, as concentrações foram adicionadas ao meio BDA ajustando 
conforme as concentrações em estudo. 

No centro de cada placa contendo o meio de cultura foi posicionado um disco 
de 5 mm de diâmetro da colônia do isolado de C. truncatum. As mesmas foram 
incubadas a 26 ºC e fotoperíodo de 12 horas. Em seguida, realizou-se avaliações do 
crescimento micelial das colônias de C. truncatum em intervalos de 24 horas até que, 
no tratamento testemunha (0 ppm), o micélio tomasse todo o diâmetro da placa, o que 
se deu aos 7 dias de incubação. 

Após a obtenção dos dados, foi calculado o índice de velocidade de 
crescimento micelial (IVCM), conforme a fórmula descrita por Oliveira (1991) e o 
percentual de inibição do crescimento micelial em função do IVCM, de acordo com o 
proposto por Abbott (1925). 

Os tratamentos que apresentaram maior inibição do crescimento micelial do 
fungo (Figura 1) foram: piraclostrobina + fluxapiroxade + epoxiconazol (94 e 100%), 
azoxistrobina + benzovindiflupir (97 e 98%), piraclostrobina + fluxapiroxade (86 e 97%) 
e difenoconazol (82 e 97%), todos nas doses de 10 e 100 ppm, respectivamente. 

Para os fungicidas trifloxistrobina + protioconazol, trifloxistrobina + 
protioconazol + carboxamida, carboxamida + triazol, picoxistrobina + tebuconazol + 
mancozebe, clorotalonil, oxicloreto de cobre e mancozebe o percentual de inibição do 
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crescimento micelial do fungo, independente da concentração utilizada, foi inferior a 
70% na maior concentração (100 ppm), ou seja, 69,0%; 69,0%; 45,0%; 69,0%; 51,0%; 
12,0% e 48,0%, respectivamente (Figura 1).  

Os fungicidas carbendazim e piraclostrobina + fluxapiroxade + epoxiconazol 
foram os que apresentaram menores variações no percentual de inibição entre as 
concentrações utilizadas. 

Os resultados obtidos mostram que os fungicidas dos grupos químicos das 
estrobilurinas contendo o ativo piraclostrobina; dos triazois contendo o ativo 
difenoconazol; e das carboxamidas contendo o ativo benzovindiflupir, mostraram maior 
eficiência na inibição do fungo C. truncatum.
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Figura 1. Porcentagem de inibição do crescimento micelial (%) de Colletotrichum 
truncatum em diferentes concentrações (0, 1, 10, 100 ppm) de fungicidas. 
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O patógeno Pratylenchus brachyurus, conhecido como o nematoide das lesões 
radiculares, tem causado sérios danos a soja. Devido a sua polifagia, hábito de 
parasitismo - é um endoparasita migrador -, capacidade de sobrevivência em palhada 
e falta de moléculas químicas eficientes, seu manejo tem sido um entrave no cenário 
agrícola. Alguns manejos culturais vêm mostrando relativa eficácia, como rotação de 
culturas com plantas não hospedeiras, utilizando variedades de milhetos e crotalárias. 
Neste cenário de ausência de medidas efetivas e uma demanda cada vez mais forte 
por uma produção agrícola sustentável, agentes de biocontrole tem sido uma 
excelente alternativa no manejo de fitonematoides. 

Nos últimos anos, diversos bioagentes vêm ganhando destaque no controle de 
fitonematoides, como Burkholderia cepacia (Meyer, 2003), Arthrobotrys spp. (Morton 
et al., 2004), Pseudomonas spp., Pochonia chlamydosporia, Purpureocillium lilacinum,
Pasteuria penetrans e Bacillus spp. (Siddiqui e Mahmood, 1999). O controle biológico 
é uma alternativa ecologicamente sustentável no manejo de nematoides, quando 
comparado com o controle químico (Coimbra e Campos, 2005) e pode se dar utilizando 
fungos e/ou bactérias. Podem ser utilizados via tratamento de sementes e/ou aplicado 
no sulco de plantio (Soares e Santos, 2006). 

Bacillus spp. são encontrados na rizosfera das plantas, formando biofilme 
protetor na raiz, podendo atuar como agentes de biocontrole de nematoides. Bactérias 
são responsáveis pela produção de exsudatos que irão interferir no ciclo reprodutivo 
dos nematoides, em especial na eclosão dos ovos (Sharma; Gomes, 1996). Um 
exemplo é o Bacillus subtilis, que através da produção de metabólitos tóxicos, afetam 
a eclosão de juvenis e a motilidade dos nematoides (Araújo et al., 2002). Os mesmos 
podem ainda produzir proteases e induzir enzimas de defesa da planta hospedeira 
(Kavitha et. al., 2007). 

O objetivo deste experimento foi avaliar o manejo do P. brachyurus na cultura 
da soja utilizando o agente de biocontrole, Bacillus amyloliquefaciens BV03 no 
tratamento de sementes em condições de campo. 

O experimento foi conduzido na Fazenda Fontes do Saber, na Universidade de 
Rio Verde (UniRV). A escolha da área levou em consideração talhões com baixas 
produtividades e histórico de alta população de P. brachyurus. A fazenda emprega o 
sistema de plantio direto. Amostras de solos e raízes foram coletadas 30 dias após a 
semeadura da soja e levadas para o Laboratório de Fitopatologia da UniRV, para 
levantamento da população de P. brachyurus. Após a certificação de uma alta 
população na área, as plantas de soja já instaladas foram roçadas e a semeadura 
realizada na mesma linha da cultura anterior. 
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O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com seis tratamentos e cinco 
repetições. A cultivar de soja utilizada foi a M7739 IPRO e a semeadura procedeu-se 
em oito linhas sendo cada uma de cinco metros de comprimento com espaçamento de 
50 cm entre linhas. A área útil constituiu de quatro linhas centrais da parcela, com a 
eliminação dos 50 cm de cada extremidade, totalizando 12 m² de área útil por parcela. 
O método adotado seguiu as normas regidas pela Comissão de Fitopatologia durante 
a XXVII Reunião de Pesquisa de soja para a Região Central do Brasil (Embrapa, 2003). 

As sementes de soja foram tratadas com o agente de biocontrole, B. 
amyloliquefaciens BV 03, na concentração de 3x109 UFC/mL, nas doses de 0, 0,5, 1,0, 
2,0 e 4,0 mL/Kg sementes. Como testemunha química foi empregado a abamectina 
(Avicta 500 FS®) na dose 1,25 mL/Kg de semente, além de uma testemunha absoluta 
que foi somente tratada com água. As caldas totalizaram 6 mL por kg de sementes 
seguindo a recomendação do MAPA. A semeadura se deu manualmente, no dia 
02/12/2017, com 17 sementes por metro de sulco de plantio. 

Aos 7 e 14 após a emergência (DAE) foi avaliado o stand de plantas das 4 
linhas centrais. Aos 45 (DAE), coletou-se cinco plantas das linhas úteis de cada parcela 
e quantificou-se as populações de P. brachyurus no solo, pela técnica de Jenkins 
(1969) e das raízes pelo método de Coolen e D´Herde (1972). As contagens foram 
feitas em câmara de Peters utilizando microscópio óptico.  

Os resultados foram submetidos a análise de variância utilizado o software 
Sisvar 5.6 comparando-se as médias pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade 
(Ferreira, 2000). 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos na avaliação de 
espécimes de P. brachyurus no solo e população de stand aos 7 e 14 DAE. Contudo, 
todos os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha absoluta, reduzindo a 
população de P. brachyurus nas raízes de soja. Entre as doses de B. amyloliquefaciens 
BV 03, destacou-se a dose de 2 mL/Kg de semente, com redução de 65,4% em relação 
a testemunha. Almaghrabi et al. (2012) também obtiveram manejo de fitonematoides 
através de agentes de biocontrole, como P. putida, P. fluorescens, Serratia
marcescens, B. amyloliquefaciens, B. subtilis e B. cereus em tomateiros infestados por 
M. incognita. MACHADO et al., (2010), obtiveram redução no número galhas e número 
de ovos de M. icognita na raiz, ultilizando P.  lilacinus e matéria orgânica em tomate e 
alface. 

Conclui-se que, em condições de campo, o agente de biocontrole Bacillus 
amyloliquefaciens BV03 via tratamento de sementes é uma ferramenta eficaz no 
manejo integrado de Pratylenchus brachyurus em plantas de soja. 
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Figura 1. Espécimes de Pratylenchus brachyurus por grama de raiz de soja em função dos 
tratamentos. Tratamentos seguidos de mesmas letras não diferem estatisticamente ao nível de 
5% de significância pelo teste de Scott & Knott (1974). 
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Trichoderma asperellum BV10 CONTROLA Pratylenchus brachyurus NA
CULTURA DA SOJA 

ESSER, R1; CAMPOS, M.S1; TREVISAN, M1; FERREIRA, M.G.C1; IVANOFF, D1;
SILVA, M.S.G2; CÁSSIA, R.S.J3; CARVALHO, R1.; ZALTRON, D.K1; FERRO, H4;
FREIRE, E.S5.

1 Graduando em Agronomia pela Universidade de Rio Verde – UniRV, Rio Verde, GO, 
rodrigoesser98@gmail.com; 
2 estrando em fitopatologia pela Universidade Federal de Lavras  –  UFLA, Lavras, MG, 
3 Monitora do laboratório de fitopatologia da Universidade de Rio Verde  –  UniRV, Rio Verde, 
GO,
4 Pesquisador Biovalens, Uberaba, MG, Brasil, 
5 Orientador, Professor Doutor da Faculdade de Agronomia, Universidade de Rio Verde, 
esfreire@unirv.edu.br.

A soja é uma das culturas de maior importância econômica mundial. No Brasil, 
a área cultivada apresentou acréscimo de 2,9% em relação à safra passada (Conab, 
2018). A contínua expansão vem acompanhada de problemas fitopatógenos e pragas. 

Dentre os patógenos, existem diversos tipos de nematoides com diferentes 
hábitos e hospedeiros. O Pratylenchus brachyurus possui grande destaque devido a 
sua polifagia, capacidade de produzir lesões nas raízes e sobrevivência em palhada 
dos hospedeiros. No Brasil, o P. brachyurus está presente praticamente em todas as 
fazendas produtoras de soja, provacando perdas de até 50%. Estudos mostram que a 
cada 82 indivíduos de P. brachyurus/g de raiz da soja ocorre a perda de 1 saca ha-1

na produtividade da soja (Fachinni et al., 2012). 
Fungos do Gênero Trichoderma possuem característica de produzir uma 

enzima chamada quitinase, isto confere a estes a possibilidade de controle de alguns 
fitonematoides (Santin, 2008). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve o objetivo de utilizar o agente de 
biocontrole Trichoderma asperellum BV10 no manejo de populações de P. brachyurus,
via tratamento de semente, na cultura da soja em campo e sua capacidade de aumento 
produtivo.

O experimento foi conduzido na Fazenda Fontes do Saber, na Universidade de 
Rio Verde (UniRV). A escolha da área levou em consideração talhões com baixas 
produtividades, em condições de plantio direto. Amostras de solos e raízes foram 
coletadas 30 dias após a semeadura da soja e levadas para o Laboratório de 
Fitopatologia da UniRV, para levantamento da população de P. brachyurus. Após a 
certificação de alta população na área, as plantas de soja já instaladas foram roçadas 
e a semeadura realizada na mesma linha da cultura anterior. 

O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados, com seis tratamentos e 
cinco repetições. A cultivar de soja utilizada foi a 71MF00 RRPRO e a semeadura 
procedeu-se em oito linhas, sendo cada uma de cinco metros de comprimento com 
espaçamento de 50 cm entre linhas. A área útil constituiu de quatro linhas centrais da 
parcela, com a eliminação dos 50 cm de cada extremidade, totalizando 12 m² de área 
útil por parcela.

As sementes de soja foram tratadas com o agente de biocontrole, T. asperellum 
BV10, na concentração de 1x1010 esporos viáveis/mL, nas doses de 0, 0,5, 1,0, 2,0 e 
4,0 mL/Kg sementes. Como testemunha química utilizou-se o ingrediente ativo 
abamectina (Avicta 500 FS®) na dose 1,25 mL/Kg de sementes. As caldas totalizaram 
6 mL por kg de sementes seguindo recomendações do MAPA. A semeadura foi 
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realizada manualmente, no dia 08/12/2017, com 15 sementes por metro de sulco de 
plantio. 

Aos 7 e 14 dias após a emergência (DAE) foi avaliado o stand das linhas úteis. 
Aos 60 DAE coletou-se cinco plantas das linhas úteis e solo da rizosfera de cada 
parcela. A população de P. brachyurus no solo foi quantificada pela técnica de Jenkins 
(1969) e das raízes pelo método de Coolen e D´Herde (1972). As contagens foram 
feitas em câmara de Peters utilizando microscópio óptico. Ao final do ciclo da cultura, 
as plantas das 4 linhas centrais foram colhidas e avaliado incremento produtivo em 
relação a testemunha. 

Os resultados foram submetidos a análise de variância utilizado o software 
Sisvar 5.6 comparando-se as médias pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade 
(Ferreira, 2000). 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos na avaliação de 
espécimes de P. brachyurus no solo e de stand aos 7 e 14 DAE. Na avaliação de 
espécimes por grama de raiz, somente o tratamento de 1,0 mL de T. asperellum BV10/ 
Kg de semente diferiu estatisticamente da testemunha, com redução numérica 
superior a 70%. Windham et al. (1989) também observaram a redução na 
reprodutibilidade de ovos de M. arenaria em tomateiros após a aplicação de T.
harzianum e T. koningii, in vitro.

Quanto ao incremento produtivo, todos os tratamentos proporcionaram um 
aumento de sacos/ha, mas apenas as dosagens 1,0, 2,0 e 4,0mL de T. asperellum 
BV10/ Kg de semente de soja diferiram estatisticamente da testemunha. 

Conclui-se que, em condições de campo, a utilização do agente de biocontrole
Trichoderma asperellum BV10 no tratamento de sementes é uma ferramenta eficaz no 
manejo integrado de Pratylenchus brachyurus em plantas de soja e ainda oferece 
significativo aumento produtivo. 
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Figura 1. Espécimes de Pratylenchus brachyurus por grama de raiz de soja em função dos 
tratamentos. Tratamentos seguidos das mesmas letras não diferem estatisticamente ao nível 
de 5% de significância, pelo teste de Scott & Knott (1974). 

Figura 2. Incremento de produção em sacos por hectare de cada tratamento quando 
comparado com a testemunha.
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FERRUGEM ASIÁTICA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA/RS, SAFRA 

2016/2017

ZUCHINALLI JUNIOR, C.1; RIBAS-SANTOS, C.M.2

1Mineração e Pesquisa Brasileira - MPB, Urussanga, SC, claudemir.junior@riodeserto.com.br;
2Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 

Atualmente, a incidência de doenças é o fator que mais contribui na diminuição 
da produtividade na cultura da soja, ocasionando perdas de até 100%. Dentre todas as 
doenças, a ferrugem asiática sempre foi considerada como uma das mais importantes, 
devido ao seu alto potencial destrutivo. A doença é causada pelo fungo Phakopsora 
pachyrhizi Syd. & P. Syd.  

A seleção de isolados resistentes é uma das razões que ameaça o 
desempenho dos fungicidas registrados para o controle da ferrugem asiática, alguns 
ingredientes ativos tiveram sua eficácia de controle decrescida de 90% em 2004 para 
pouco mais de 20% em 2010. Assim, surge a necessidade de buscarem-se novas 
estratégias de controle para somar com as tecnologias já existentes, como a utilização 
de compostos indutores de resistência, como os fosfitos e o silício. 

Estudos indicam que o silício proporciona benefícios a inúmeras espécies 
vegetais, atuando na redução da severidade de doenças. Contudo, ainda existem 
poucos estudos sobre seu efeito na ferrugem asiática e no metabolismo da soja. Já na 
utilização de fosfitos, são relatados diversos casos de controle de várias doenças 
através de indução de resistência (REUVENI, 1997).   

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou-se em avaliar a influência de 
cinco planos de tratamento para o manejo da ferrugem asiática sobre a severidade e a 
desfolha, e seu reflexo na massa de mil grãos e produtividade. 

O ensaio foi conduzido na Estação Experimental da Cabeda Pesquisa e 
Desenvolvimento Agronômico, localizada no município de Água Santa/ RS. O solo da 
estação experimental é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico, classe II.
Utilizou-se a cultivar BMX ELITE (5855 RSF IPRO), semeada em 30 de novembro de 
2016 sobre restos culturais de aveia branca (Avena sativa), com espaçamento de 0,45 
cm e densidade populacional de 300 mil plantas.ha-1.

Foram cinco tratamentos ao todo, com os produtos listados na Tabela 1 e as 
informações de cada tratamento na Tabela 2. As aplicações foram realizadas com 
pulverizador portátil, pressurizado com CO2 regulado a pressão de 30 lbs.pol-2 e com 
taxa de aplicação de 150 L.ha-1, utilizando uma barra de 2,4 m, equipada com seis 
pontas de jatos planos duplos 110.02, espaçados 0,4 m entre si. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com três 
repetições e cinco tratamentos. Cada parcela mediu 5 x 2,7 m, sendo composta por 
cinco linhas. Como parcela útil considerou-se as três linhas centrais, totalizando 6,75 
m2. Deixou-se 1,0 e 0,9 m entre as parcelas e os blocos respectivamente. 

A adubação foi realizada na linha de cultivo, utilizando-se 250 kg.ha-1 da 
fórmula N-P2O5-K2O (4-30-10) e 120 kg.ha-1 de cloreto de potássio (KCl), aplicado à 
lanço no estádio V3 da cultura. O controle de pragas e plantas daninhas foi efetuado 
conforme as indicações técnicas para a cultura.  

A avaliação de severidade da ferrugem nas parcelas foi estimada após uma 
semana da primeira constatação de sintoma na testemunha com auxílio de escala 
diagramática. Foram avaliadas folhas nos terços inferior, médio e superior de quatro 
pontos na parcela. O nível de desfolha da cultura foi avaliado quando as testemunhas 
apresentaram 100%, sendo atribuídas notas entre 0 a 100% para ausência e desfolha 
máxima respectivamente.  
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Ao final do ciclo, em 30/04/2017, foi realizada colheita mecânica das parcelas, 
resultando em área colhida de 6,75 m², equivalente às 3 linhas centrais. As amostras 
colhidas foram limpas e pesadas. Por fim, calculou-se a massa de mil grãos e o 
rendimento de grãos expresso em kg.ha-1 com umidade de 14%.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo Teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade com auxílio do software 
ASSISTAT 7.7. 

A mistura de diferentes ingredientes ativos mais fosfito de cobre e silício 
possibilitou uma redução na severidade da ferrugem asiática (Tabela 3), corroborando 
com Navarini et al. (2007), que constataram o efeito benéfico na associação de 
diferentes ingredientes ativos, tornando a prática vital para um controle eficaz da 
doença. Carmona et al. (2010), avaliaram o feito da utilização de fosfito em mistura 
com fungicidas, constatando a redução de 52% no numero de lesões de mancha-olho-
de-rã (Cercospora sojina) por folíolo. A redução na severidade da ferrugem asiática 
refletiu nos níveis de desfolha, onde quanto maior o nível de controle da doença, 
menor a desfolha, alcançando 99,7% de correlação (Figura 1). A desfolha precoce 
pode ser considerada o sintoma mais evidente se tratando de ferrugem asiática 

A redução da área foliar das plantas refletiu diretamente no peso de mil grãos, 
resultado semelhante ao encontrado por Ribeiro & Costa (2000) em ensaio com 
desfolhamento artificial em diferentes estádios de desenvolvimento na cultura da soja. 
Por ser um dos principais componentes de rendimento, a interferência no peso de mil 
grãos refletiu diretamente na produtividade (Tabela 3).  

Nas condições deste experimento pode-se concluir que a junção de diferentes 
ingredientes ativos atua de forma benéfica no controle da ferrugem asiática, com 
consequências diretas na produtividade. Os mecanismos dos processos metabólicos 
desencadeados pela utilização do fosfito de cobre e do silício ainda precisam ser 
elucidados em estudos complementares. 
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Figura 1. Correlação entre a severidade média de ferrugem asiática (%) e desfolha (%) na 
cultura da soja, cultivar BMX ELITE (a), na safra 2016/2017. 
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Tabela 1. Produtos comerciais e seus respectivos ingredientes ativos, utilizados para o controle 
da ferrugem asiática na cultivar BMX Elite. Água Santa/RS, safra 2016/2017.

Produto comercial Ingrediente ativo 
Fox® Trifloxistrobina + protioconazol 

Elatus® Azoxistrobina + benzovindiflupir 

Unizeb Gold® Mancozeb 

Gran Protect Plus® Composto à base de fosfito de cobre e silício 

Aureo® Óleo metilado de soja utilizado com Fox® a 0,25% (v/v) 

Nimbus® Óleo mineral utilizado com Elatus® a 0,6 L.ha-1

Tabela 2. Tratamentos e doses utilizadas (L ou kg.ha-1) para o controle da ferrugem asiática. 
Água Santa/RS, safra 2016/2017. 

T V8 R1 R5.1 R5.4 Reforço1

1 Testemunha 

2 Fox® 0,4 Elatus® 0,2 Elatus® 0,2 Fox® 0,4 - 

3 Fox® 0,4 Elatus® 0,2 Elatus® 0,2 Fox® 0,4 Unizeb Gold® 1,5 

4 Fox® 0,4 Elatus® 0,2 Elatus® 0,2 Fox® 0,4 Gran Protect® 1,0 

5 Fox® 0,4 Elatus® 0,2 Elatus® 0,2 Fox® 0,4 Unizeb Gold® 1,5 + Gran Protect® 1,0 
1Reforço utilizado nas quatro aplicações. 

Tabela 3. Efeito da aplicação dos diferentes planos de tratamento: T1 (Testemunha); T2 
(Trifloxistrobina e Protioconazol + Azoxistrobina e Benzovindiflupir;); T3 (T2 + Mancozeb); T4 
(T2 + Silício e Fosfito de cobre); T5 (T2 + Mancozeb + Silício e Fosfito de cobre), sobre a 
severidade da ferrugem asiática (%), desfolha (%), massa de mil grãos (g) e produtividade 
(kg.ha-1). Água Santa/RS, safra 2016/2017. 

Tratamento1 Severidade (%) Desfolha (%) Massa de mil 
grãos (g) 

Produtividade 
(kg.ha-1)

1 70,0 a 100,0 a 149,56 c1 4.300,8 c 

2 35,0 b 90,0 b 168,81 b 4.679,4 b 

3 16,7 d 71,7 c 172,34 b 5.343,0 a 

4 26,7 c 83,3 b 171,63 b 5.025,6 a 

5 10,0 e 60,0 d 183,40 a 5.433,0 a 

CV (%) 9,76 3,79 2,85 11,3 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de  Scott-Knott a 1% de probabilidade. 
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PARA O CONTROLE DO MOFO-BRANCO NA CULTURA DA SOJA, SAFRA 

2016/2017

BUENO, J.N.1; CAMPOS, H.D.1,2; SILVA, R.S.2; RIBEIRO, L.M.1,2; SILVA, I.G2; PILAR, 
M.N.2; MAGALHÃES, W.B.1,2; RIBEIRO, D.F.1; MARQUES, F.P.1; SILVA FILHO, A.L.S.1;

1Universidade de Rio Verde, UniRV, Departamento de Agronomia-Fitopatologia, Rio Verde, GO / 
2Campos Pesquisa Agrícola Ltda, Rio Verde, GO.

Doenças como o mofo-branco, causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum tem 
se tornado extremamente importante em diversas regiões do país em decorrência de um 
manejo inadequado e uso de sementes contaminadas. O estado de Goiás é um dos mais 
atingidos pela doença, com mais de 2 milhões de hectares infestados. Dentre as medidas 
de controle, o controle químico por meio de pulverizações na parte aérea das plantas no 
período de maior vulnerabilidade da planta (R1 a R4) contribui para redução da incidência 
e progresso da doença (Meyer et al., 2017). Porém, sua eficácia depende principalmente 
do princípio ativo utilizado, dose e posicionamento dos fungicidas, bem como o melhor 
momento para sua aplicação. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de posicionamento de 
produtos específicos para o controle do mofo-branco na cultura da soja, safra 2016/2017. 

O experimento foi instalado e conduzido no município de Rio Verde, Goiás, região 
de Montividiu. A semeadura foi realizada no dia 21/10/2016, utilizado a cultivar Monsoy 
8372 IPRO. Foram comparados doze tratamentos em quatro repetições com duas 
aplicações, realizadas nos dias 24/12/2016 (estádio fenológico R1) e 04/01/2017 (R3) em 
intervalos de dez dias (Tabela 1).  

Para a pulverização foliar foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2,
contendo uma barra de três metros de comprimento e seis pontas de pulverização do tipo 
leque duplo TTJ60-110 02, espaçados a 50 cm, com volume de aplicação igual a 150 L 
ha-1.

Foram avaliadas a incidência do mofo-branco e calculada a área abaixo da curva 
de progresso da doença (AACPD), a porcentagem de controle em função da incidência, 
massa de escleródios por hectare, produtividade (kg ha-1) e incremento produtivo. Os 
dados foram submetidos à análise de variância, sendo aplicado o teste de Scott-Knott 
(P<0,05) de probabilidade, com auxílio do programa Sisvar 4.2.  

Os melhores níveis de controle químico do mofo-branco com base na AACPD da 
incidência foram observados nos tratamentos Dimoxistrobina + boscalida / Dimoxistrobina 
+ boscalida (T2), Procimidona / Procimidona (T5), Fluazinam / Fluazinam (T8), 
Carbendazim / Fluazinam (T9) e Fluazinam / Carbendazim (T10), variando de 66,4 a 
74,3% (Tabela 2). 

Para produtividade, os tratamentos Dimoxistrobina + boscalida / Dimoxistrobina + 
boscalida (T2), Procimidona / Procimidona (T5) e Fluazinam / Fluazinam (T8) 
apresentaram maior incremento em relação a testemunha, em torno de 22 sacas ha-1.
Verificou-se que todos os tratamentos com fungicidas não reduziram significativamente a 
produção de escleródios (Tabela 3). Portanto, o correto posicionamento do controle 
químico com produtos específicos para o mofo-branco associados ao estádio de 
aplicação, torna mais eficaz o controle da doença, o que acarreta em ganhos na 
produtividade.
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Figura 1. Representação da evolução da incidência do mofo-branco nas plantas testemunha 
durante entre os estádios fenológicos R1 a R6 na cultura da soja. 

Tabela 1. Fungicidas utilizados no ensaio para controle químico do mofo-branco na cultura da 
soja. 

Nº Tratamentos 
(Ingrediente ativo) Nome comercial 

Dose
p.c.*

 (L ha-1)
1 Testemunha Testemunha --- 

2 Dimoxistrobina + boscalida / Dimoxistrobina 
+ boscalida 

Spot / Spot 1,0 / 1,0 

3 Carbendazim / Dimoxistrobina + boscalida Carbendazim / Spot 1,0 / 1,0 

4 Dimoxistrobina + boscalida / Carbendazim Spot / Carbendazim 1,0 / 1,0 

5 Procimidona / Procimidona Sumilex / Sumilex 1,0 / 1,0 

6 Carbendazim / Procimidona Carbendazim / Sumilex 1,0 / 1,0 

7 Procimidona / Carbendazim Sumilex / Carbendazim 1,0 / 1,0 

8 Fluazinam / Fluazinam Frowncide / Frowncide 1,0 / 1,0 

9 Carbendazim / Fluazinam Carbendazim / Frowncide 1,0 / 1,0 

10 Fluazinam / Carbendazim Frowncide / Carbendazim 1,0 / 1,0 

11 Carbendazim / Carbendazim Carbendazim / Carbendazim 1,0 / 1,0 

12 Carbendazim / Carbendazim Carbendazim / Carbendazim 1,5 / 1,5 
p.c.- produto comercial. *A primeira aplicação foi realizada no dia 24/12/2016 (estádio fenológico R1) e a 
segunda aplicação no dia 04/01/2017 (R1 + 10 dias). Foi realizada uma terceira aplicação do produto 
comercial Elatus na dose 200g ha-1.
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Tabela 2. Área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD) com base na incidência e 
controle (%) após aplicação de produtos específicos para controle mofo-branco na cultura da soja. 

Nº Tratamentos 
(Ingrediente ativo) 

Dose p.c.* 
(L ha-1) AACPD Controle 

(%) 
1 Testemunha --- 2.065,31 c 0,0 

2 Dimoxistrobina + boscalida / Dimoxistrobina + 
boscalida 1,0 / 1,0 614,81 a 70,2 

3 Carbendazim / Dimoxistrobina + boscalida 1,0 / 1,0 938,13 b 54,6 

4 Dimoxistrobina + boscalida / Carbendazim 1,0 / 1,0 900,31 b 56,4 

5 Procimidona / Procimidona 1,0 / 1,0 648,13 a 68,6 

6 Carbendazim / Procimidona 1,0 / 1,0 1.048,44 b 49,2 

7 Procimidona / Carbendazim 1,0 / 1,0 896,59 b 56,6 

8 Fluazinam / Fluazinam 1,0 / 1,0 531,56 a 74,3 

9 Carbendazim / Fluazinam 1,0 / 1,0 694,81 a 66,4 

10 Fluazinam / Carbendazim 1,0 / 1,0 639,44 a 69,0 

11 Carbendazim / Carbendazim 1,0 / 1,0 1.282,94 b 37,9 

12 Carbendazim / Carbendazim 1,5 / 1,5 1.256,06 b 39,2 

 C.V. (%)  16,71 --- 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Scott - knott à 5% 
de probabilidade. *A primeira aplicação foi realizada no dia 24/12/2016 (estádio fenológico R1) e a segunda 
aplicação no dia 04/01/2017 (R1 + 10 dias). 

Tabela 3. Produtividade (kg ha-1), incremento produtivo (sacas ha-1) e peso estimado de 
escleródios (g ha-1), após aplicação de produtos específicos para controle do mofo-branco na 
cultura da soja. 

Nº Tratamentos 
(Ingrediente ativo) 

Dose p.c.* 
(L ha-1)

Produtividade 
(kg ha-1)

Incremento 
(Sacas ha-1)

Peso
escleródios 

(g ha-1)
1 Testemunha --- 2.795,75 b 0,0 7.694,38 ns 

2 Dimoxistrobina + boscalida / 
Dimoxistrobina + boscalida 1,0 / 1,0 4.154,07 a 22,6 2.120,63 

3 Carbendazim / 
Dimoxistrobina + boscalida 1,0 / 1,0 3.649,47 a 14,2 2.949,38 

4 Dimoxistrobina + boscalida / 
Carbendazim 1,0 / 1,0 3.583,34 a 13,1 2.413,13 

5 Procimidona / Procimidona 1,0 / 1,0 4.118,96 a 22,0 2.876,25 

6 Carbendazim / Procimidona 1,0 / 1,0 3.274,50 b 8,0 3.867,50 

7 Procimidona / Carbendazim 1,0 / 1,0 3.544,25 a 12,5 3.932,50 

8 Fluazinam / Fluazinam 1,0 / 1,0 4.137,38 a 22,4 2.445,63 

9 Carbendazim / Fluazinam 1,0 / 1,0 3.765,03 a 16,2 3.176,88 

10 Fluazinam / Carbendazim 1,0 / 1,0 3.910,54 a 18,6 2.819,38 

11 Carbendazim / Carbendazim 1,0 / 1,0 3.070,64 b 4,6 5.541,25 

12 Carbendazim / Carbendazim 1,5 / 1,5 3.374,62 b 9,6 4.883,13 

C.V. (%)  13,18 --- 40,49** 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Scott - knott à 5% 
de probabilidade. *A primeira aplicação foi realizada no dia 24/12/2016 (estádio fenológico R1) e a segunda 
aplicação no dia 04/01/2017 (R1 + 10 dias). **Para a análise de variância, os dados foram transformados em 
raiz quadrada de x + 0,5.  
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CONTROLE QUÍMICO DA MANCHA-ALVO NA CULTURA DA SOJA, SAFRA 
2017/2018

RIBEIRO, D.F.1; CAMPOS, H.D.1,2; SILVA, R.S.2; RIBEIRO, L.M.1,2; SILVA, I.G2;
MAGALHÃES, W.B.1,2; PILAR, M.N.2; MARQUES, F.P.1; SILVA FILHO, A.L.S.1;
BARROS, L.D.1; CARNEIRO, G.C.1; SANTOS, C.H.S1.

1Universidade de Rio Verde, UniRV, Departamento de Agronomia-Fitopatologia, Rio Verde, GO 
/ 2Campos Pesquisa Agrícola Ltda, Rio Verde, GO.

A mancha-alvo, causada pelo fungo Corynespora cassiicola encontra-se 
amplamente disseminada por toda região de cultivo do país, com perdas de até 50% 
na cultura da soja. Sua incidência tem aumentado nas últimas safras em razão da 
semeadura de cultivares suscetíveis e da menor sensibilidade / resistência do fungo a 
fungicidas (Godoy et al., 2017). Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia de 
fungicidas para o controle da mancha-alvo na cultura da soja, safra 2017/2018. 

O experimento foi instalado em área experimental da Campos Pesquisa 
Agrícola, Rio Verde, GO. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao 
acaso, em quatro repetições e onze tratamentos (Tabela 1). As plantas foram 
dispostas em oito fileiras de cinco metros de comprimento cada, sendo a parcela útil 
constituída pelas quatro fileiras centrais. Foram eliminados 50 cm de cada 
extremidade da parcela, sendo, portanto, a área útil igual a 8m2.

A semeadura foi realizada no dia 23/10/2017, a cultivar utilizada foi TMG 7067 
IPRO. Foram realizadas quatro aplicações dos fungicidas, nos dias 07/12/2017 
(estádio fenológico R1), 24/12/2017 (R4), 08/01/2018 (R5.3) e 24/01/2018 (R5.5). No 
momento da primeira aplicação não havia incidência da doença. Para a pulverização 
foliar foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2, contendo uma barra de 
três metros de comprimento e seis pontas pulverização do tipo leque duplo TTJ60-110 
02, espaçados a 50 cm, com volume de aplicação igual a 150 L ha-1.

Foram avaliadas a severidade da mancha-alvo e calculada a área abaixo da 
curva de progresso da doença (AACPD), porcentagem de controle dos produtos em 
função da severidade, produtividade (kg ha-1) e incremento produtivo (sacas ha-1). Os 
dados foram submetidos à análise de variância, sendo aplicado o teste de Scott-Knott 
(P<0,05) de probabilidade, com auxílio do programa Sisvar 4.2.  

Todos tratamentos avaliados apresentaram menor AACPD em relação a 
testemunha. Entretanto, o menor progresso da mancha-alvo foi observado nos 
tratamentos com Piraclostrobina + epoxiconazol + fluxapiroxade (T4) e Piraclostrobina 
+ fluxapiroxade (T5), consequentemente, maior porcentagem de controle, com 80,4 e 
80,7%, respectivamente (Tabela 2). 

Para produtividade em kg ha-1, não foram observadas diferenças significativas 
entre os tratamentos avaliados, entretanto, considerável incremento em sacas ha-1 foi 
obtido em relação à testemunha, que variou de 3,3 sacas ha-1 (T2- Carbendazim) a 8,1 
sacas ha-1 (T5- Piraclostrobina + Fluxapiroxade) (Tabela 3; Figura 2). 

A utilização dos ingredientes ativos piraclostrobina do grupo químico das 
estrobilurinas, fluxapiroxade do grupo químico das carboxamidas e epoxiconazol do 
grupo químico dos triazois, em mistura, reduziram consideravelmente a severidade da 
doença. 
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Figura 1. Representação da evolução da severidade da mancha-alvo nas plantas testemunha 
durante os estádios fenológicos R1 a R6 na cultura da soja. 

Tabela 1. Tratamentos utilizados no experimento para controle da mancha-alvo na cultura da 
soja, safra 2017/2018. 

Nº Tratamentos 
(Ingrediente ativo) 

Nome 
comercial 

Dose p.c. 
 (L - kg ha-1)

*Épocas de 
aplicação 

1 Testemunha Testemunha --- --- 
2 Carbendazim Carbendazim 1,0 A + B + C + D 
3 Trifloxistrobina + protioconazol Fox 0,4 A + B + C + D 
4 Piraclostrobina + epoxiconazol + 

fluxapiroxade 
Ativum 0,8 A + B + C + D 

5 Piraclostrobina + fluxapiroxade Orkestra 0,35 A + B + C + D 
6 Bixafen + protioconazol + 

trifloxistrobina 
Fox Xpro 0,5 A + B + C + D 

7 Azoxistrobina + tebuconazol + 
mancozebe 

UPL 2000 2,0 A + B + C + D 

8 Mancozebe Unizeb Gold 1,5 A + B + C + D 
9 Mancozebe Unizeb Gold 3,0 A + B + C + D 
10 Clorotalonil Bravonil 2,0 A + B + C + D 
11 Carboxamida + oxicloreto de cobre OXI 0091 BF 1,2 A + B + C + D 

p.c.- produto comercial. Foi adicionado adjuvante Aureo 0,25% v/v nos tratamentos T3, T6, T7, T8 e T9; Assist 0,5 L ha-

1 nos tratamentos 4 e 5; e óleo mineral ORIX 0,5% v/v. A = R1 (início do florescimento); B = 17 dias após aplicação A 
(R1 + 17 DAA); C = 31 dias após aplicação A (R1 + 31 DAA); D = 47 dias após aplicação A (R1 + 47 DAA). 

Tabela 2. Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) com base na severidade da 
mancha-alvo e controle (%), conforme AACPD, em função do controle químico da mancha-alvo 
na cultura da soja, safra 2017/2018. 

Nº Tratamentos 
 (Ingrediente ativo) 

Dose p.c. 
 (L - kg ha-1) AACPD Controle 

(%) 
1 Testemunha --- 378,03 f 0,00 
2 Carbendazim 1,0 230,69 e 38,98 
3 Trifloxistrobina + protioconazol 0,4 138,38 b 63,40 
4 Piraclostrobina + epoxiconazol + fluxapiroxade 0,8 74,11 a 80,40 
5 Piraclostrobina + fluxapiroxade 0,35 72,71 a 80,77 
6 Bixafen + protioconazol + trifloxistrobina 0,5 130,54 b 65,47 
7 Azoxistrobina + tebuconazol + mancozebe 2,0 162,59 c 56,99 
8 Mancozebe 1,5 185,28 d 50,99 
9 Mancozebe 3,0 115,23 b 69,52 
10 Clorotalonil 2,0 129,33 b 65,79 
11 Carboxamida + oxicloreto de cobre 1,2 136,81 b 63,81 

 C.V. (%)  8,58 --- 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Scott - knott à 5% de 
probabilidade. p.c.- produto comercial. Foi adicionado adjuvante Aureo 0,25% v/v nos tratamentos T3, T6, T7, T8 e T9; 
Assist 0,5 L ha-1 nos tratamentos 4 e 5; e óleo mineral ORIX 0,5% v/v. Épocas aplicação: A = R1 (início do 
florescimento); B = 17 dias após aplicação A (R1 + 17 DAA); C = 31 dias após aplicação A (R1 + 31 DAA); D = 47 dias 
após aplicação A (R1 + 47 DAA). 
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Tabela 3. Produtividade (kg ha-1 e sacas ha-1) e incremento sacas ha-1, em função do controle 
químico da mancha-alvo na cultura da soja, safra 2017/2018. 

Nº Tratamentos 
(Ingrediente ativo) 

Dose p.c. 
 (L - kg ha-1)

Produtividade 
(kg ha-1) Sacas ha-1

1 Testemunha ---     3.940,94 ns 65,68 
2 Carbendazim 1,0 4.138,89 68,98 
3 Trifloxistrobina + protioconazol 0,4 4.227,60 70,46 
4 Piraclostrobina + epoxiconazol + 

fluxapiroxade 
0,8

4.372,74 72,88 
5 Piraclostrobina + fluxapiroxade 0,35 4.429,61 73,83 
6 Bixafen + protioconazol + trifloxistrobina 0,5 4.270,78 71,18 
7 Azoxistrobina + tebuconazol + 

mancozebe 
2,0

4.310,82 71,85 
8 Mancozebe 1,5 4.164,85 69,41 
9 Mancozebe 3,0 4.366,31 72,77 
10 Clorotalonil 2,0 4.291,09 71,52 
11 Carboxamida + oxicloreto de cobre 1,2 4.273,43 71,22 
 C.V. (%)  4,52 --- 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Scott - knott à 5% de 
probabilidade. p.c.- produto comercial. Foi adicionado adjuvante Aureo 0,25% v/v nos tratamentos T3, T6, T7, T8 e T9; 
Assist 0,5 L ha-1 nos tratamentos 4 e 5; e óleo mineral ORIX 0,5% v/v. Épocas aplicação: A = R1 (início do 
florescimento); B = 17 dias após aplicação A (R1 + 17 DAA); C = 31 dias após aplicação A (R1 + 31 DAA); D = 47 dias 
após aplicação A (R1 + 47 DAA). 

Figura 1. Incremento em sacas ha-1 em função do controle químico da mancha-alvo na cultura 
da soja, safra 2017/2018.
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SPORE GERMINATION BIOASSAYS FOR STROBILURINS (QoI) RESISTANCE 
MONITORING IN ASIAN SOYBEAN RUST 

KOGA, L.J.1; CAMPOS, J.B.1; FEREZIN, D.F.2; GENET, J-L.1; NGUGI, H.K1

1Corteva Agriscience™ Divisão Agrícola DowDuPont™, Mogi-Mirim, SP, 
lucimara.j.koga@dupont.com; 2Destak – Treinamento e Desenvolvimento Empresarial, São Paulo, SP. 

A drop of efficacy of all site-specific fungicides, QoIs (Quinone outside Inhibitors), 
DMIs (DeMethylation Inhibitors) and SDHIs (Succinate DeHydrogenase Inhibitors), in 
controlling Asian Soybean Rust (ASR), caused by Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd. is a 
major concern for all soybean (Glycine max (L.) Merr.) producing chain (Godoy et al., 2017). 

ASR is one of the most important diseases in the soybean with yield losses ranging 
from 10% to 90% in geographical regions where it was reported (Sinclair & Hartman, 1999). 
In South America, ASR was described in 2001, first detected in Paraguay (Paiva & Yorinori, 
2002) and soon afterwards in Brazil (Yorinori & Lazzarotto, 2004). QoI fungicides have been 
used in the control of ASR since 2002/03 crop season and are included in many mixture 
products currently registered in Brazil (Brasil, 2018). Field performance of QoI fungicides was 
observed to decline in 2013/14 crop season (e.g. Azoxystrobin dropped 66% in control 
compared to 2012/13) (Godoy et al., 2014; Godoy et al., 2013). Resistance to QoI fungicides 
associated with a F129L which confers differential sensitivity to QoI fungicides in P.
pachyrhizi was documented in 2016 (Klosowski et al., 2016).  

Resistance monitoring is crucial for understanding what changes the population may 
be undergoing. When growers observe a marked lack of control from previously efficacious 
products, diseased samples can be taken from these fields to confirm a reduction in 
sensitivity of the pathogen under controlled conditions in the laboratory.  This confirmation 
step is crucial as there are many other reasons for reduced efficacy (e.g. application timing, 
inadequate fungicides rates, incomplete application coverage, poor crop management and 
climate favoring the disease progress, interfering with fungicide applications, etc) (FRAC, 
2018a).

The recommended FRAC method for QoI resistance monitoring in ASR is a spore 
germination test in agar plate (FRAC, 2018b). The objective of this work was to verify if there 
was correlation between sensitivity (EC50) values generated with the recommended 
methodology using ASR populations sampled from field trials where Azoxystrobin-based 
fungicide did not perform as expected against ASR. 

The assays were performed at DuPont´s Plant Pathology Laboratory conditions, 
Paulínia, SP, during 2014/15 crop season. The first step was to validate the spore 
germination methodology, ensuring that the range of concentration covered between 0 and 
100% inhibition of spore germination. We used 3.5-cm Petri-plates with 2% Agar-water 
media amended with 10ug/mL of SHAM (salicylhydroxamic acid) – 1.5 g SHAM diluted in 15 
mL of methanol (0.1%) – with our ASR-Paulínia-GH-reference isolate. SHAM minimizes the 
effect of the alternative oxidative pathway that some fungi use to evade QoI fungicide toxicity 
in in vitro fungicide sensitivity assay (Owati et al., 2017).  Urediniospores concentration were 
calibrated to 10.000/mL, after sporulating soybean leaflets originating from the field were 
immersed in dionized water with 1% Tween20 to dislodge the spores. Each Petri-plate 
received 100 uL of spore suspension. Plates were then placed in growth-chambers for 6-hrs 
in the dark, at 25°C. After this period, 50% acetone was added in all Petri-plates to paralyze 
the germination of spores. Plates were then wrapped in plastic-film to preserve the media 
humidity and stored at 4°C until evaluated for spore germination. Spore germination was 
determined by counting the numbers of germinated/non-germinated spores out of 100, using 
10X magnification microscope. The number of germinated/non-germinated spores were used 
to calculate the % of inhibition and EC50 values were determined.  

Assay repeatability and reproducibility were validated for Azoxystrobin SC, 25% with 
the doses: 0, 0.003125, 0.03125, 0.125, 0.25, 1, 10 ppm using our reference ASR 
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population. Coefficient of variance (CV) among the six independent tests and among the four 
repetitions of each test conducted with the reference isolate were below 15%. The mean 
EC50 value was 0.1170 ppm (Table 1) and the average dose-response curve is shown in 
Figure 1. The frequency of F129L mutation of the reference isolate was 21%, 
(internal results) determined by a quantitative next generation sequencing method. 

After spore germination methodology was validated in our laboratory conditions, we 
made the necessary alignment to receive ASR sporulating leaflets samples from the main 
soybean producing regions of Brazil. In 2014/15, we processed 141 samples, but only 59 of 
them presented a sufficient number of germinated spores (above 25) in the untreated plates 
(ranged from 27 to 99). From the 59 populations, only 43 showed a reliable dose-response 
curve from which the EC50 values were calculated. Mean EC50 values from the 43 samples 
was 0.1873 with an average F129L mutation frequency of 88% (Table 2).  

Results from efficacy trials with straight applications of Azoxystrobin product from 
internal protocols (22 trials with 3 sequential application at 14-18 days intervals), and from 
ASR net-trials (31 trials with 2 to 4 sequential applications at 10 to 26 days interval) (Godoy 
et al., 2015) were compiled and summarized (Table 3).  

Analyzing generated and public available data, it was possible to conclude that there 
was no correlation between the frequency of the F129L mutation spore germination EC50 
values generated with ASR samples from the main soybean producing regions in Brazil (r = 
0.145; p = 0.353) and the field performance of Azoxystrobin (Tables 2 and 3). 

As FRAC-international is the reference for resistance monitoring methods, not just for 
industry, but also for universities and research institutions – private and public – where future 
scientists are trained, it is desirable to develop and validate a methodology that can show a 
correlation between the field efficacy of QoI-based fungicides in controlling ASR, the 
frequency of F129L mutation in the sampled population and sensitivity monitoring data.  
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Table 1. Repeatability and reproducibility validated with Azoxystrobin SC (25%) with ASR-Paulínia-
GH-reference isolate at DuPont´s Plant Pathology Laboratory. EC50 values (ppm) of each four 
repetitions from all six tests; average EC50 values of each test and of all six tests with their respective 
coefficient of variance (CV). 2014/15 crop season.  
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Figure 1. Average dose-response curve for validation of Azoxystrobin SC (25%) with ASR-Paulínia-
GH-reference isolate at DuPont´s Plant Pathology Laboratory. Average of 6 tests with 4 replicates.

Table 2. State, cities, sampling month and F129L frequency of P. Pachyrhizi samples with respective 
EC50 median, EC50 lower and upper values (ppm) for Azoxystrobin SC (25%), 2014/15 crop season.  
State City  Month  F129L Frequency EC50 Median EC50 Lower EC50 Upper 
PR Ponta Grossa 3 77% 0.1730 0.0954 0.2978 
PR Irati  3 98% 0.2931 0.1737 0.5372 
PR Mauá da Serra 3 44% 0.0929 0.0713 0.1191 
PR Campo Mourão  3 90% 0.4461 0.2873 0.7244 
PR Campo Mourão  3 97% 0.1137 0.0645 0.1878 
PR Campo Mourão  3 96% 0.0276 0.0148 0.0453 
PR Ubiratã 3 97% 0.3110 0.1720 0.6171 
PR Ubiratã 3 98% 0.6063 0.3904 1.0394 
PR Marilândia do Sul  3 91% 0.1026 0.0511 0.1821 
PR Santa Maria 3 98% 0.2671 0.1551 0.4323 
SP Paulínia FD 3 49% 0.4048 0.3269 0.5122 
SP Paulínia FD 3 49% 0.1787 0.1398 0.2289 
SP Paulínia FD 3 38% 0.0964 0.0733 0.1256 
SP Paulínia FD 4 50% 0.0444 0.0305 0.0626 
SP Paulínia FD 4 42% 0.0935 0.0674 0.1246 
SP Paulínia FD 4 66% 0.0541 0.0346 0.0793 
SP Paulínia FD 4 78% 0.1868 0.1373 0.2509 
SP Paulínia FD 4 90% 0.0662 0.0470 0.0918 
SP Capão Bonito 3 100% 0.5217 0.3359 0.8905 
SP Pilar do Sul 3 97% 0.1444 0.0519 0.3114 
SP Maracaí 3 96% 0.1095 0.0633 0.1707 
SP Votorantim 3 98% 0.5825 0.3530 1.0176 
MT Deciolândia 3 98% 0.0032 0.0003 0.0093 
MT Deciolândia 3 99% 0.0520 0.0249 0.0890 
MT Lucas R. Verde 3 99% 0.0330 0.0165 0.0544 
MT Sinop 3 100% 0.0782 0.0422 0.1365 
MT Sinop 3 82% 0.0477 0.0094 0.1619 
MT C. N. do Parecis 3 100% 0.0295 0.0094 0.0617 
GO Rio Verde 3 100% 0.0070 0.0016 0.0161 
GO Rio Verde 3 99% 0.0050 0.0003 0.0167 
GO Acreúna 4 100% 0.0565 0.0280 0.0988 
GO Morrinhos 4 100% 0.4589 0.3383 0.6500 
GO Morrinhos 4 98% 0.1098 0.0626 0.1684 
GO Paraúna 3 99% 0.0675 0.0253 0.1471 
BA LEM 3 88% 0.2691 0.1583 0.4543 
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BA LEM 3 98% 0.3571 0.2507 0.5177 
BA LEM 3 88% 0.1489 0.0712 0.2830 
BA LEM 3 87% 0.0175 0.0064 0.0344 
BA Barreiras 3 99% 0.0002 0.0000 0.0017 
TO Cariri 4 100% 0.1071 0.0581 0.1742 
TO Figueiropolis 4 100% 0.6339 0.4015 1.1203 
TO Pedro Afonso 4 94% 0.1557 0.0920 0.2350 
TO Portal Nacional  4 99% 0.5006 0.3111 0.8332 
Average  - 88% 0.1873 0.1173 0.3096 
Maximum value ‐  100%  0.0002 0.0000 0.0017 
Minumum values ‐  38%  0.6339 0.4015 1.1203 

Table 3. Treatments, DuPont internal and net-trials protocols (number of trial compiled), rate, g.a.i./ha, 
formulation, average severity (%) and average % control calculated considering untreated severity (%) 
values as 0% control. 2014/15 crop season.    

Treatment (a.i) Protocol (n° trials) Rate g a.i./ha Formulation
Severity

(%) 
Control 

(%) 
Untreated DuPont Internal (22) - - - 70.0 0 

Azoxystrobin1 DuPont Internal (22) 200 50 SC 56.0 20 
Untreated Net Trials (31)2 - - - 79.6 0 

Azoxystrobin1 Net Trials (31)2  200 50 SC 59.8 22 
1Nimbus 0.5% v/v added 
2Godoy et al., 2015. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 480

FUNGICIDAS MULTISSÍTIOS APLICADOS EM MISTURA COM FUNGICIDAS 
ESPECÍFICOS NO MANEJO DA FERRUGEM-ASIÁTICA (Phakopsora pachyrhizi

Sydow) NA CULTURA DA SOJA 

VENANCIO, W. S.1; BORATTO, I. V.1; DALLAGO, E. G.1; MARZAROTTO, F. O.1;
BORATTO-MODESTO, V. N.1; SANTOS, T. 1; VENANCIO, R. M.1

1CWR Pesquisa Agrícola Ltda., Eng. Agr. Pesquisador, Palmeira-PR. wsvenanc@hotmail.com. 

O manejo da ferrugem é realizado principalmente com aplicação de fungicidas 
triazóis, estrobilurinas e carboxamidas e suas misturas. Embora eficazes, esses produtos 
têm perdido, a cada safra, a eficiência desejada, possivelmente por se tratar de 
fungicidas com modos de ação específicos e favorecer a seleção de população 
resistentes do patógeno (Carvalho, 2010), o que tem provocando um retorno aos 
chamados “fungicidas protetores” ou “multissítios”, que potencializam a eficiência dos 
fungicidas (Gottems, 2015). Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da 
mistura de fungicidas específicos com fungicidas multissítios no controle da ferrugem-
asiática. 

O experimento foi desenvolvido durante a safra de 2017/18 na Estação Agrícola 
Campos Gerais – EEACG, Palmeira, PR (Lat 25º 25’ 23,80” S; Long 50º 03’ 12,35” O e 
Altitude 897m). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro 
repetições e 20 tratamentos (Tabela 1). 

As parcelas foram constituídas de 6,0 m de comprimento e 2,7 m de largura (16,2 
m2) considerando como área útil 9 m2 centrais da parcela. A cultivar empregada foi BMX 
Ativa RR, que possui tipo de crescimento determinado e grupo de maturidade de 5.6. A 
semeadura foi realizada no dia 14/12/2017, com estande de 35,5 plantas/m2.

Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas, sendo a primeira 
preventivamente (08/02/2018 – R1) e as demais com 14 dias de intervalo nos dias 
22/02/2018 (R3), 08/03/2018 (R5.1) e 22/03/2018 (R5.5). O controle de pragas, doenças 
e plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a cultura. 

Foram feitas avaliações de severidade da ferrugem através da escala de Godoy et
al. (2006) aos 14DAC e 7DAD; avaliação de desfolha através da escala de Hirano et al. 
(2010) aos 7DAD e avaliações de fitotoxicidade aos 7DAA, 8DAB, 14DAC e 7DAD 
(Horsfall, Cowling, 1978). As médias entre os tratamentos foram comparadas ao teste de 
Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade, através da utilização do “software” Sasm – 
agri (Canteri et al., 2001). 

Todos os tratamentos reduziram significativamente a severidade da ferrugem, 
sendo os tratamentos com misturas de fungicidas multissítios com fungicidas específicos 
(tratamentos 9 ao 20) os que apresentaram melhor controle (eficiência variando de 96 a 
100%) e consequentemente, menor porcentagem de desfolha (Tabela 2). 

Com exceção aos fungicidas Mancozebe, Clorotalonil e Oxicloreto de Cobre, 
aplicados sozinhos, os demais fungicidas apresentaram sintomas de fitotoxidez, com 
diferenças quanto a intensidade, tendo os tratamentos (S-2399 + Tebuconazol) + 
Clorotalonil, (Epoxiconazol + Piraclostrobina + Fluxapiroxade) + Mancozebe, 
(Epoxiconazol + Piraclostrobina + Fluxapiroxade) + Oxicloreto de Cobre e (Epoxiconazol 
+ Piraclostrobina + Fluxapiroxade) apresentando o maior percentual de injúrias em 
relação aos demais tratamentos (Tabela 2). 

Referências 
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SASM - Agri: Sistema para análise e separação de médias em experimentos agrícolas pelos 
métodos Scoft - Knott, Tukey e Duncan. Revista Brasileira de Agrocomputação, v.1, n.2, 2001. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados para avaliar o controle da ferrugem na 
cultura da soja, cultivar BMX Ativa RR. Palmeira, PR. Safra 2017/18. 

Tratamento Aplicação Dose (g-mL/ha)1

 Nome Comercial Nome Técnico Época2 Vol3 p.c. 
1 Testemunha - - - - 

2 S-2399T 260 SC 
Nimbus 

S-2399 + Tebuconazol 
Óleo Mineral ABCD 200 500 

0,5% v/v 

3 Ativum
Assist

Epoxi. + Piracl. + Fluxap. 
Óleo Mineral ABCD 200 800 

500 

4 Cypress 400 EC 
Nimbus 

Ciproconazol + Difenoconazol 
Óleo Mineral ABCD 200 300 

600 
5 Folicur 200 EC Tebuconazol ABCD 200 500 

6 Unizeb Gold 
Aureo

Mancozebe 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 200 1500 

0,25% v/v 
7 Previnil Clorotalonil ABCD 200 1500 
8 Difere Oxicloreto de Cobre ABCD 200 500 

9
S-2399T 260 SC 
Unizeb Gold 
Nimbus 

S-2399 + Tebuconazol 
Mancozebe 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
500 

1500 
0,5% v/v 

10 
S-2399T 260 SC 
Previnil
Nimbus 

S-2399 + Tebuconazol 
Clorotalonil 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
500 

1500 
0,5% v/v 

11 
S-2399T 260 SC 
Difere
Nimbus 

S-2399 + Tebuconazol 
Oxicloreto de Cobre 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
500 
500 

0,5% v/v 

12 
Ativum
Unizeb Gold 
Assist

Epoxi. + Piracl. + Fluxap. 
Mancozebe 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
800 

1500 
500 

13 
Ativum
Previnil
Assist

Epoxi. + Piracl. + Fluxap. 
Clorotalonil 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
800 

1500 
500 

14 
Ativum
Difere
Assist

Epoxi. + Piracl. + Fluxap. 
Oxicloreto de Cobre 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
800 
500 
500 

15 
Cypress 400 EC 
Unizeb Gold 
Nimbus 

Ciproconazol + Difenoconazol 
Mancozebe 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
300 

1500 
600 

16 
Cypress 400 EC 
Previnil
Nimbus 

Ciproconazol + Difenoconazol 
Clorotalonil 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
300 

1500 
600 

17 
Cypress 400 EC 
Difere
Nimbus 

Ciproconazol + Difenoconazol 
Oxicloreto de Cobre 
Óleo Mineral 

ABCD 200 
300 
500 
600 

18 Folicur 200 EC 
Unizeb Gold 

Tebuconazol 
Mancozebe ABCD 200 500 

1500 

19 Folicur 200 EC 
Previnil 

Tebuconazol 
Clorotalonil ABCD 200 500 

1500 

20 Folicur 200 EC 
Difere 

Tebuconazol 
Oxicloreto de Cobre ABCD 200 500 

500 
1Dose em quilos ou litros por hectare do p.c.= produto comercial. 
2Época de Aplicação: A (08/02/2018); B (22/02/2018); C (08/03/2018); D (22/03/2018). 
3Volume de calda a ser utilizado em L/ha. 
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Tabela 2. Severidade da ferrugem asiática (%), eficiência de controle (%), desfolha (%) e 
fitotoxicidade (%) na cultura da soja, cultivar BMX Ativa RR, em diferentes tratamentos com 
fungicidas. Palmeira, PR. Safra 2017/18. 

Trat. 
% Severidade Ferrugem Asiática1 % Desfolha1 % Fitotoxicidade1

14DAC % 7DAD % 7DAD 7DAA 8DAB 14DAC 7DAD 
1 22,6 a 0 45,7 a 0 86,8 a 0,0 b 0,0 h 0,0 k 0,0 i

2 1,0 h 95 1,2 g 97 22,5 f 0,0 b 0,0 h 6,0 h 6,0 f

3 1,9 f 92 4,2 e 91 50,0 d 0,0 b 20,8 c 22,5 c 27,5 b

4 5,6 c 75 11,2 b 75 62,5 b 0,0 b 9,5 f 11,5 f 20,8 c

5 9,9 b 56 11,4 b 75 57,5 c 0,0 b 0,0 h 2,8 i 3,5 g

6 3,6 e 84 6,8 d 85 11,3 h 0,0 b 0,0 h 0,0 k 0,0 i

7 1,2 h 95 2,8 f 94 13,0 h 0,0 b 0,0 h 0,0 k 0,0 i

8 4,2 d 82 9,8 c 79 30,0 e 0,0 b 0,0 h 0,0 k 0,0 i

9 0,0 k 100 0,0 i 100 0,0 j 0,0 b 0,0 h 13,5 f 13,5 d

10 0,0 k 100 0,0 i 100 0,0 j 8,8 a 37,5 a 37,5 a 41,3 a

11 0,0 k 100 0,0 i 100 0,0 j 0,0 b 0,0 h 2,0 j 4,3 g

12 0,0 k 100 0,1 i 99 0,0 j 0,0 b 24,5 b 28,3 b 29,5 b

13 0,1 k 99 0,1 i 99 0,0 j 0,0 b 17,8 d 17,8 d 22,5 c

14 0,4 j 98 0,4 h 99 0,0 j 0,0 b 22,5 b 25,5 b 26,8 b

15 0,1 k 99 0,1 i 99 0,0 j 0,0 B 20,5 c 21,3 c 22,5 c

16 0,1 k 99 0,5 h 99 8,8 i 0,0 b 5,0 g 6,5 h 22,5 c

17 1,4 g 94 1,5 g 97 17,0 g 0,0 b 13,3 e 15,0 e 15,8 d

18 0,6 i 97 1,2 g 97 0,0 j 0,0 b 0,0 h 0,0 k 1,5 h

19 0,1 k 99 0,5 h 99 0,0 j 0,0 b 0,0 h 8,3 g 8,3 e

20 1,7 f 93 1,9 g 96 0,0 j 0,0 b 0,0 h 0,0 k 1,3 h

CV(%)2 3,59   7,44 6,38 4,91 8,58  6,41  7,12
1Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. 
2Coeficiente de variação em porcentagem. 
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ENSAIO EM REDE DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DA FERRUGEM-
ASIÁTICA NA CULTURA DA SOJA, EM PALMEIRA, PR, SAFRA 2017/18 

VENANCIO, W. S.1; BORATTO, I. V.1; DALLAGO, E. G.1; MARZAROTTO, F. O.1;
BORATTO-MODESTO, V. N.1; SANTOS, T. 1; VENANCIO, R. M.1

1CWR Pesquisa Agrícola Ltda., Eng. Agr. Pesquisador, Palmeira-PR. wsvenanc@hotmail.com. 

A produção de soja vem sendo ameaçada pela ferrugem-asiática, maior 
doença da cultura de todos os tempos. A utilização de fungicidas é uma das medidas 
fundamentais para o seu controle. No entanto, parte dos produtos disponíveis no 
mercado vem perdendo eficiência devido à forte pressão da doença, especialmente 
sobre os triazóis e as estrobilurinas (ABAG, 2016). Devido a isso, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a eficácia de fungicidas no controle da ferrugem-asiática na safra 
de 2017/18, no município de Palmeira, PR. 

O experimento foi desenvolvido durante a safra de 2017/18 na Estação 
Agrícola Campos Gerais – EEACG, Palmeira, PR (Lat 25º 25’ 22,29” S e Long 50º 03’ 
13,63” O e Altitude 897 metros). O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, 
com quatro repetições e 22 tratamentos (Tabela 1). 

As parcelas foram constituídas de 6,0 m de comprimento e 2,7 m de largura 
(16,2 m2) considerando como área útil 9 m2 centrais da parcela. A cultivar empregada 
foi BMX Ativa RR, que possui tipo de crescimento determinado e grupo de maturidade 
de 5.6. A semeadura foi realizada no dia 14/12/2017, com estande de 35,5 plantas/m2.

Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas, sendo a primeira 
preventivamente (06/02/2018 – R1) e as demais com 14 dias de intervalo nos dias 
20/02/2018 (R2), 06/03/2018 (R4) e 20/03/2018 (R5.5). O controle de pragas, doenças 
e plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a cultura. 

Foram feitas avaliações de severidade da ferrugem através da escala de 
Godoy et al. (2006) aos 14DAB, 7DAC e 14DAC e avaliações de fitotoxicidade aos 
7DAB e 14DAC (Horsfall, Cowling, 1978). As médias entre os tratamentos foram 
comparadas ao teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade, através da 
utilização do “software” Sasm – agri (Canteri et al., 2001). 

Os primeiros sintomas da ferrugem foram observados aos 14DAB, a qual 
encontrava-se ainda em baixa intensidade, com 1,3% de severidade nas parcelas do 
tratamento Testemunha, tendo todos os tratamentos apresentado excelente controle 
(eficiência variando de 93% a 100%). Na avaliação do realizada aos 14DAC, a 
severidade da ferrugem evoluiu para 24,0% nas parcelas do tratamento Testemunha, 
tendo os tratamentos Azoxistrobina + Benzovindiflupir e Azoxistrobina + Difenoconazol 
+ Benzovindiflupir apresentado uma redução na eficiência de controle (77% de 
eficiência), enquanto que os demais tratamentos apresentaram eficiência variando de 
84% a 100% de controle (Tabela 2). 

Todos os tratamentos apresentaram algum sintoma de fitotoxidez nas plantas 
de soja, com diferentes intensidades, tendo os tratamentos Epoxiconazol + 
Piraclostrobina + Fluxapiroxade, Fluxapiroxade + Oxicloreto de Cobre, Benzovindiflupir 
+ Ciproconaxol + Difenoconazol e Ciproconazol + Picoxistrobina apresentado os 
maiores sintomas de injurias aos 14DAC (Tabela 2). 

Referências 
ABAG – Associação Brasileira do agronegócio. Propostas para o enfrentamento da 
ferrugem asiática no Brasil. Disponível em: < http://www.abag.com.br/media/images/ 
propostas-para-o-enfrentamento-da-ferrugem-no-brasil.pdf>. Acesso em: 14 de abril de 2016.  
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados para avaliar o controle da ferrugem na cultura 
da soja, cultivar BMX Ativa RR. Palmeira, PR. Safra 2017/18. 
Tratamento Aplicação Dose 

(g-mL/ha)1

 Nome Comercial Nome Técnico Época2 Vol3 p.c. 
1 Testemunha  - - - - 

2 Priori Xtra  
Nimbus  

Azoxistrobina + Ciproconazol 
Óleo Mineral ABCD 120 300 

600 

3 Aproach Prima 
Nimbus 

Ciproconazol + Picoxistrobina 
Óleo Mineral ABCD 120 300 

750 

4 Sphere Max  
Aureo

Ciproconazol + Trifloxistrobina 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 120 200 

0,25% v/v 

5 Fox  
Aureo

Trifloxistrobina + Protioconazol 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 120 400 

0,25% v/v 

6 Horos
Rumba 

Tebuconazol + Picoxistrobina 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 120 500 

500 

7 Fusão EC 
Iharol Gold 

Tebuconazol + Metominostrobin 
Óleo Mineral ABCD 120 725 

0,25% v/v 

8 Orkestra SC
Assist

Piraclostrobina + Fluxapiroxade 
Óleo Mineral ABCD 120 350 

500 

9 Elatus
 Nimbus 

Azoxistrobina + Benzovindiflupir 
Óleo Mineral ABCD 120 200 

600 
10 Vessarya Picoxistrobina + Benzovindiflupir ABCD 120 600 

11 Ativum
Assist

Epoxi. + Piraclostr. + Fluxapirox. 
Óleo Mineral ABCD 120 800 

500 

12 Triziman 
Aureo

Azox. + Ciproco. + Mancozebe 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 120 2000 

0,25% v/v 

13 Fezan Gold 
Agril Super 

Tebuconazol + Clorotalonil 
Dodecilbenzeno sulfonato de sódio ABCD 120 2500 

50 

14 Fox Xpro  
Aureo

Triflox. + Protioco. + Bixafen 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 120 500 

0,25% v/v 
15 DPX-PZX74 EC Ciproconazol + Picoxistrobina ABCD 120 1000 

16 OXI 0091 BF 
Orix

Fluxapiroxade + Oxicl. de Cobre 
Óleo Mineral ABCD 120 1200 

0,5% v/v 

17 S-2399T 260 SC  
Nimbus  

S-2399 + Tebuconazol 
Óleo Mineral ABCD 120 500 

0,5% v/v 

18 EXF14475 
Nimbus 

Benzov. + Ciproco. + Difenoco. 
Óleo Mineral ABCD 120 500 

600 

19 ADA FF 0059/16 
Rumba 

Mancozb. + Picoxis. + Tebuco. 
Éster metílico de óleo de soja ABCD 120 2500 

500 

20 A19487 
 Nimbus  

Azoxis. + Difenoco. + Benzov. 
Óleo Mineral ABCD 120 350 

600 

21 IRF207-1 EC 
Nimbus 

Tetraconazol + Fluindapyr 
Óleo Mineral ABCD 120 800 

600 

22 IR9792 EC 
Lanzar 

Protioconazol + IR9792 
Alquil ester etoxil. do ác. fosfórico ABCD 120 500 

0,3% v/v 
1Dose em quilos ou litros por hectare do p.c.= produto comercial. 
2Época de Aplicação: A (06/02/2018); B (20/02/2018); C (06/03/2018); D (20/03/2018). 
3Volume de calda a ser utilizado em L/ha. 
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Tabela 2. Severidade da ferrugem asiática (%), eficiência de controle (%) e fitotoxicidade (%) 
na cultura da soja, cultivar BMX Ativa RR, em diferentes tratamentos com fungicidas. Palmeira, 
PR. Safra 2017/18. 

Trat. 
% Severidade Ferrugem Asiática1 % Fitotoxicidade1

14DAB % 7DAC % 14DAC % 7DAB 14DAC 

1 1,3 a 0 9,0 a 0 24,0 a 0 0,0 h 0,0 i 

2 0,1 b 93 0,4 d 95 2,8 d 89 16,0 d 11,8 d 

3 0,0 c 100 0,3 e 97 1,8 g 93 11,0 e 6,9 e 

4 0,0 c 100 0,2 e 98 1,2 h 95 20,0 c 13,3 c 

5 0,0 c 100 0,0 f 100 0,2 k 99 0,0 h 11,9 d 

6 0,0 c 100 0,3 e 96 2,0 f 92 0,0 h 14,9 c 

7 0,0 c 100 0,3 e 97 2,0 f 92 12,3 e 6,1 f 

8 0,1 b 92 0,9 c 90 3,7 c 84 11,0 e 5,5 f 

9 0,1 b 91 1,5 b 83 5,6 b 77 2,3 f 1,1 h 

10 0,0 c 100 0,3 e 97 2,3 e 90 2,5 f 2,5 g 

11 0,0 c 98 0,4 d 95 2,7 d 89 31,8 a 22,1 a 

12 0,0 c 100 0,1 f 99 0,2 k 99 0,0 h 1,4 h 

13 0,0 c 100 0,0 f 100 0,5 j 98 0,0 h 1,0 h 

14 0,0 c 100 0,0 f 100 0,0 l 100 1,3 g 6,8 e 

15 0,0 c 100 0,1 f 99 0,9 i 96 19,5 c 17,8 b 

16 0,0 c 100 0,0 f 100 1,1 i 96 20,0 c 20,0 b 

17 0,0 c 100 0,0 f 100 0,3 k 99 0,0 h 5,6 f 

18 0,0 c 100 0,0 f 100 0,1 l 99 23,5 b 19,4 b 

19 0,0 c 100 0,0 f 100 0,2 l 99 2,3 f 1,3 h 

20 0,2 b 86 1,4 b 84 5,5 b 77 0,0 h 1,1 h 

21 0,0 c 100 0,0 f 100 0,3 k 99 0,0 h 1,1 h 

22 0,0 c 100 0,0 f 100 0,1 l 99 0,0 h 7,6 e 

CV(%)2 2,74   2,76 2,01 5,36  6,19 
1Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 
probabilidade. 
2Coeficiente de variação em porcentagem. 
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RENDIMENTO DE GRÃOS E CONTROLE DE Phakopsora pachyrhizi EM 
FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DE MANEJO DE FUNGICIDAS NAS ÚLTIMAS 

APLICAÇÕES 

ROY, J.M.T.¹; MADALASSO, T.¹; FAVERO, F.¹ 

¹ Centro de Pesquisa Agrícola – CPA Copacol, Cafelândia, PR. joao.roy@copacol.com.br.  

Na cultura da soja ocorrem várias doenças, dentre elas a ferrugem 
asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, constatada pela primeira 
vez no Brasil na safra 2001/2002 (YORINORI et al., 2002). Os danos causados 
pela ferrugem asiática podem chegar a reduções de produtividade de 80%. Por 
isso é considerada como a doença que provoca maiores perdas na cultura da 
soja (REIS et al., 2017). 

A principal estratégia de controle para a doença é a utilização do 
controle químico por meio de aplicações de fungicidas. Os principais fungicidas 
utilizados pertencem a três grupos químicos: os triazóis, as estrobilurinas e as 
carboxamidas, todos com o mecanismo de ação de sítio específico. 

Após ser detectada a presença da ferrugem da soja na safra 2001/2002 
no Brasil, teve início na safra seguinte as aplicações de fungicidas de forma 
isolada, visando o controle desta doença. Na safra 2005/2006 houve a 
percepção no campo de falhas de controle dos triazóis, pesquisas conduzidas 
no campo e em laboratório confirmaram a redução de sensibilidade do fungo 
da ferrugem aos triazóis. Na safra 2012/2013 também foi constatada a redução 
de sensibilidade da ferrugem as estrobilurinas (REIS at al., 2017).

Diante deste cenário, é importante serem adotadas estratégias de 
manejo de ferrugem antirresistência, relacionadas a utilização de fungicidas 
com ação multissítios, rotação de ingredientes ativos, aplicações de maneira 
preventiva para não expor o produto a uma alta pressão de doenças e 
consequentemente induzir a um processo direcional de resistência pela 
seleção de indivíduos resistentes. 

O objetivo deste trabalho é verificar quais os fungicidas apresentam os 
melhores controles de doenças nas últimas aplicações, aplicados de maneira 
isolada ou em associação com fungicidas de ação multissítios. 

O experimento foi conduzido no Centro de Pesquisa Agrícola (CPA) da 
COPACOL, em Cafelândia, PR. com altitude de 595 m. O solo da área é 
caracterizado como Latossolo Vermelho distroférrico de textura argilosa 
(Embrapa, 2006). 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com 4 
repetições. Foram avaliados 12 diferentes manejos com fungicidas e mais uma 
testemunha, totalizando 13 tratamentos (tabela 1). 

As unidades experimentais continham 10 m de comprimento e 2,5 m de 
largura, totalizando 25 m². A semeadura foi realizada no dia 24/10/2017, o 
cultivar utilizado foi o Monsoy 5947 IPRO, de grupo de maturação 5.9 e hábito 
de crescimento indeterminado, a adubação foi de 300 kg/ha do formulado 04-
24-16 N, P2O5, K2O, respectivamente. O manejo da cultura foi de acordo com 
as recomendações oficias para a região (EMBRAPA 2014). 

As aplicações dos fungicidas foram realizadas com equipamento costal 
pressurizado com CO2, com volume de calda de 200 L/ha, utilizando a ponta de 
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Pulverização BD 110 015 na pressão de 2,0 kgf/cm2, o que gera um espectro 
de gotas finas. Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas durante a 
cultura, a primeira aplicação foi realizada no dia 13/12/2017 (estádio V9), a 
segunda aplicação ocorreu no dia 03/01/2018 (R3) a terceira aplicação foi 
realizada no dia 17/01/2018 (R5.1) e a quarta e última aplicação foi realizada 
no dia 30/01/2018 (R5.3).

A primeira aplicação de fungicida foi realizada com o produto Fox 
(Trifloxistrobina + Protioconazol) e a segunda aplicação foi realizada com o 
fungicida Ativum (Epoxiconazol + Piraclostrobina + Fluxapiroxade) para todos 
os tratamentos, com exceção da testemunha que não recebeu nenhuma 
aplicação de fungicida durante o ciclo da cultura. As variações de manejo de 
doenças com fungicidas ocorreram na terceira e quarta aplicação. 

As variáveis avaliadas no experimento foram severidade da ferrugem 
asiática, desfolha e rendimento de grãos. A severidade foi obtida pela média de 
área foliar infectada pela ferrugem, por meio de avaliação de três folíolos de 
cada terço da planta de soja (superior, médio e inferior). A desfolha foi 
analisada por meio de notas de porcentagem de desfolha na parcela no 
momento em que a testemunha do experimento obteve 95 % de desfolha. O 
rendimento de grãos foi obtido pela colheita das três linhas centrais da parcela, 
sendo a massa de grãos obtida, quantificada e extrapolada para kg/ha após a 
correção da umidade de grãos à 13%. 

Os dados foram submetidos ao teste F da análise de variância e as 
médias quando significativas agrupadas pelo teste de Scott-Knott à 5% de 
probabilidade de erro. 

Houve diferença significativa na severidade da ferrugem e desfolha, a 
testemunha foi o tratamento que obteve a maior severidade e desfolha, em 
função da alta pressão de ferrugem observada na safra 2017/2018 na região 
oeste do Paraná. Os tratamentos que receberam a terceira e quarta a 
aplicação aplicações de fungicidas sitío-específico associados a fungicidas com 
ação multissitios tiveram as menores severidades de ferrugem e desfolha do 
experimento. Já os três tratamentos que receberam aplicações de fungicidas 
de maneira isolada apresentaram severidade de ferrugem e desfolha maiores 
quando comparados a adição do fungicida multissitio.

Para a variável rendimento de grãos houve diferenças (p>0,05), a 
testemunha foi o tratamento que teve a menor produtividade devido à ausência 
de manejo de doenças. A aplicação de Ciproconazol + Difenoconazol (sítio 
específico) associado a Mancozebe (multissítios) obteve o maior rendimento de 
grãos do experimento, mas sem diferir dos tratamento que receberam 
aplicações de Fenpropimorfe associados aos produtos com ação multissítio 
(mancozebe, clorotalonil e oxicloreto de cobre). Estes dados indicam a 
importância da utilização de fungicidas com mecanismos de ação sitio-
específico aos fungicidas com mecanismo de ação multissítios, como 
estratégias a antirresistência e principalmente para evitar reduções de 
produtividades ocasionadas pelo fungo da ferrugem. 

Quando foi realizada a aplicação de fungicidas sítio-específico na 
terceira e quarta aplicação de maneira isolada (Trifloxistrobina + Ciproconazol e 
Cipreoconazol + Difenoconazol), também foi observada queda no rendimento 
de grãos, evidenciando a importância do uso do fungicida multissítios em 
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associação para elevar os patamares de controle e menores reduções de 
produtividades.

Todos os fungicidas sítio-específicos tiveram aumento de controle de 
ferrugem quando aplicados em associação aos fungicidas multissítios, 
evidenciando a importância do uso de fungicidas multissítios para o controle de 
doenças em soja, principalmente ferrugem asiática. O aumento de controle da 
ferrugem também refletiu diretamente na produtividade de grãos, pois a soja 
teve menor impacto negativo devido a menor ocorrência de ferrugem. 

A aplicação de fungicidas multissítios é necessária para minimizar as 
perdas de produtividade provocadas pela ferrugem asiática, além de ser uma 
estratégia antirresistência fundamental para prolongar a ação dos fungicidas. O 
uso isolado de fungicidas sítio-específicos além de ter baixo controle sobre a 
ferrugem asiática, acaba favorecendo o processo de redução de sensibilidade 
do fungo. 
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Tabela 1. Descrição dos fungicidas utilizados no experimento e respectivas doses. Cafelândia, 
PR 2018. 

Tratamentos 3ª aplicação 4ª aplicação 

T1 - - 

T2 Sphere Max¹  Sphere Max¹  

T3 SphereMax¹ + Unizeb Gold  SphereMax¹ + Unizeb Gold  

T4 Sphere Max¹ + Bravonil  Sphere Max¹ + Bravonil  

T5 Sphere Max¹ + Status  Sphere Max¹ + Status  

T6 Cypress¹  Cypress¹  

T7 Cypress¹ + Unizeb Gold  Cypress¹ + Unizeb Gold 

T8 Cypress¹ + Bravonil  Cypress¹ + Bravonil  

T9 Cypress¹ + Status  Cypress¹ + Status  

T10 Versatilis¹  Versatilis¹  

T11 Versatilis¹ + Unizeb Gold  Versatilis¹ + Unizeb Gold 

T12 Versatilis¹ + Bravonil  Versatilis¹ + Bravonil  

T13 Versatilis¹ + Status  Versatilis¹ + Status  
Obs: a primeira aplicação foi realizada com Fox (0,4 L/ha) e a segunda com Ativum (0,8 L/ha) para todos 
os tratamentos com exceção da testemunha. ¹ Áureo (0,25%); ²Assist (0,25%); 
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Tabela 2. Produtos comerciais, doses e ingredientes ativos utilizados no experimento. 
Cafelândia, PR 2018. 

Produto comercial Dose 
(L ou kg/ha) Ingrediente ativo 

Fox 0,4 Protioconazol + Trifloxistrobina 

Ativum 0,8 Epoxiconazol + Piraclostrobina + Fluxapiroxade 

Sphere Max 0,2 Ciproconazol + Trifloxistrobina 

Cypress 0,3 Ciproconazol + Difenoconazol 

Versatilis 0,3 Fenpropimorfe 

Unizeb Gold 1,5 Mancozebe 

Bravonil 2 Cloratolonil 

Status 0,5 Oxicloreto de cobre 

Tabela 3. Severidade de ferrugem, porcentagem de controle, desfolha e rendimento de grãos 
de soja em função da variação de manejo de fungicidas durante o ciclo da cultura. Cafelândia, 
PR 2018. 

Tratamentos Severidade  
(%) Controle (%) Desfolha  

(%) 
Rendimento 

(kg/ha) 
Cypress + U.G. 8,1 c 83 36 c 5505,2 a 
Versatilis + U.G 7,8 c 83 34 c 5411,7 a 
Versatilis + Bravonil 6,6 c 86 28 c 5319,1 a 
Versatilis + Cypress 6,4 c 86 33 c 5296,7 a 
S.M. + Status 6,5 c 86 39 c 5233,7 b 
S.M.+ U.G. 8,1 c 82 33 c 5231,1 b 
Cypress + Status 8,2 c 82 38 c 5197,0 b 
Cypress + Bravonil 6,5 c 86 39 c 5196,2 b 
Versatilis 8,9 b 81 46 b 5149,3 b 
S.M. + Bravonil 7,0 c 85 34 c 5142,4 b 
S.M. 9,9 b 79 53 b 5030,7 c 
Cypress 10,8 b 77 56 b 4868,9 c 
Testemunha 46,4 a 0 95 a 4344,5 d 
Média 10,9 77 43,2 5148,2 
CV (%) 12,32 13,4 2,96 
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Skott-Knott a 5 % de probabilidade de 
erro.
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EFICIÊNCIA DOS FUNGICIDAS NO CONTROLE DE FERRUGEM ASIÁTICA 
(Phakopsora pachyrhizi) NA CULTURA DA SOJA NA REGIÃO OESTE DO 
PARANÁ, SAFRA 2017/2018

MADALOSSO, T.¹; ROY, J.M.T.¹; FAVERO, F.¹

¹Centro de Pesquisa Agrícola, Rod. PR 180 km 269, CEP 85415-000, Cafelândia-PR.

O fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem-asiática da soja possui 
elevada capacidade de redução de produtividade na cultura (YORINORI et al., 2005). As 
estratégias para o manejo dessa doença incluem o uso de cultivares resistentes, a 
utilização de fungicidas, antecipação da semeadura para o início da época recomendada, 
o uso de cultivares precoces, ausência de cultivo na entressafra e controle de plantas 
voluntárias de soja remanescentes nas áreas de cultivo. 

Com a elevada área de cultivo de soja e o uso de fungicida como uma das únicas 
estratégias de manejo, várias mutações que conferem resistência aos fungicidas vem 
sendo detectadas nos últimos anos. Na safra 2007/2008 primeiro grupo a perder 
performance a campo devido à resistência foram os triazóis. Na safra 2013/2014 foi 
detectada pela primeira vez na ferrugem asiática da soja a mutação na posição F129L do 
gene do citocromo “b” (KLOSOWSKI et al., 2015). Essa mutação confere resistência 
parcial ao grupo químico das estrobilurinas. Na safra 15/16 foi detectada outra mutação 
na subunidade C na posição I86F, conferindo perda de sensibilidade ao grupo químico 
das carboxamidas (FRAC, 2017). 

Devido as mutações, vem sendo constatado nas últimas safras a diminuição da 
eficiência de controle dos produtos comumente utilizados no manejo da doença. Existem 
inúmeros produtos registrados junto ao MAPA para o controle de P. pachyrhizi, muitos 
deles com baixa eficiência. Desta forma a avaliação da eficácia dos produtos já 
registrados, bem como de novas moléculas que possam vir a auxiliar no manejo da 
doença torna-se fundamental. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes produtos 
para o controle da ferrugem asiática da soja na região oeste do Paraná. 

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol (CPA), no 
município de Cafelândia-PR, no período de outubro 2017 a março de 2018. A cultivar 
utilizada foi o M 5947 IPRO, de habito de crescimento indeterminado, grupo de 
maturação 5.9 e ciclo de aproximadamente 120 a 125 dias na região. A semeadura 
ocorreu no dia 24 de outubro de 2017. A adução da cultura foi realizada na base com 
300/ha kg da formula 4-24-16 N P2O5 K2O e as demais práticas de manejo seguiram as 
recomendações técnicas para cultura da soja (EMBRAPA, 2011).

As aplicações dos fungicidas foram realizadas com equipamento costal 
pressurizado com CO2, com volume de calda de 200 L/ha, utilizando a ponta de 
Pulverização BD 110 015 na pressão de 2,0 kgf/cm2, o que gera um espectro de gotas 
finas. Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas no ciclo da cultura. A primeira 
aplicação no dia 12/12/2017 (estádio V9), segunda aplicação dia 26/12/2017 (estádio R1)
com intervalo de 14 dias em relação a primeira aplicação, a terceira aplicação no dia 
12/01/2018 (estádio R4) com intervalo de 17 dias em relação a segunda aplicação e a 
quarta e última aplicação no dia 23/01/2018 (estádio R5) com intervalo de 11 dias em 
relação a terceira aplicação.

O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados com 21
tratamentos e quatro repetições os quais são descritos na tabela 1. As unidades 
experimentais mediam 2,5 m de largura e 10 m de comprimento totalizando 25 m², sendo 
a área útil 1,5 m de largura por 10 m de comprimento totalizando uma área de 15 m².

Realizou-se a avaliação da severidade de ferrugem asiática aos 10 e 17 dias após 
a quarta aplicação de fungicida seguindo a escala diagramática proposta por (GODOY, 
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et. al. 2005). A severidade média e controle foi determinada a partir da média das duas 
avalições. Houve fitotoxicidade dos produtos para a cultura, a qual foi avaliada através de 
uma escala visual proposta por Carregal, (2016) com notas variando de 0 a 10, sendo 
zero a ausência de sintomas. Foi determinado também o rendimento de grãos (kg/ha) 
corrigindo a umidade para 13%. As variáveis analisadas foram submetidas à análise de 
variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade de erro.

Houve diferenças (p<0,05) paras todas as variáveis analisadas (Tabela 2). A 
pressão de ferrugem foi alta, sendo os primeiros focos detectados na região na segunda 
quinzena do mês de dezembro. Os fungicidas Vessarya, S-2399T 260 SC, OXI 0091 BF, 
ADAFF0059-16 e Elatus foram os tratamentos que apresentaram menor severidade de 
ferrugem, variando de 5,0 a 8,1%. Quando calculado o controle, observou-se que grande 
parte dos produtos atingiu patamares superiores a 70%, sendo que o melhor tratamento 
(Vessarya) apresentou 87,9% de controle para ferrugem asiática da soja.

Destaca-se a retomada de performance no controle de ferrugem dos produtos 
com a presença da molécula benzovindiflupyr. Provavelmente essa oscilação se deve a 
baixa frequência de esporos com a mutação I86F. Outra alteração importante está na 
queda de performance dos produtos à base de Protioconazol. Ainda não são descritas 
mutações que confiram perda de sensibilidade a esse ativo, mas uma hipótese para essa 
redução no controle é de que o uso indiscriminado desse ingrediente ativo no Paraguay 
entressafra brasileira tenha ocasionado uma pressão direcional para essa molécula.

O rendimento de grãos no ensaio foi elevado, superando os 5000 kg/ha para os 
melhores tratamentos. OXI 0091 BF, S-2399T 260 SC e Elatus foram os produtos que 
apresentaram o maior rendimento de grãos. A redução de rendimento do melhor 
tratamento em relação a testemunha não tratada foi de 31,7%. Esse número reflete a alta
pressão de ferrugem enfrentada pela região nesta safra.

A utilização de fungicidas para o controle da ferrugem asiática da soja é de 
extrema importância para obtenção de altas produtividades. O cenário de acentuada 
queda de performance das principais moléculas utilizada para no controle e da escassez 
de novos grupos químicos no curto prazo nos arremete a repensar as estratégias de 
controle dessa importante doença para a sojicultura brasileira. Os produtos à base de 
carboxamidas apresentaram as melhores respostas no rendimento de grãos e controle da 
ferrugem. No ensaio foram realizadas aplicações sequencias de um mesmo produto, 
visando avaliação da performance, na composição do programa de controle devem ser 
alternados produtos/modos de ação visando minimizar a pressão de seleção.
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Tabela 1. Descrição dos produtos, doses e ingredientes ativos utilizados no experimento 

Fungicida Dose L/ha Ingredientes ativos (g/ha) Adjuvante L/ha

1 Testemunha - - -

2 Priori Xtra 0,3 ciproconazol (24) + azoxistrobina (60) Nimbus (0,6)

3 Aproach Prima 0,3 ciproconazol (24) + picoxistrobina (60) Nimbus (0,75)

4 Sphere Max 0,2 ciproconazol (32) + trifloxistrobina (75) Aureo (0,25%)

5 Fox 0,4 protioconazol (70) + trifloxistrobina (60) Aureo (0,25%)

6 Horos 0,5 tebuconazol (100) + picoxistrobina (60) Rumba (0,5)

7 Fusão 0,73 tebuconazol (120,4) + metominostrobina (80,3) Iharol gold (0,25%)

8 Orkestra 0,35 piraclostrobina (116,5) + fluxapiroxade (58,4) Assist (0,5)

9 Elatus 0,2 azoxistrobina (60) + benzovindiflupir (30) Nimbus (0,6)

10Vessarya 0,6 picoxistrobina (60) + benzovindiflupir (30) -

11Ativum 0,8 epoxiconazol (40) + piraclostrobina (64,8) + fluxapiroxade (40) Assist (0,5)

12Triziman 2 ciproconazol (60) + azoxistrobina (90) + mancozebe (1350) Áureo (0,25%)

13Ferzan Gold 2 tebuconazol (100) + clorotalonil (900) Agril Super (0,05)

14Fox Xpro 0,5 protioconazol (87,5) + trifloxistrobina (75) + bixafen (62,5) Aureo (0,25%)

15DPX-PZX74 EC 1 ciproconazol (40) + picoxistrobina (90) -

16OXI 0091 BF 1,2 fluxapiroxade (60) + oxicloreto de cobre (504) ORIX (0,5%)

17S-2399T 260 SC 0,5 tebuconazol (100) + s2399 (30) Nimbus (0,5%)

18ADAFF0059-16 2,5 tebuconazol (83,2) + picoxistrobina (65) + mancozebe (1000) Rumba (0,5)

19A19487 0,35 azoxistrobina (63) + benzovindiflupir (31,5) + difenoconazol (78,7) Nimbus (0,6)

20 IRF 207-1 0,8 tetraconazol (85) + fluyndapir (82,5) Nimbus (0,6)

21 IR 9792 0,5 protioconazol (70) + fluyndapir (70) Lanzar (0,3%)
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Tabela 2. Rendimento de grãos, redução no rendimento (RR) em relação ao melhor tratamento,
severidade e controle de ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi), desfolha e 
fitotoxicidade em função da aplicação de diferentes fungicidas

Fungicida
Severidade 1 Severidade 2 Severidade ẋ Controle (%) Desfolha Fito Rendi-

mento RR
-------------------------------------------------- % --------------------------------------- 0-10 kg/ha %

16 OXI 0091 BF 4,4d 10,3d 7,4 f 82,0 45,0d 0,0c 5484,5 a 0,0
17 S-2399T 260 SC 3,5d 7,4d 5,4 f 86,7 56,3c 2,5a 5320,2 a 3,1
9 Elatus 7,1d 9,1d 8,1 f 80,2 45,0d 0,0c 5268,0 a 4,1
19 A19487 6,9d 10,9d 8,9e 78,3 41,3d 0,0c 5189,5 b 5,7
10 Vessarya 3,8d 6,2d 5,0 f 87,9 37,5d 0,0c 5169,8 b 6,1
14 Fox Xpro 8,6c 19,0c 13,8d 66,4 56,3c 1,3b 5146,9 b 6,6
11 Ativum 5,3d 12,1d 8,7e 78,8 48,8c 0,0c 5121,6 b 7,1
8 Orkestra 12,5c 20,6c 16,5d 59,6 67,5b 0,0c 5112,3 b 7,3
12 Triziman 9,8c 13,2d 11,5e 72,0 53,8c 0,0c 5089,9 b 7,8
21 IR 9792 10,9c 18,2c 14,5d 64,5 72,5b 1,6b 5083,7 b 7,9
4 Sphere Max 10,4c 24,4c 17,4c 57,5 67,5b 1,0b 5041,2 c 8,8
18 ADAFF0059-16 5,5d 9,7d 7,6 f 81,5 30,0d 0,0c 4971,4 c 10,3
20 IRF 207-1 7,0d 13,6d 10,3e 74,8 66,3b 0,0c 4930,7 c 11,2
15 DPX-PZX74 EC 10,4c 19,3c 14,8d 63,8 41,3d 0,0c 4895,0 c 12,0
5 Fox 11,4c 23,4c 17,4c 57,5 70,0b 0,6c 4893,9 c 12,1
13 Ferzan Gold 9,8c 16,3c 13,0d 68,3 65,0b 0,0c 4852,8 c 13,0
6 Horos 7,9d 14,4d 11,2e 72,8 45,0d 0,6c 4792,9 c 14,4
3 Aproach Prima 16,0c 22,5c 19,3c 53,0 51,3c 0,0c 4658,7 d 17,7
7 Fusão 8,8c 18,5c 13,6d 66,7 50,0c 0,6c 4545,7 d 20,7
2 Priori Xtra 22,3b 37,2b 29,7b 27,4 77,5b 0,0c 4188,6 e 30,9
1 Testemunha 32,2a 49,7a 41,0a - 95,8a 0,0c 4164,1 e 31,7

Média 10,2 17,9 14,0 69,0 56,3 0,4 4948,6 11,9

CV (%) 30,35 22,75 18,78 - 15,24 130 3,42
Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5 % de 
probabilidade de erro.
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ASSOCIAÇÃO DE DIFERENTES FUNGICIDAS MULTISSÍTIO A FUNGICIDAS 
DE SITIO ESPECÍFICO PARA O CONTROLE DE FERRUGEM ASIÁTICA NA 
CULTURA DA SOJA 

MADALOSSO, T.¹; ROY, J.M.T.¹; FAVERO, F.¹ 

¹Centro de Pesquisa Agrícola, Rod. PR 180 km 269, CEP 85415-000, Cafelândia-PR. 

O fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem-asiática da soja possui 
elevada capacidade de redução de produtividade na cultura (YORINORI et al., 2005). 
As estratégias para o manejo dessa doença incluem o uso de cultivares resistentes, a 
utilização de fungicidas, antecipação da semeadura para o início da época 
recomendada, o uso de cultivares precoces, ausência de cultivo na entressafra e 
controle de plantas voluntárias de soja remanescentes nas áreas de cultivo.  

Com a elevada área de cultivo de soja e o uso de fungicida como uma das 
únicas estratégias de manejo, várias mutações que conferem resistência aos 
fungicidas vem sendo detectadas nos últimos anos. Na safra 2007/2008 primeiro 
grupo a perder performance a campo devido à resistência foram os triazóis. Na safra 
2013/2014 foi detectada pela primeira vez na ferrugem asiática da soja a mutação na 
posição F129L do gene do citocromo “b” (KLOSOWSKI et al., 2015). Essa mutação 
confere resistência parcial ao grupo químico das estrobilurinas. Na safra 15/16 foi 
detectada outra mutação na subunidade C na posição I86F, conferindo perda de 
sensibilidade ao grupo químico das carboxamidas (FRAC, 2017).  

Devido as mutações, vem sendo constatado nas últimas safras a diminuição da 
eficiência de controle dos produtos comumente utilizados no manejo da doença. 
Fungicidas com múltiplos sítios de atuação nos patógenos vêm sendo usados em 
mistura aos fungicidas sitio específico para recuperar a eficiência de controle nos 
programas de manejo, além de serem uma importante alternativa para o manejo da 
resistência. Ainda não existem informações sobre essas misturas e quais seriam seus 
impactos ou as melhores combinações em termos de eficiência. O objetivo deste 
trabalho foi de avaliar diferentes combinações de fungicidas multissítios a fungicidas 
de sitio específico para o controle da ferrugem asiática da soja e seu impacto no 
rendimento de grãos da cultura.

O experimento foi realizado no Centro de Pesquisa Agrícola da Copacol (CPA), 
no município de Cafelândia-PR, no período de outubro 2017 a março de 2018. A 
cultivar utilizada foi o M 5947 IPRO, de habito de crescimento indeterminado, grupo de 
maturação 5.9 e ciclo de aproximadamente 120 a 125 dias na região. A semeadura 
ocorreu no dia 24 de outubro de 2017. A adução da cultura foi realizada na base com 
300/ha kg da formula 4-24-16 N P2O5 K2O e as demais práticas de manejo seguiram as 
recomendações técnicas para cultura da soja (EMBRAPA, 2011). 

As aplicações dos fungicidas foram realizadas com equipamento costal 
pressurizado com CO2, com volume de calda de 200 L/ha, utilizando a ponta de 
pulverização BD 110 015 na pressão de 2,0 kgf/cm2, o que gera um espectro de gotas 
finas. Foram realizadas quatro aplicações de fungicidas no ciclo da cultura. A primeira 
aplicação no dia 11/12/2017 (estádio V9), segunda aplicação dia 26/12/2017 (estádio 
R1) com intervalo de 15 dias em relação a primeira aplicação, a terceira aplicação no 
dia 11/01/2018 (estádio R4) com intervalo de 16 dias em relação a segunda aplicação 
e a quarta e última aplicação no dia 22/01/2018 (estádio R5) com intervalo de 11 dias 
em relação a terceira aplicação. 

O delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados com 
arranjo de tratamentos fatorial (5x4) totalizando 20 tratamentos e quatro repetições. O 
primeiro fator consistiu de 4 fungicidas de sitio específico (Aproach Prima, Fox, Elatus 
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e Orkestra) + uma testemunha, enquanto o segundo fator consistiu de 3 fungicidas 
multissítios (Previnil, Status e Unizeb Gold) + uma testemunha. Os produtos, doses e 
adjuvantes utilizados estão descritos na tabela 1. As unidades experimentais mediam 
2,5 m de largura e 10 m de comprimento totalizando 25 m², sendo a área útil 1,5 m de 
largura por 10 m de comprimento totalizando uma área de 15 m². 

Realizou-se a avaliação da severidade de ferrugem asiática aos 11 e 18 dias 
após a quarta aplicação de fungicida seguindo a escala diagramática proposta por 
(GODOY, et. al. 2005). A severidade foi determinada a partir da média das duas 
avalições. Houve fitotoxicidade dos produtos para a cultura, a qual foi avaliada através 
de uma escala visual proposta por Carregal, (2016) com notas variando de 0 a 10, 
sendo zero a ausência de sintomas. Determinou-se também o rendimento de grãos 
(kg/ha) corrigindo a umidade para 13%. As variáveis analisadas foram submetidas à 
análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% 
de probabilidade de erro. 

A pressão de ferrugem foi alta, sendo os primeiros focos detectados na região 
na segunda quinzena do mês de dezembro. Houve diferenças significativas (p<0,05) 
com interação entre o fungicida multissítio e sitio específico paras todas as variáveis 
analisadas. Destaca-se a retomada de performance no controle de ferrugem dos 
produtos com a presença da molécula benzovindiflupyr. Provavelmente essa oscilação 
se deve a baixa frequência de esporos com a mutação I86F. Outra alteração 
importante está na queda de performance dos produtos à base de Protioconazol. 
Ainda não são descritas mutações que confiram perda de sensibilidade a esse ativo, 
mas uma hipótese para essa redução no controle é de que o uso indiscriminado desse 
ingrediente ativo no Paraguay entressafra brasileira tenha ocasionado uma pressão 
direcional para essa molécula. 

Houve redução da severidade de ferrugem asiática sempre que foi associado o 
fungicida multissítio ao fungicida de sitio específico. O fungicida Elatus apresentou a 
menor severidade, enquanto o fungicida Aproach Prima apresentou a maior 
severidade da doença. Para a fitotoxicidade, o único fungicida de sitio específico a 
apresentar sintomas foi Fox e quando associado ao fungicida Unizeb Gold os sintomas 
foram atenuados. 

O rendimento de grãos no ensaio foi elevado, superando os 5.500 kg/ha para 
os melhores tratamentos. Em termos médios para os fungicidas de sitio específico 
Elatus obteve o maior rendimento de grãos, seguido por Orkestra, depois por Fox e 
com o menor rendimento o fungicida Aproach Prima. Para os fungicidas multissítios 
houveram diferenças somente para a testemunha, sendo que não houve diferença 
significativa entre os 3 produtos avaliados.  

Quando observadas as interações, para o fungicida Aproach Prima não houve 
incremento no rendimento de grãos quando associado aos fungicidas multissítios, 
sendo que não houve diferença entre as combinações, ou seja qualquer fungicida 
multissítio apresentou a mesma resposta para este produto. É importante observar 
que 4 aplicações dos fungicidas multissítio isoladas ou associadas ao fungicida 
Aproach prima obtiveram a mesma resposta no rendimento de grãos. O fungicida 
Elatus apresentou resposta significativa para o rendimento de grãos somente quando 
associado com os fungicidas Unizeb Gold e Status. O fungicida Fox teve incremento 
no rendimento de grãos somente quando associado com os fungicidas Unizeb Gold e 
Previnil. O fungicida Orkestra apresentou incremento no rendimento de grãos quando 
associado a qualquer um dos 3 fungicidas multissítio avaliados, demonstrando 
flexibilidade para o uso de qualquer multissítio associado a esse produto.  

A associação do fungicida multissítio Unizeb Gold ao fungicida Fox diminui a 
fitotoxicidade de fungicidas triazóis. Existem diferenças importantes na interação entre 
o fungicida de sitio específico ao fungicida multissítio, demandando atenção no 
momento da associação destes produtos para garantir a maximização de resposta dos 
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mesmos. No ensaio foram realizadas aplicações sequencias de um mesmo produto, 
visando avaliação da performance, na composição do programa de controle devem ser 
alternados produtos/modos de ação visando minimizar a pressão de seleção. 
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Tabela 1. Descrição dos produtos, doses e ingredientes ativos utilizados no experimento  

Fungicida Dose L/ha Ingredientes ativos (g/ha) Adjuvante L/ha)
Aproach Prima 0,3 Ciproconazol (24) + Picoxistrobina (60) Nimbus (0,75)1

Fox 0,4 Protioconazol (70) + Trifloxistrobina (60) Aureo (0,25%)1

Orkestra 0,35 Piraclostrobina (116,5) + Fluxapiroxade (58,4) Assist (0,5) 1

Elatus 0,2 Azoxistrobina (60) + Benzovindiflupir (30) Nimbus (0,6) 1

Previnil 1,5 Clorotalonil (1095,9) -
Status 0,5 Oxicloreto De Cobre (294) -
Unizeb Gold 1,5 Mancozebe (1125) Aureo (0,25%)2

1 Utilizado em todos os tratamentos com uso do fungicida, 2 Utilizado somente no tratamento em 
aplicação do fungicida sem mistura, quando na mistura utilizou-se o adjuvante atrelado ao fungicida de 
sitio específico.  

Tabela 2. Severidade de ferrugem asiática da soja (P. pachyrhizi) em função da aplicação de 
diferentes combinações de fungicidas multissítio com fungicidas de sitio específico, Cafelândia 
PR, safra 2017/2018 

Multissítios Sem fungicida Previnil Status Unizeb Gold Média 
Sitio específico Severidade (%) 
Aproach Prima 19,3 bA 7,2 bC 11,9 bB 8,8 bC 11,8 b
Elatus 8,1 cA 1,9 cB 4,1 cB 3,4 cB 4,4 d
Fox 15,4 bA 4,8 cC 8,6 bB 8,7 bB 9,4 c 
Orkestra 16,5 bA 3,9 cC 7,9 bB 7,8 bB 9,0 c 
Sem fungicida 42,0 aA 9,2 aD 19,7 aB 13,9 aC 21,2 a
Média 20,3 A 5,4 D 10,5 B 8,5 C 11,2   
CV (%) 24,2                
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste 
de Skott-Knott a 5 % de probabilidade de erro. 
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Tabela 3. Desfolha ocasionado pela ferrugem asiática da soja (P. pachyrhizi) em função da 
aplicação de diferentes combinações de fungicidas multissítio com fungicidas de sitio 
específico, Cafelândia PR, safra 2017/2018 

Multissítios Sem fungicida Previnil Status Unizeb Gold Média 
Sitio específico Desfolha (%) 
Aproach Prima 61,3 bA 50,0 bB 41,3 cB 40,0 bB 48,1 b
Elatus 65,0 bA 25,0 cC 38,8 cB 28,8 cC 39,4 c 
Fox 66,3 bA 43,8 bB 53,8 bB 47,5 bB 52,8 b
Orkestra 65,0 bA 36,3 cB 38,8 cB 37,5 bB 44,4 c 
Sem fungicida 99,0 aA 63,8 aC 81,3 aB 68,8 aC 78,2 a
Média 71,3 A 43,8 C 50,8 B 44,5 C 52,6   
CV (%) 13,3                
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste 
de Skott-Knott a 5 % de probabilidade de erro. 

Tabela 4. Fitotoxicidade na cultura da soja em função da aplicação de diferentes combinações 
de fungicidas multissítio com fungicidas de sitio específico, Cafelândia PR, safra 2017/2018 

Multissítios Sem fungicida Previnil Status Unizeb Gold Média 
Sitio específico Fitotoxicidade (0-10) 
Aproach Prima 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 aA 0,00 b
Elatus 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 aA 0,00 b
Fox 2,75 aA 1,13 aB 2,50 aA 0,00 aC 1,59 a
Orkestra 0,00 bA 0,00 bA 0,00 bA 0,00 aA 0,00 b
Sem fungicida 0,00 bB 0,75 aA 0,00 bB 0,00 aB 0,19 b
Média 0,55 A 0,38 A 0,50 A 0,00 B 0,36   
CV (%) 117,7                
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste 
de Skott-Knott a 5 % de probabilidade de erro. 

Tabela 5. Rendimento de grãos da cultura da soja em função da aplicação de diferentes 
combinações de fungicidas multissítio com fungicidas de sitio específico, Cafelândia PR, safra 
2017/2018 

Multissítios Sem fungicida Previnil Status Unizeb Gold Média 
Sitio específico Rendimento (kg/ha) 
Aproach Prima 4675,7 cA 4811,2 bA 4951,6 bA 4921,8 bA 4840,1 d 
Elatus 5228,4 aB 5418,3 aB 5677,5 aA 5548,6 aA 5468,2 a 
Fox 4806,7 bB 5207,5 aA 4876,5 bB 5296,3 aA 5046,7 c 
Orkestra 5022,9 aB 5268,8 aA 5419,6 aA 5443,8 aA 5288,8 b 
Sem fungicida 4270,4 dB 4966,9 bA 4853,4 bA 4964,0 bA 4763,7 d 
Média 4800,8 B 5134,5 A 5155,7 A 5234,9 A 5081,5   
CV (%) 3,7                 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste 
de Skott-Knott a 5 % de probabilidade de erro. 
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ENSAIO EM REDE DE FUNGICIDAS PARA O CONTROLE DE MANCHA ALVO 
(Corynespora cassiicola), NA CULTURA DA SOJA, SINOP/MT, SAFRA 

2017/2018

MIGUEL-WRUCK, D.S.1; BULHÕES, C.C.2; RAMOS JUNIOR, E.U.3; TARDIN, F.D.4

1Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop-MT, dulandula.wruck@embrapa.br; 2BS Consultoria Agrícola; 
3Embrapa Soja, 4Embrapa Milho e Sorgo. 

A cultura da soja tem grande expressão social e econômica no Estado de Mato 
Grosso, com 9.464.344 ha cultivados na safra 2017/2018 e uma estimativa de produção 
de 31.789.630 de toneladas de grãos, com média de 3.358,8 kg/ha (IMEA, 2018). Um 
dos fatores que afetam a produtividade é a ocorrência de doenças entre elas a Mancha 
Alvo, causada pelo fungo Corynespora cassiicola.

O objetivo desse trabalho foi avaliar em condições de campo a eficiência de 
fungicidas para o controle da mancha alvo e de outras doenças na cultura da soja, na 
safra 2017/2018. 

Foi instalado um ensaio em condições de campo, na área experimental da 
Agropel, em Sinop/MT, semeado em 10/11/2017. Utilizou-se a cultivar MonSoy 7739 
IPRO e seguiu-se as recomendações agronômicas de acordo com as Tecnologias de 
Produção de Soja (Tecnologias ...., 2013). As aplicações dos produtos foram efetuadas 
com pulverizador costal a pressão constante e volume de calda de 150 L/ha. A barra 
utilizada era de 4 bicos marca Teejet tipo TJ6011/002VS, sob pressão constante de 2 
kgf.cm-2. Os tratamentos realizados foram: 1) testemunha; 2) 500 g.i.a.ha-1 de 
Carbendazim; 3) 60 g.i.a.ha-1 de Trifloxistrobina + 70 g.i.a.ha-1 de Proticonazol + 0,25% 
v.v de óleo; 4) 64,8 g.i.a.ha-1 de Piraclostrobina + 40 g.i.a.ha-1 de Epoxiconazol + 40 
g.i.a.ha-1 de Fluxapyroxad + 0,5 L.ha-1 de óleo; 5) 116,55 g.i.a.ha-1 de Piraclostrobina + 
58,45 g.i.a.ha-1 de Fluxapyroxad + 0,5 L.ha-1 de óleo; 6) 62,5 g.i.a.ha-1 de Bixafen + 87,5 
g.i.a.ha-1 de Prothioconazol + 75 g.i.a.ha-1 de Trifloxistrobina + 0,25% de óleo; 7) 94 
g.i.a.ha-1 de Azoxistrobina + 112 g.i.a.ha-1 de Tebuconazole + 1194 g.i.a.ha-1 de 
Mancozebe + 0,3 L.ha-1 de óleo; 8) 1125 g.i.a.ha-1 de Mancozebe + 0,25% de óleo; 9) 
2250 g.i.a.ha-1 de Mancozebe + 0,25% de óleo; 10) 1000 g.i.a.ha-1 de Chlorothalonil e 
11) 50 g.i.a.ha-1 de carboxamida + 420 g.i.a.ha-1 de oxicloreto de cobre. Todos os 
tratamentos tiveram três pulverizações, sendo a primeira aos 41 dias após emergência 
(DAE), a segunda aos 56 DAE e a terceira aos 72 DAE. Utilizou-se o delineamento em 
blocos completos casualizados, com quatro repetições. Cada unidade experimental foi 
constituída por seis linhas de 6,0 m, espaçadas em 0,50 m. Foi considerada área útil, as 
duas linhas centrais, descartadas 0,50 m de cada extremidade. Os dados foram 
analisados estatisticamente segundo o delineamento e o esquema experimental 
utilizado, e as médias foram comparadas pelo teste de Scott Knott, ao 5% de 
probabilidade. O monitoramento de ocorrência de doenças foi realizado em todas as 
aplicações e, as avaliações de eficiência de cada produto, com base na porcentagem de 
área foliar infectada (a.f.i.), foram realizadas em R6 e R7, na parte inferior e superior da 
planta, utilizando-se a  escala diagramática de Soares et al., (2009). Quando a 
testemunha sem fungicida atingiu 90% de desfolha, foi determinada a porcentagem de 
desfolha. Durante a colheita, que ocorreu em 02/03/2018, foram obtidos os rendimentos 
de grãos (Kg/ha).

Na safra 2017/2018 a intensidade e distribuição de chuvas foi maior que na safra 
2016/2017, porém a incidência de mancha alvo foi baixa, não sendo observada até na 
3ª pulverização em R5.4, por outro lado, na área ocorreu alta incidência de mosca 
branca. Não observou incidência ferrugem asiática da soja no ensaio. A infecção das 
plantas, por mancha alvo, ocorreu naturalmente no campo, sendo detectada em R6 
(05/02/2018). Apesar da severidade ter sido baixa, na primeira avaliação em R6, os 
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tratamentos 2 e 5 não diferiram da testemunha, apresentando maior severidade em 
relação aos demais tratamentos. Na segunda avaliação de severidade em R6/7, os 
tratamentos 2 e 5 foram superiores a testemunha, porém com menor controle em 
relação aos demais tratamentos (Tabela 1). Devido a insolação intensa que ocorreu 
após um longo período chuvoso, a desfolha das plantas ocorreu de forma generalizada, 
assim os tratamentos 7, 8, 9 e 11 não diferiram da testemunha, apresentando maior 
percentagem de desfolha em relação aos demais tratamentos fungicidas, apesar que, 
em todos os tratamentos apresentaram desfolha maior que 90%. Em relação ao peso 
de 1000 grãos e produtividade, não houve diferença entre os tratamentos, não saindo 
do padrão observado nos anos anteriores, onde a doença não afetou negativamente 
(Tabela 2). 
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Tabela 1. Efeito da aplicação de fungicidas sobre a Severidade de Mancha Alvo em R6 e em 
R6/7. Embrapa Agrossilvipastoril, safra 2017/2018. 

Tratamentos (g.L-kg i.a.ha-

1)
1Severidade 

em R6 
1Severidade 
em R6/7 

1. Testemunha  0 3,5 a 12,5 a 

2. Carbendazim 500 2,8 a 7,3 b 

3. Trifloxistrobina + Proticonazol2  60 + 70 1,3 b 3,0 c 

4. Piraclostrobina + Epoxiconazol + 
Fluxapyroxad3

64,8 + 40 + 40 2,0 b 4,5 c 

5. Piraclostrobina + + Fluxapyroxad3 116,55 + 58,45 4,0 a 7,0 b 

6. Bixafen + Prothioconazol + Trifloxistrobina2 62,5 + 87,5 + 
75 

2,0 b 3,5 c 

7. Azoxistrobina + Tebuconazole + 
Mancozebe2

94 + 112 + 
1194 

2,3 b 3,8 c 

8. Mancozebe2 1150 2,0 b 4,0 c 

9. Mancozebe2 2250 1,8 b 3,0 c 

10. Clorothalonil 1000 1,3 b 1,5 c 

11. Carboxamida + Oxicloreto de Cobre4 403,2 + 600 1,8 b 3,5 c 

C.V. (%)2   32,74 47,81 
1/Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 
2/0,25% v.v de óleo; 3/0,5 L.ha-1 de óleo; 4/0,5 % óleo.  
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Tabela 2. Efeito da aplicação de fungicidas sobre a desfolha, peso de mil grãos e rendimento. 
Embrapa Agrossilvipastoril, safra 2017/2018. 

Tratamentos 
Dose Desfolha1

(%) 
Peso de 

1000 grãos1
Rendimento1

Kg.ha-1
(g.L-kg i.a.ha-

1)
1. Testemunha  0 97,5 a 139,0 a 2825,2 a 

2. Carbendazim 500 97,5 a 143,2 a 2768,5 a 

3. Trifloxistrobina + Proticonazol3 60 + 70 98,3 a 149,8 a 2689,9 a 

4. Piraclostrobina + Epoxiconazol +       
Fluxapyroxad3

64,8 + 40 + 
40 

96,3 a 153,8 a 2760,9 a 

5. Piraclostrobina + + Fluxapyroxad3 116,55 + 58,45 98,5 a 147,7 a 2816,3 a 

6. Bixafen + Prothioconazol + 
Trifloxistrobina2

62,5 + 87,5 + 
75 

98,3 a 151,8 a 2647,8 a 

7. Azoxistrobina + Tebuconazole + 
Mancozebe2

94 + 112 + 
1194 

91,3 b 162,7 a 3266,9 a 

8. Mancozebe2 1150 93,7 b 152,9 a 2859,5 a 

9. Mancozebe2 2250 91,3 b 152,3 a 3061,2 a 

10. Clorothalonil 1000 96,5 a 154,5 a 2606,1 a 

11. Carboxamida + Oxicloreto de 
Cobre4 403,2 + 600 94,5 b 149,6 a 2741,7 a 

C.V. (%)   2,56 5,48 10,09 
1/Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade 
2/0,25% v.v de óleo; 3/0,5 L.ha-1 de óleo; 4/0,5 % óleo.  
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MONITORAMENTO ESPACIAL DE DOENÇAS DA SOJA [Glycine max (L.) Merr.] 
NAS SAFRAS 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 NO ESTADO DE 

MATO GROSSO 

VENDRUSCULO, L.G.1;  MIGUEL-WRUCK, D.S.2

1Embrapa Informática Agropecuária; 2Embrapa Agrossilvipastoril, Sinop-MT, 
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O Estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil e, nos últimos 
anos, tem observado um aumento significativo de ocorrência de diversas doenças na 
cultura. Mesmo com a redução de 5% do custo total de manejo por hectare na safra de 
2017/2018 (R$ 230,68) em relação à safra anterior, é vital o acompanhamento dos 
eventos de doenças nesse estado (IMEA, 2018).  

Para viabilizar este acompanhamento preciso das safras, desde a safra 
2008/2009, a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso 
(Aprosoja-MT) coordena uma expedição técnica, composta por equipes de 
supervisores, pesquisadores e de estagiários que visitam os produtores rurais, 
identificando problemas e oportunidades na cultura da soja na safra que se inicia, 
denominado de “Raio-X da Safra”. 

Dentre as principais doenças registradas no Estado do Mato Grosso estão a 
antracnose, a ferrugem asiática, a mancha alvo, e o mofo branco. Considerando a 
significativa redução na produtividade na cultura da soja causada por essas doenças, 
é crucial utilizar ferramentas computacionais, tais como sistemas de informação 
geográfica (GIS), que auxiliem no mapeamento e no monitoramento de eventos de 
doenças. Essas ferramentas permitem uma visão espacial dos dados facilitando 
medidas preventivas em determinadas áreas de forma a minimizar ou mitigar os 
efeitos das doenças e garantir a segurança agrícola. 

Este trabalho teve como objetivos mapear e caracterizar ocorrências de 
antracnose, ferrugem asiática, mancha alvo e mofo branco nas safras 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, no Estado de Mato Grosso, utilizando sistema de 
informação geográfica, e adicionalmente verificar se houve aumento quantitativo da 
ocorrência de doenças na cultura da soja.  

 O evento técnico “Raio-X da Safra”, promovido pela Aprosoja-MT e parceiros 
institucionais incluindo a Embrapa e o IMEA, forneceu dados para análise neste 
estudo. Os dados avaliados neste trabalho foram resultado da compilação de 
questionários semiestruturados aplicados, via tablets, aos proprietários e/ou gestores 
das propriedades rurais. Quatro doenças que ocorrem na cultura da soja foram 
selecionadas, ferrugem asiática, antracnose, mancha alvo e mofo branco devido aos 
seus relatos comuns nas quatro safras estudadas. A coleta de dados ocorreu nos 
meses de outubro de 2014, 2015, 2016 e 2017, desta forma as análises correspondem 
às safras de soja de 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, respectivamente. 
O número de municípios visitados em 2014 foi de 58 e em 2015 foi de 56. Esse 
número se elevou para 67 no ano de 2016 e atingiu 68 municípios em 2017. O número 
total de propriedades visitadas em 2014, 2015, 2016 e 2017 foi, respectivamente, 387, 
448, 420 e 610.  As localizações fornecidas foram, em sua maioria, coletadas no 
sistema de referência Datum WGS 84 em graus decimais ou graus, minutos e 
segundos. Utilizou-se o sistema de informações geográficas (QGis), versão 2.18.4 
para armazenamento dos dados e análise espacial. As consultas espaciais SQL 
(structured query language) foram executadas no QGis para responder as seguintes 
questões: Quantos e quais foram os municípios visitados nas quatro safras? Qual a 
localização das doenças mais relatadas nestas safras? Houve uma expansão das 
doenças nos municípios visitados comparando as quatro safras? 
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Observou-se que nas três primeiras safras estudadas existia um pequeno 
percentual de propriedades sem a inserção das coordenadas geográficas, contudo no 
ano de 2017 foram detectados 132 registros sem coordenadas (18%). Optou-se pela 
exclusão desses pontos. Procedeu-se também a padronização para um único sistema 
de referência geográfica.

Os municípios com maior número de visitas nos dois primeiros anos foram 
Sorriso (n2013/2014=37, n2014/2015=45) e Primavera do Leste (n2015/2016=26, n2016/2017=24). 
Diferente dos anos anteriores, no ano 2016 coletou-se mais informações nos 
municípios de Campo Verde (n2015/2016=23) e Querência (n2015/2016=22). Finalmente, em 
2017 os municípios de Sorriso (n2016/2017=59)  e Itiquira (n2016/2017=32) foram os mais 
amostrados.

Na safra 2013/2014, considerando o  npropriedades = 387, a ferrugem asiática foi 
observada em 277 propriedades, a antracnose em 205, a mancha alvo em 102 e o 
mofo branco em 18. Na safra 2014/2015 considerando o npropriedades = 448,  a ferrugem 
foi detectada em 249 propriedades, a antracnose em 176, a mancha alvo em 96 e o 
mofo branco em 7 propriedades. Na safra 2016/2017 considerando o npropriedades=420 
foram relatados a ferrugem em 324, a antracnose em 198, a mancha alvo em 183 e o 
mofo branco em 29.  Por fim, na safra 2016/2017, onde 610 propriedades 
georreferenciadas foram visitadas em 2017, encontrou-se relatos de 201 casos de 
ferrugem, 385 casos de antracnose, 275 relatos de mancha alvo e 32 casos de mofo 
branco.  Comparando as duas primeiras safras, houve um decréscimo do relato de 
ocorrência em todas as doenças estudadas na safra de 2014/2015 em relação de 
2013/2014. A maior diminuição de relatos foi de 39% para o mofo branco. Todavia 
houve um aumento dos relatos em todas as doenças para a safra 2015/2016. Em 
relação à safra 2016/2017, houve um aumento de 94% em relatos de antracnose e 
redução de 62% de relatos de ferrugem. 

O município com maior incidência da ferrugem na safra 2013/2014 foi 
Primavera do Leste (n=22) seguido de Sorriso (n=20).  Novamente, o município de 
Sorriso (n=22) e Brasnorte (n=16) foram os municípios de maior frequência de relatos 
na safra 2014/15. Na safra de 2015/1016 foram os municípios de Campo Verde (n=22) 
e Sorriso (n=17) e finalmente na safra 2016/2017 os municípios de Sorriso (n=21) e 
Campo Verde (n=20) estão entre os que mais tiveram relatos dessa doença. 

 O município com maior incidência de mancha alvo na safra 2013/2014 foi 
Sorriso (n=9) seguido de Campo Novo do Parecis e Sapezal (n=8). Novamente o 
município de Sorriso foi aquele que mais apresentou relatos (n=16) da mancha alvo na 
safra 2014/2015. Os municípios de Itiquira e Sorriso foram aqueles com maior relato 
(n=11) da doença na safra 2015/2016. Novamente Sorriso (n=30) e Campo Novo do 
Parecis (n=19) foram aqueles com maior incidência de mancha alvo na safra 
2016/2017.

Sorriso foi consistentemente o município com maior relato de incidência de 
antracnose em todas as safras (n2013/2014 = 16,  n2014/2015=16,  n2015/2016=12,
n2016/2017=39). As cidades de Lucas do Rio Verde (n2013/2014 =15), Querência (n2014/2015 =
8), Itiquira (n2015/2016=12) e Gaúcha do Norte (n2016/2017=23) foram os municípios em 
segundo lugar de ocorrência de antracnose. Essa doença é relatada em áreas com 
alta produção como Sorriso (médio-norte), Sapezal (oeste) e Querência (nordeste). 

Na safra 2013/2014, o município com maior número de relatos de incidência de 
mofo branco foi Alto Taquari (n=3), seguido dos municípios de Campo Novo do 
Parecis e Primavera do Leste, ambos com 2 casos relatados. O município que teve 
maior número de relatos de mofo branco na safra 2014/2015 foi Tabaporã (n=3) e 
Sorriso apresentou dois relatos. Na safra 2015/2016, novamente, o município de 
Tabaporã obteve o maior número de relatos de mofo branco (n=3). Por fim, Campo 
Verde relatou 10 casos de mofo branco na safra 2016/2017. 
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É importante monitorar o avanço ou a redução de ocorrências de doenças na 
cultura da soja, visando medidas eficazes para a redução de perdas na produção. 
Neste trabalho foram estudadas quatro safras de soja no Estado de Mato Grosso e por 
meio de relatos de produtores foram avaliadas a ocorrência de ferrugem asiática, mofo 
branco, antracnose e mancha alvo. 

Apesar da queda dos relatos de todas as doenças da segunda safra estudada 
(2014/2015) em relação a primeira (2013/2014), constatou-se o aumento na terceira 
safra (2015/2016) em relação a última safra (2016/2017), com exceção da ferrugem 
asiática. Adicionalmente, observou-se uma tendência de redução dos casos de 
ferrugem asiática considerando os quatro anos. Há de se enfatizar que no ano de 
2017 houve um aumento expressivo de relatos de casos de antracnose. Essa variação 
dos relatos de ocorrência de doença, provavelmente foi devida as condições climáticas 
de cada safra. Finalmente, considera-se o incremento do número de visitas ano a ano, 
como um esforço positivo para o entendimento das ocorrências dessas doenças no 
Estado de Mato Grosso. 
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PROVÁVEIS GENES DE RESISTÊNCIA A Phytophthora sojae EM
LINHAGENS DE SOJA DA EMBRAPA TRIGO 
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1Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, leila.costamilan@embrapa.br. 

A podridão radicular de fitóftora em soja, causada por Phytophthora sojae,
afeta plantas em qualquer fase de desenvolvimento, mas o principal dano ocorre na 
época da emergência, levando à morte precoce de plantas e à necessidade de 
replantio. A forma mais efetiva de controle é o uso de cultivares resistentes. Com a 
resistência completa (genes Rps do hospedeiro), não há aparecimento de sintomas, 
mas a mesma pode ser superada pelo uso intensivo de cultivar resistente. Os genes 
Rps1a, 1c, 1k, 3a e 6 são amplamente utilizados em cultivares de soja nos EUA, e a 
duração da efetividade desta resistência variou entre 8 anos, para Rps1a, e 20 anos, 
para Rps1k (SCHMITTHENNER et al. 1994). Já a resistência parcial é durável e 
eficiente para qualquer patotipo de P. sojae (DORRANCE et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho foi determinar genes de resistência completa Rps e 
níveis de resistência parcial à podridão radicular de fitóftora presentes em linhagens 
de soja desenvolvidas pela Embrapa Trigo. 

O ensaio foi realizado com linhagens de soja do programa de melhoramento da 
Embrapa Trigo, em testes de Valor de Cultivo e Uso (VCU) em 2015, 2016 e 2017. 
Estas linhagens apresentaram resistência à doença em testes realizados na geração 
F6, com o isolado de rotina Ps2.4 de P. sojae, de fórmula de virulência Rps1d, 2, 3b, 
3c, 4, 5, 6 e 7, mais frequente na população brasileira (COSTAMILAN et al., 2013). 
Assim, considerando a série diferencial composta pelos genes Rps1a, 1b, 1c, 1d, 1k, 
2, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7 e 8, as linhagens resistentes poderiam conter os genes 
restantes, ou seja, Rps1a, 1b, 1c, 1k, 3a ou 8, atuando na resistência completa. 

Resistência completa (genes Rps): as linhagens foram testadas através de 
introdução de macerado de micélio e meio de cultura no hipocótilo, 1 cm abaixo do nó 
cotiledonar (SCHMITTHENNER; BHAT, 1994), em 15 plântulas por linhagem (cinco 
para cada patotipo), 10 a 12 dias após semeadura. As linhagens foram inoculadas 
com três patotipos, cada um com uma fórmula de virulência específica: R4 (Rps1a,
1c), Ps14.4 (Rps3a, 3b, 8) e Ps36.1 (Rps1b, 3a, 8) (Figura 1). A cultivar testemunha 
para suscetibilidade usada foi BRS 244RR. O ambiente de casa de vegetação teve 
elevada umidade relativa nas primeiras 48 h após a inoculação. A leitura da reação foi 
realizada sete dias após, considerando-se efetiva a reação até 30% de plantas mortas 
(resistência) e inefetiva a reação com mortalidade acima de 70% (suscetibilidade). 

Resistência parcial: realizada pelo método de camada de micélio de P. sojae
5 cm abaixo das sementes, entre camadas de vermiculita umedecida (DORRANCE et 
al., 2003), preparando-se três copos por linhagem, com sete sementes cada, além da 
testemunha Conrad, de alta resistência parcial. O isolado utilizado, Ps34.1, apresenta 
fórmula de virulência mais completa entre patotipos brasileiros (COSTAMILAN et al., 
2013): Rps1a, 1b (Intermediário), 1c, 1d, 1k, 2, 3a (Intermediário), 3b, 3c, 4, 5, 6 
(Intermediário), 7. Após 21 dias, as raízes foram lavadas e avaliadas pela escala de 
notas: (1) sem raízes apodrecidas; (2) traços de apodrecimento; (3) massa de raízes 
com terço inferior apodrecido, (4) massa de raízes com dois terços inferiores 
apodrecidos; (5) todas raízes podres, além de 10% de plântulas mortas; (6) 50% de 
plântulas mortas, além de diminuição moderada de crescimento da parte aérea; (7) 
75% de plântulas mortas, além de severa diminuição de crescimento; (8) 90% de 
plântulas mortas; (9) 100% de plântulas mortas (DORRANCE et al., 2003). Linhagens 
foram consideradas com alta resistência parcial quando obtiveram nota média até 4,0; 
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com moderada resistência parcial, apresentando nota de 4,1 a 5,0; moderadamente 
suscetíveis, com nota até 6,0; e altamente suscetíveis, com nota acima de 6,0. 

Os resultados apontam que a maioria das 91 linhagens testadas apresenta 
resistência completa devida aos genes Rps1a ou Rps1c (57%), seguidas por Rps1k
(33%) e Rps3a ou Rps8 (9%). Quanto à resistência parcial, 80% das linhagens 
apresentaram alto nível deste tipo de resistência (Tabela 1). 

A série de isolados de P. sojae utilizada na Embrapa Trigo não diferencia a 
presença de Rps1a de Rps1c, e de Rps3a de Rps8. Para tanto, novos patotipos de P.
sojae, com padrões diferenciados de compatibilidade a esses genes, devem ser
testados nas linhagens.
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Patotipo Ps2.4 (rotina) 
Suscetível (S) = (1d, 2, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7) Resistente (R) = (1a, 1b, 1c, 1k, 3a, 8)

 Patotipo R4 
S (1a, 1c) R (1b, 1k, 3a, 8)

 Patotipo Ps14.4 
S (3a, 3b, 8) R (1b, 1k)

 Patotipo Ps36.1 
S (1b, 3a, 8) R (1k)

Figura 1. Esquema de uso de patotipos de Phytophthora sojae para identificação de genes Rps
em linhagens de soja.

Tabela 1. Caracterização de resistência completa e parcial à Phytophthora sojae em linhagens 
de soja da Embrapa Trigo em ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) nos anos 2015, 2016 e 
2017. 
Linhagem

testada (nº) 
Gene Rps (resistência completa) e tipo de 

resistência parcial 
Frequência 

(%) 
35 1a/1c, alta 38 
30 1k, alta 33 
17 1a/1c, moderada 19 
7 3a/8, alta 8 
1 3a/8, moderada 1 
1 1b, alta 1 

Total: 91  100 
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REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE SOJA a Macrophomina phaseolina 
 
COSTAMILAN, L.M.1; BERTAGNOLLI, P.F.1; PANISSON, F.T.2 
 
1Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, leila.costamilan@embrapa.br; 2Universidade de Passo 
Fundo, Passo Fundo, RS. 

 
Macrophomina phaseolina, agente causal da podridão cinza da raiz de soja, 

ocorre de forma generalizada em lavouras sob estresse hídrico. Dados de 2006 
apontam perda de 2 milhões de toneladas de grãos atribuída à doença, incluindo 
Argentina, Brasil e Estados Unidos da América (HARTMAN, 2015). Os sintomas 
característicos são apodrecimento radicular e murcha foliar, principalmente durante 
períodos de clima seco e quente, acarretando em maturação antecipada e formação 
incompleta de grãos (MENGISTU et al., 2015). As raízes apresentam a epiderme 
solta, deixando à mostra pontuações negras, que se constituem nas estruturas de 
resistência do fungo, os microesclerócios (ALMEIDA et al., 2014). Não há cultivares 
comerciais resistentes a esta doença, embora genótipos moderadamente tolerantes 
tenham sido identificados (MENGISTU et al., 2011). O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a reação de linhagens de soja, do programa de melhoramento genético da 
Embrapa Trigo, à inoculação artificial de M. phaseolina. 

Um isolado monospórico de M. phaseolina de alta severidade, denominado CX, 
mantido na Embrapa Trigo, foi utilizado neste ensaio (COSTAMILAN et al., 2015). O 
isolamento foi realizado em meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA), acrescido de 
sulfato de estreptomicina (0,12 g/1000 mL de BDA). A manutenção ocorreu em meio 
BDA, em temperatura de 5 °C. 

Seis sementes de cada um dos 12 genótipos de soja, componentes do ensaio 
de Valor de Cultivo e Uso (VCU) 2017/2018, além de 5 testemunhas com melhor 
comportamento à doença (COSTAMILAN et al., 2017) foram semeadas em potes 
plásticos (capacidade de 500 mL), em mistura de terra adubada, conforme a 
necessidade, e substrato vegetal (v/v). A lista de genótipos testados encontra-se na 
Tabela 1. Foram preparados cinco potes por genótipo, mantidos em casa de 
vegetação, com temperatura variando entre 25 °C e 30 °C, com adubação conforme a 
necessidade, e mantendo-se três plantas por pote.  

A inoculação ocorreu seis semanas após a semeadura, pelo método do disco 
de micélio de M. phaseolina posicionado sobre haste de soja cortada logo abaixo do 
primeiro nó trifoliolado (TWIZEYIMANA et al., 2012). Foram utilizadas colônias de sete 
dias que, no momento da inoculação, foram retiradas da placa de petri e 
reposicionadas com a superfície da colônia em contato com o fundo da placa. Bases 
de ponteira de micropipeta (capacidade de 200 µL) foram pressionadas contra a 
superfície das bordas do meio de cultura BDA contendo a colônia do fungo, 
recortando-o e mantendo um disco de micélio e meio de cultura em seu interior. Cada 
ponteira foi, então, posicionada sobre a haste de soja cortada, promovendo o contato 
entre o disco e o tecido da planta. As ponteiras foram retiradas três dias após a 
inoculação. A primeira avaliação da extensão de tecido doente em cada haste ocorreu 
dois dias após, e foi repetida em intervalos de três ou quatro dias, durante 15 dias. Em 
cada avaliação, foi medida a extensão da lesão (tecido marrom) a partir do ponto de 
corte da haste. Durante o experimento, as plantas foram mantidas em casa de 
vegetação com temperatura diurna média de 30 ºC. 

Os dados de medição do tamanho de lesão foram usados para cálculo da 
severidade da doença, integralizada como área abaixo da curva de progresso da 
doença (AACPD) (MADDEN et al., 2007), pela fórmula:  

 
AACPD = iƩn-1 [(xi+xi+1)]/2)*(ti+1-ti),  
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em que n é o número de avaliações, xi e xi+1 são duas avaliações consecutivas da 
severidade da doença realizadas nos tempos ti e ti+1, respectivamente. A AACPD 
média das três plantas em cada pote foi considerada como unidade experimental. 

O programa estatístico SASM-Agri (CANTERI et al., 2001) foi usado para 
realização da análise da variância e a separação de médias, pelo teste de Tukey a 1% 
de significância, com os dados transformados em "Log x" na base 10. 

Os resultados de severidade de doença, traduzida pelo índice de área abaixo 
da curva de progresso da doença (AACPD), estão apresentados na Tabela 1. A 
técnica adotada foi eficiente para discriminar reações entre os genótipos de soja 
avaliados para resistência à podridão cinza da raiz. Oito genótipos foram 
estatisticamente semelhantes entre si, apresentando maior desenvolvimento da 
doença; em um grupo intermediário, posicionaram-se oito genótipos; o genótipo de 
menor desenvolvimento da doença foi PF121035, que também apresentou este 
comportamento em ensaios anteriores (COSTAMILAN et al., 2017). Assim, conclui-se 
que há diferenças entre genótipos de soja quanto ao desenvolvimento de sintomas de 
podridão cinza da raiz, quando inoculados pelo método da haste cortada. 
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Tabela 1. Índice de área abaixo da curva de progresso de doença (AACPD) correspondendo à 
extensão de lesão causada por Macrophomina phaseolina em genótipo de soja componentes 
dos ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) 2017/2018 da Embrapa Trigo.  

Genótipo de soja AACPD* 
BRB16-237091 28,54 a 

BRB16-230114 28,28 a 

BRB16-237621 28,00 a 

BRB16-237622 27,73 a 

PF121059 27,53 a 

PF121217 27,43 a 

PF121221 27,18 a 

BRB16-237639 27,13 a 

BRB16-237636 26,85 ab 

PF140254 (testemunha) 26,84 ab 

PF121053 26,69 ab 

PF121277 26,58 ab 

PF121305 (testemunha) 26,46 ab 

BMX Apolo (testemunha) 26,26 ab 

BRB16-238657 26,14 ab 

V Max (testemunha) 25,71 ab 

PF121035 (testemunha) 24,26 b 

CV: 4,0%   
*Dados transformados em log 10. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre 
si, pelo teste de Tukey a 1% de significância. 
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In experiments conducted to identify the best treatments with fungicides, or 
programs of treatments that result in economic control of Asian soybean rust (ASR), 
several methods have been used and results published. Analyzing these reports, it can 
be inferred that sometimes the method of ASR quantification and its effects on the host 
has been doubled, requiring more time and labor, and with little contribution to data 
interpretation. Examples include the area under the disease progress curve (AUDPC) 
that combines multiple observations of disease progress into a single value (Agrios, 
2005).

Quantification of disease intensity represents a considerable investment in time 
and human resources. The AUDPC is determined by measuring the foliolar intensity 
(incidence or severity) of rust in sequential evaluations at various stages of soybean 
development. In some of these studies, only the AUCPC values corresponding to each 
treatment without the control calculation are presented. The reader is disoriented not 
knowing how to interpret the results. Work with fungicides and fungicide treatment 
programs aims to identify treatments that achieve economic control, thus requiring the 
efficacy values. 

It was hypothesized that the values of the calculated control show different 
efficacies when using the AUDPC data compared to those of final severity. 

Data from National Cooperative Fungicide Trial conducted in Rio Verde, Goiás, 
in the 2014/15 growing season were analyzed. ASR severity was taken at four 
phenological stages, and the AUDPC calculated. Seventeen different fungicides were 
tested, with only their effects on rust severity.  The severity was evaluated on 10 
central trifoliate removed from leaves inserted on the main plant stem. AUDPC, 
calculated with four assessed times, and final severity data were submitted to statistics 
analysis comparing control for final severity and for AUDPC. 
 For the 2014/15 growing season, final severity ranged from 5% to 75% 
(unsprayed) and control from 33% to 94%. The AUDPC ranged from 43 to 532 
(unsprayed) units and control from 33% to 92%. General means for final severity 
control was 66% and for AUDPC 65% with no statistical difference were similar (Table 
1).

The analysis showed that the control calculated for the final severity ranged 
from 25% to 90%, with an overall mean of 66%, and for AUDPC, ranged from 33% to 
92%, with an overall mean of 65%. Therefore, similar for both criteria. 

The use of AUDPC has been recommended mainly to: (i) determine the damage 
caused by plant diseases (Jesus Jr et al., 2004; Vale et al., 2004); (ii) assess the 
cultivars reaction (Haynes; Weingatner, 2004; Jeger; Viljanen-Rollinson, 2001); (iii) 
and compare data obtained in several years, locals or with different disease 
management tactics (Jesus Junior et al., 2004). 

  AUDPC data, not expressed in control, are more difficult to interpret than when 
expressed in control efficacy. It should be kept in mind that > 80% control is required to 
match the cost of fungicide spraying (Reis et al., 2018). 

Therefore, in the case study with the ASR, the control calculated by the final 
severity (a single evaluation) can be considered similar to that calculated with the 
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AUDPC (four evaluations). There is no justification for the use of AUDPC in work 
involving the chemical control of soybean rust. 
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Table 1. Asian soybean rust control calculated for final severity and for AUDPC data from 
2014/15 season. 

Treatment Final severity 
(%) 

Control 
(%) 

AUDPC Control 
(%) Mean (%) 

Unsprayed (control) 75 - 532 - -
Tebuconazole 50 33 353 34 k
Cyproconazole 32 57 253 52 g
Azoxystrobin 41 45 290 45 i
Azox + cypr 26 66 183 66 ef
Pico + cypr 18 76 134 75 d
Trif + prot 7 90 71 87 b
Pico + tebu 10 87 86 84 c
Pyr + flux 10 86 83 84 c
Azox + benz 5 94 43 92 a
OFA 061 39 48 276 48 h
NTX3900 50 34 323 39 j
OFA-R 0023/14 57 25 358 33 l
BAS 702 11 85 88 84 c
BIX+PTZ+TFS  7 90 70 87 b
PX + tebuconazole 24 69 175 67 e
NTX 3900 + cypr 27 64 181 66 f

Mean  A  66   A 65 
Means follow by the same small case letter compare means in the column and capital ones in the line 
are similar according to Tukey’s multiple range test at 0.05. 
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RELATIONSHIP BETWEEN SOYBEAN PLANTS DEFOLIATION AND ASIAN 
SOYBEAN RUST SEVERITY 
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Asian soybean rust (ASR) caused by the fungus Phakopsora pachyrhizi Sydow 
& Sydow, was reported in South America in 2001 (Morel, 2001) being considered the 
most destructive disease in soybean [Glycine max (L.) Merr.] crop. 

There are numerous citations in the literature on the damage caused by ASR 
without; however, describing the methodology used in its quantification and that allows 
to establish the relationship between different disease intensities with the resulting 
damage.   Using a scientific methodology, Danelli et al. (2015) generated the damage 
function for soybean rust to estimate the damage according to the disease intensity at 
any growth stage: Y = 1,000 – 5.84 (4.53 – 9.02) LI (where y = grain yield normalized to 
1,000 kg/ha; LI = central leaflet incidence of leaves inserted in the main stem).  

Due to the demand for ASR severity and defoliation evaluations, scales have 
been developed to train monitors to estimate them in soybean plots (Hirano et al., 2010).

The hypothesis of this work was that defoliation is a function of ASR severity and 
that only control of severity has been considered on the fungicides performance. It was 
not found in the literature a reference where defoliation has been used as a criterion to 
choice the best fungicide, or dose, or interval between applications.  Therefore, the 
objective of this work was to show if there is relationship between ASR severity and 
defoliation in the soybean plants. 

Data from several field experiment carried out in the 2015/16 growing season in 
Passo Fundo county, RS state (Reis et al., 2004) with different fungicide treatment 
programs (n = 43) and their effects on rust severity, control, plant defoliation, and grain 
yield resulting from rust attack, were analyzed to verify the existence of a relationship 
between ASR leaflet severity and plant defoliation. 

The defoliation was evaluated by assigning a relative percentage per plot 
considering 'zero' for undefoliated plot and 100% for total defoliation, similar to the scale 
of Hirano et al. (2010). 

Disease severity was estimated according to the diagrammatic scale of ASR 
proposed by Godoy et al. (2006). Only the central leaflets of leaves with petioles inserted 
in the main stem of five plants per plot were detached and assessed. 

Severity data (independent variable) were related to defoliation (dependent 
variable). The relationship between foliolar severity of soybean rust and defoliation was 
represented by the functions: exponential S = 6,347e0.0234D and R2 = 0.9004 or linear S = 
0.6189D - 6.3056, and R2 = 0.794, where 'S' is the foliolar severity of rust and 'D' is the 
plant defoliation (Fig. 1). 

As the foliar rust severity increased, there was also a log increase in defoliation 
with a coefficient of determination of  0.9004.  Therefore, having relationship between 
the two factors is sufficient to appraise leaf severity. 

The reproductive phase of the soybean plants is the most sensitive stage for 
defoliation, and leaf drop during this phase may affect soybean yield and yield 
components (Fehr et al., 1981).  

Board et al. (2010) reported that 100% defoliation at beginning of growth stage 
R6 resulted in a 40% yield reduction, but the yield damage was only 20% for defoliation 
three weeks after beginning of growth stage R6. In more recently study. Board et al. 
(2010) also reported that soybean yield damage occurred when defoliation is large 
enough to reduce LAI by 18 to 23%.
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Reis et al. (2004) showed that the lesions number/cm2 of the leaflet area, in the 
mean of several cultivars, was 10.5 in the adaxial surface and 15.3 in the abbatial side. 
The

Therefore, once the relationship between soybean defoliation and rust severity 
has been shown, our hypothesis was confirmed that the two variables are correlated, 
and that duplication of defoliation and severity assessments is not justified. 
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.
Figure 1. Positive relationship between soybean plant defoliation and rust severity caused by
Phakopsora pachyrhizi (y – defoliation; x – disease severity; R2 – coefficient of determination; ln 
- logarithm) (n = 43). 

y = 38,405ln(x) - 64,901
R² = 0,9004
p: 2,38E-16
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Atualmente a cultura da soja [Glycine max (L.) Merr.] é a mais importante espécie 

cultivada no Brasil, representando aproximadamente 60% de toda área destinada à 
produção de grãos no período de verão no Brasil (CONAB, 2018). Diante de uma área 
tão vasta de cultivo com uma mesma espécie, vários são os limitantes para altas 
produtividades, dentre eles pragas, plantas daninhas e doenças.  

Em relação às doenças, a mancha parda (Septoria glycines Hemmi) tem se 
mostrado uma doença cada vez mais importante em lavouras comerciais no Cerrado, 
pois a prática de monocultivo de soja, associada a sobrevivência do patógeno em restos 
culturais e clima propício ao desenvolvimento da doença beneficiam a ocorrência de 
mancha parda, que pode ter seu início já no estádio vegetativo da cultura de soja. 

Destaca-se importância também para Ferrugem Asiática da Soja, causada pelo 
fungo Phakopsora pachyrhizi Sidow, a qual foi detectada® pela primeira vez no Brasil 
no ano de 2001 no estado do Paraná (Jaccoud et al., 2001; Yorinori et al., 2005).  

Dentre os vários métodos para prevenção e controle da Ferrugem Asiática, está 
o uso de fungicidas. Os principais grupos de fungicidas utilizados para controle desse 
patógeno são os triazois, estrobilurinas e carboxamidas, os quais apresentam sítio-
específico de ação no fungo. Para todos esses grupos químicos de fungicidas já há 
estudos confirmando a existência de populações de P. pachyrhizi resistentes (Schmitz 
et al., 2014; FRAC, 2017).  

Com esse cenário de resistência sendo realidade no campo, o uso de fungicidas 
multissítios no sistema de produção de soja se torna obrigatório, trazendo segurança ao 
produtor rural pelo eficiente controle de Ferrugem Asiática e prolongando a vida útil dos 
poucos fungicidas sítio específicos ainda eficazes disponíveis no mercado. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de controle de P. pachyrhizi e S.
glycines na cultura da soja utilizando Triziman®, na segunda aplicação do estádio 
reprodutivo da soja, e Unizeb Gold® no programa de aplicações de fungicidas 

O experimento foi conduzido na estação experimental MR Agropesquisa, em 
Uberlândia-MG. A semeadura da soja, cultivar ADV 4341 IPRO, foi realizada dia 
10/11/2016, com 14 sementes por metro e espaçamento entre linhas de 0,5 m. Para 
adubação foi utilizada 400 kg ha-1 da fórmula 00-20-20 no momento da semeadura. O 
tratamento de sementes foi realizado com Standak Top® (200 mL 100 kg-1 de sementes). 
O controle de pragas e plantas daninhas presentes na área foi baseado nas 
recomendações técnicas indicadas para a cultura. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com quatro repetições 
e cinco tratamentos, mostrados na Tabela 1. Cada parcela continha 3 metros de largura 
(6 linhas de soja) e 5 metros de comprimento, totalizando 15 m2. 

 Foram realizadas três aplicações dos tratamentos nos estádios R1, R4 e R5.4, 
com intervalo de 15 e 18 dias entre aplicações. Para aplicação foi utilizado um 
pulverizador costal pressurizado a CO2, pressão de 2,0 bar, barra de pulverização de 6 
bicos espaçados em 50 cm, volume de calda de 150 L ha-1 e pontas de pulverização XR 
110 02. 
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Para o cálculo da área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) de 
Ferrugem Asiática foram realizadas cinco avaliações (R1, R4, R5.4, R5.5 e R6) de 
severidade em 40 trifólios por tratamentos do terço médio da planta, baseando-se na 
escala diagramática proposta por Godoy et al., 2006. 

A avaliação de Mancha Parda foi realizada 7 dias após a terceira aplicação, 
atribuindo-se uma nota de severidade da doença nas folhas do terço médio em cada 
parcela, seguindo a escala diagramática proposta por Martins et al., 2004. A 
produtividade foi avaliada através da colheita manual de 5 m2 de cada parcela e o peso 
corrigido para 13% de umidade e extrapolados para sacos ha-1. 

A significância dos tratamentos foi determinada pela análise de variância por 
meio do programa estatístico ARM® versão 2018.2. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade, quando observado efeito de tratamentos. Os 
valores de AACPD foram transformados "Log x" na base 10 e os valores de severidade 
de Mancha Parda foram transformados em arcsen √x/100. 

De acordo com os resultados apresentados na Figura 1, observa-se que para 
avaliação de AACPD de Ferrugem Asiática, todos os tratamentos diferenciaram-se 
estatisticamente da Testemunha, com controle superior a 70%. Embora os valores 
numéricos de AACPD foram menores para os tratamentos com o uso de Unizeb Gold® 
e Triziman®, essa diferença não foi estatisticamente significativa para teste de Tukey à 
5% de probabilidade. 

Em relação aos resultados de severidade de Mancha Parda sete dias após a 
terceira aplicação, também exposto na Figura 1, todos os tratamentos diferiram da 
Testemunha e nota-se que o uso de Triziman® na segunda aplicação e a associação do 
fungicida multissítio Unizeb Gold® na primeira e terceira aplicação proporcionaram um 
incremento significativo de controle quando se compara o tratamento 4 com 5. No 
comparativo do tratamento 2 com 3 os resultados foram estatisticamente similares. 

De acordo com os resultados de produtividade, apresentados na Figura 1, a 
Testemunha apresentou redução significativa de produtividade em relação aos 
tratamentos, pelo menor controle de doenças. A utilização de Unizeb Gold® e Triziman® 
promoveu incremento de produtividade pelo maior controle de Ferrugem Asiática e 
Mancha Parda nos programas de aplicações de fungicidas. Esse incremento foi 
estatisticamente significativo quando se comparando o tratamento 4 com 5. 

Nas condições em que ensaio foi conduzido conclui-se que o uso de Unizeb 
Gold®, em associação com fungicidas sítio-específico de ação, juntamente com 
Triziman® na segunda aplicação do estádio reprodutivo da soja promoveram controle 
eficiente de Phakopsora pachyrhizi e Septoria glycines e incremento de produtividade 
além de auxiliar no manejo de resistência desses patógenos aos fungicidas. 
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Tabela 1. Tratamentos utilizados para condução do experimento. 

Tratamento 1ª aplicação 
R1 

2ª aplicação 
R4 

3ª aplicação 
R5.4 

1 Testemunha 

2 Trifloxistrobin 60 & 
protioconazol 70* 

Trifloxistrobin 60 & 
protioconazol 70* 

Trifloxistrobin 75 & 
ciproconazol 32 * 

3 
Trifloxistrobin 60 & 

protioconazol 70 + Unizeb 
Gold® 1,5 Kg ha-1* 

Triziman®  
2,0 kg ha-1*** 

Trifloxistrobin 75 & 
ciproconazol 32 + Unizeb 

Gold® 1,5 Kg ha-1* 

4 Azoxistrobin 60 & 
benzovindiflupir 30** 

Azoxistrobin 60 & 
benzovindiflupir 30**

Azoxistrobina 60 & 
ciproconazol 24** 

5 
Azoxistrobin 60 & 

benzovindiflupir 30 + Unizeb 
Gold® 1,5 Kg ha-1** 

Triziman®  
2,0 kg ha-1*** 

Azoxistrobina 60 & 
ciproconazol 24 + Unizeb 

Gold® 1,5 Kg ha-1** 
* - Adicionado Aureo 0,25% v/v. ** - Adicionado Nimbus 0,6 L ha-1. *** - Adicionado Agris 0,5 L ha-1. 
 

 
Figura 1. Valores médios de AACPD de Ferrugem Asiática, severidade de Mancha Parda e 
produtividade para cada tratamento. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey à 5% de probabilidade. Coeficiente de variação avaliação AACPD 5,16%, para 
avaliação de severidade de Mancha Parda 15,20% e para avaliação de produtividade 3,16%. 
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A sojicultora tem enfrentados diversos desafios para manter os patamares 
produtivos, dentre tais desafios, o controle de doenças fúngicas tem se destacado. A 
importância de cada doença varia de ano para ano, dependo da cultivar, da época de 
semeadura, do histórico da área e principalmente do clima em cada safra. De acordo 
com Juhász et al. (2013), as doenças fúngicas podem promover perdas de até 75% na 
produtividade. Em virtude deste aspecto, a obtenção de novas técnicas de produção é 
fundamental para manter a cultura da soja produtiva. 

Dentre as principais doenças da cultura da soja, a mancha-alvo (Corynespora
cassiicola), que atualmente pode ser encontrada em praticamente todas as regiões de 
cultivo de soja no Brasil. Este fungo apresenta ampla gama de hospedeiros, sobrevive 
em hastes, raízes, sementes e em áreas de pousio, por dois ou mais anos (SINCLAIR 
& BACKMAN, 1989;YORINORI et al., 2009). A mancha-alvo a cada safra vem tendo 
maior relevância, principalmente na região do cerrado, esse destaque se deve a 
elevada severidade com que essa doença vem ocorrendo. 

Neste sentido, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a performance de 
diferentes fungicidas em aplicação foliar no controle da mancha-alvo (Corynespora 
cassiicola) na cultura da soja, cultivada na região Parecis do Mato Grosso. 

O experimento foi conduzido em condições de campo de outubro de 2017 a 
março de 2018, na Estação Experimental da Agrodinâmica, localizada no município de 
Campo Novo do Parecis, MT. A cultura em estudo foi a soja, cultivar TMG 803 
(suscetível à mancha-alvo), semeada em 14/10/2017, em sistema de semeadura 
direta, com densidade média de 10,0 plantas por metro linear. 

O ensaio foi constituído de 11 tratamentos, com delineamento experimental em 
blocos ao acaso, parcelas experimentais de 19,8 m², com quatro repetições. Cada 
tratamento foi aplicado via foliar, utilizando-se pulverizador costal de pressão 
constante (CO2) equipado com uma barra de 3,0 m e com 6 pontas de jato duplo 
leque, modelo TJ 110.02, espaçadas de 50 cm. O volume de calda de 150 L/ha-¹ foi 
mantido à pressão constante de 50 psi. O controle insetos-praga e plantas daninhas 
foram efetuados conforme as recomendações técnicas para a cultura. As aplicações 
iniciaram-se aos 50 dias de emergência, sendo realizado um total de quatro aplicações 
com intervalos de 14 dias.

Durante a condução do experimento realizou-se cinco avaliações de 
severidade da doença, em estádios distintos de desenvolvimento da cultura. A média 
de severidade de mancha-alvo (porcentagem de área foliar com sintomas) das 
parcelas foi estimada com auxilio de escala diagramática (SOARES, et al. 2009). Com 
estes dados, determinou-se a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). 
Através da AACPD, foi determinada a eficácia dos tratamentos conforme sugerido por 
Abbot. A avaliação da intensidade de desfolha nos tratamentos foi realizada 
visualmente no momento em que a testemunha apresentava desfolha de 
aproximadamente 95%. O rendimento de grãos foi estimado pela colheita de três 3 
linhas centrais de 4,0 metros, de maneira que a área útil de cada parcela 
correspondeu a 5,4 m2, convertendo-se para Kg ha-1 a 13% de umidade. As parcelas 
foram colhidas mecanicamente com colhedora de parcelas automotriz. Avaliou-se 
também a massa de mil grãos, em quatro repetições por tratamento, ajustando a 
umidade para 13%. 
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Os dados foram analisados utilizando-se o software estatístico SASM -Agri 
(versão 8.2), Sistema para Análise e Separação de Médias em Experimentos 
Agrícolas (CANTERI, et al. 2001), sem transformação e as médias comparadas 
através do teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

A safra 2017/2018 na Região foi marcada por alta precipitação e períodos de 
tempo fechado o que favoreceu a ocorrência da mancha-alvo e a expressão dos 
resultados. Os primeiros sintomas da doença foram registrados a partir do estádio V8 
da cultura, inicialmente nas folhas do terço inferior, que evoluiu posteriormente para o 
terço médio e superior das plantas. 

Considerando a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), que 
representa todas as avaliações da severidade, observamos que com exceção do 
Carbendazim (1,0 L/ha), todos os tratamentos contribuíram significativamente para a 
redução da AACPD, sendo o menor valor proporcionado pelo tratamento Fox Xpro (0,5 
L/ha), sendo este tratamento estatisticamente superior aos demais com 81,7% de 
controle. Na sequência, destacaram-se os tratamentos Ativum (0,8 L/ha) e Orkestra SC 
(0,35 L/ha), sendo estes estatisticamente semelhantes entre si e superiores aos 
demais tratamentos não relatados, com controle de 71,8 e 71,6%. Os tratamentos Fox 
(0,4 L/ha) e OXI 0091 BF (1,2 L/ha) proporcionaram controles de 61,6 e 61,3%, sendo 
estes estatisticamente semelhantes entre si e superiores aos demais (Tabela 1). 

Analisando-se o percentual de desfolha (DSF), a maioria dos tratamentos 
apresentaram médias superiores as 70,0%, com exceção do Fox Xpro (0,5 L/ha) que 
proporcionou desfolha de 55,0%, representando a menor redução na área foliar, sendo 
este estatisticamente inferior aos demais tratamentos (Tabela 2). 

Os danos causados pelo patógeno durante a fase de enchimento de grãos 
refletem na redução do peso de grãos, dessa forma em geral os produtos que 
proporcionaram maior redução na severidade da mancha-alvo proporcionaram os 
maiores valores na massa de mil grãos (MMG), destacando-se neste parâmetro os 
tratamentos Fox (0,4 L/ha), Ativum (0,8 L/ha), Orkestra SC (0,35 L/ha), Fox Xpro (0,5 
L/ha) e UPL 2000 (2,0 kg/ha), sendo estes tratamentos semelhantes entre si e 
estatisticamente superiores aos demais tratamentos não descritos. Os resultados de 
produtividade evidenciaram a influência da doença sobre este parâmetro Destacaram-
se os tratamentos Fox (0,4 L/ha), Ativum (0,8 L/ha), Orkestra SC (0,35 L/ha), Fox Xpro 
(0,5 L/ha) e OXI 0091 BF (1,2 L/ha), sendo estes estatisticamente semelhante entre si 
e superiores aos demais com incrementos de até 11,7 sc/ha em relação à testemunha. 
Neste ensaio foi possível observar uma forte correlação dano/perda (r= -0,91), 
mostrando que há uma relação negativa e forte entre as variáveis severidade da 
mancha-alvo e produtividade (Tabela 2). 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que a aplicação dos 
fungicidas afetou o progresso da Corynespora cassiicola na cultura da soja, resultando 
na relação direta entre controle da doença e aumento na massa de grãos e 
produtividade.
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Tabela 1. Severidade, AACPD e porcentagem de controle de mancha-alvo (Corynespora 
cassiicola) em soja, com aplicações de diferentes fungicidas. Estação Experimental 
Agrodinâmica, Campo Novo do Parecis - MT, 2017/2018. 

Tratamentos 
(Dose p.c. L ou Kg/ha)* 

Severidade Mancha-alvo (%) 
AACPD % Cont04/jan 11/jan 19/jan 26/jan 02/fev 

R5.1 R5.2 R5.3 R5.4 R5.5 
01-Testemunha 11,0 b 16,5 b 23,6 b 31,4 b 36,4 b 707,4 b 0,0
02-Carbendazim (1,0) 12,2 a 17,3 a 26,6 a 33,5 a 37,8 a 761,2 a 0,0
03-Fox (0,4)¹ 3,1 f 5,5 g 7,7 h 14,1 g 15,6 g 271,6 f 61,6 
04-Ativum (0,8) 1,5 g 2,6 i 4,7 i 11,2 i 15,9 g 199,5 g 71,8 
05-Orkestra SC (0,35)² 1,3 g 3,1 h 4,9 i 11,0 i 15,5 g 201,2 g 71,6 
06-Fox Xpro (0,5)¹ 1,3 g 2,2 i 2,8 j 7,2 j 9,8 i 129,6 h 81,7 
07-UPL 2000 (2,0)¹ 4,8 d 7,6 e 14,4 e 17,8 f 22,8 f 397,2 e 43,8 
08-Unizeb Gold (1,5)¹ 8,0 c 10,9 c 18,6 c 25,9 c 29,8 c 550,6 c 22,2 
09-Unizeb Gold (3,0)¹ 5,2 d 6,6 f 12,4 f 18,8 e 25,3 e 391,5 e 44,7 
10-Bravonil (2,0) 4,4 e 8,1 d 16,0 d 22,4 d 26,9 d 459,5 d 35,0 
11-OXI 0091 BF (1,2)³ 4,6 e 5,2 g 9,9 g 12,3 h 14,4 h 273,4 f 61,3 
C.V. (%) 4,55 4,20 3,02 2,18 3,36 2,00 - 
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5,0% de 
probabilidade. Dados não transformados. ¹Aureo (0,25% v.v.); ²Assist (0,5 L/ha); ³Orix (0,5% v.v). *3 
aplicações iniciando-se aos 45 DAE e as demais com intervalo de 14 dias. 

Tabela 2. Porcentagem de desfolha, massa de mil grãos, produtividade e incremento de 
produtividade em soja, com aplicações de diferentes fungicidas. Estação Experimental 
Agrodinâmica, Campo Novo do Parecis - MT, 2017/2018. 

Tratamentos 
(Dose p.c. L ou Kg/ha) 

Desfolha (%)
MMG Produtividade Increm.

14/fev 
R7 (g) Kg/ha Sc/ha Sc/ha 

01-Testemunha 96,0 a 157,8 b 3616,8 b 60,3 0,0
02-Carbendazim (1,0) 92,0 b 159,9 b 3635,4 b 60,6 0,3
03-Fox (0,4)¹ 74,0 d 176,6 a 4113,8 a 68,6 8,3
04-Ativum (0,8) 83,0 c 173,9 a 4106,6 a 68,4 8,1
05-Orkestra SC (0,35)² 70,8 d 170,2 a 4318,0 a 72,0 11,7 
06-Fox Xpro (0,5)¹ 55,0 e 175,8 a 4192,8 a 69,9 9,6
07-UPL 2000 (2,0)¹ 85,5 c 171,7 a 3771,8 b 62,9 2,6
08-Unizeb Gold (1,5)¹ 91,5 b 161,2 b 3699,0 b 61,6 1,3
09-Unizeb Gold (3,0)¹ 86,5 c 161,5 b 3852,0 b 64,2 3,9
10-Bravonil (2,0) 89,8 b 164,3 b 3751,5 b 62,5 2,2
11-OXI 0091 BF (1,2)³ 81,8 c 173,0 a 4111,5 a 68,5 8,2
C.V. (%) 3,62 2,34 6,73     
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5,0% de 
probabilidade. Dados não transformados. ¹Aureo (0,25% v.v.); ²Assist (0,5 L/ha); ³Orix (0,5% v.v). *3 
aplicações iniciando-se aos 45 DAE e as demais com intervalo de 14 dias.
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Para manter os patamares produtivos, os sojicultores têm enfrentado diversos 
desafios, dentre eles o controle de doenças fúngicas que podem promover perdas de 
até 75% na produtividade (JULIATTI et al.,2003; JUHÁSZ et al., 2013).  

A ferrugem-asiática atualmente é a principal doença causadora de problemas 
nesta cultura, com danos que podem variar de 10 a 90% (JULIATTI et al., 2003; 
YORINORI, 2004). Para minimizar os danos causados por esta doença o manejo 
químico atualmente é a alternativa mais eficiente (MARTINS et al., 2007). Apesar de 
haver recomendação oficial de fungicidas para controle das doenças fúngicas da parte 
aérea, ainda faltam informações precisas sobre a eficiência e desempenho destes 
produtos.

Neste sentido, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a performance de 
diferentes fungicidas em aplicação foliar no controle da ferrugem asiática (Phakopsora 
pachyrhizi) na cultura da soja, cultivada na região Parecis do Mato Grosso. 

O experimento foi conduzido em condições de campo de novembro de 2017 a 
março de 2018, na Estação Experimental da Agrodinâmica, localizada em Deciolândia, 
no município de Diamantino, MT. A cultura em estudo foi a soja, cultivar Monsoy 8372 
IPRO, semeada em 10/11/2017, em sistema de semeadura direta, com densidade 
média de 12,0 plantas por metro linear. 

O ensaio foi constituído de 22 tratamentos, com delineamento experimental em 
blocos ao acaso, parcelas experimentais de 19,8 m², com quatro repetições. Cada 
tratamento foi aplicado via foliar, utilizando-se pulverizador costal de pressão 
constante (CO2) equipado com uma barra de 3,0 m e com 6 pontas de jato duplo 
leque, modelo TJ 110.02, espaçadas de 50 cm. O volume de calda de 150 L/ha-¹ foi 
mantido à pressão constante de 50 psi. O controle insetos-praga e plantas daninhas 
foram efetuados conforme as recomendações técnicas para a cultura. As aplicações 
iniciaram-se aos 45 dias de emergência, sendo realizado um total de três aplicações 
com intervalos de 14 dias.

Durante a condução do experimento realizou-se três avaliações de severidade 
da doença, em estádios distintos de desenvolvimento da cultura. A média de 
severidade da ferrugem asiática (porcentagem de área foliar com sintomas) das 
parcelas foi estimada com auxilio de escala diagramática. Com estes dados, 
determinou-se a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD). Através da 
AACPD, foi determinada a eficácia dos tratamentos conforme sugerido por Abbot. A 
avaliação da intensidade de desfolha nos tratamentos foi realizada visualmente no 
momento em que a testemunha apresentava desfolha de aproximadamente 100,0%. O 
rendimento de grãos foi estimado pela colheita de três 3 linhas centrais de 4,0 metros, 
de maneira que a área útil de cada parcela correspondeu a 5,4 m2, convertendo-se 
para kg ha-1 a 13% de umidade. As parcelas foram colhidas mecanicamente com 
colhedora de parcelas automotriz. Avaliou-se também a massa de mil grãos, em 
quatro repetições por tratamento, ajustando a umidade para 13%. 

Os dados foram analisados utilizando-se o software estatístico SASM -Agri 
(versão 8.2), Sistema para Análise e Separação de Médias em Experimentos 
Agrícolas (CANTERI, et al. 2001), sem transformação e as médias comparadas 
através do teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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A safra 2017/2018 na região foi marcada por alta precipitação e períodos de 
tempo fechado o que favoreceu a ocorrência da ferrugem asiática e a expressão dos 
resultados. Os primeiros sintomas da doença foram registrados a partir do estádio R3 
da cultura, inicialmente nas folhas do terço inferior, que evoluiu posteriormente para o 
terço médio e superior das plantas. 

Considerando a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), que 
representa todas as avaliações da severidade, observamos que todos os tratamentos 
contribuíram significativamente para a redução da AACPD, sendo o menor valor 
proporcionado pelo tratamento S-2399T 260 SC, sendo este tratamento 
estatisticamente superior aos demais com 92,2% de controle. Na sequência 
destacaram-se os tratamentos OXI 0091 BF e IR 9792, sendo estes estatisticamente 
semelhantes entre si e superiores aos demais tratamentos não relatados, com controle 
de 87,9 e 89,4% respectivamente. Os tratamentos Fox, Horos, Orkestra, Ativum, 
Fezan Gold, Fox Xpro, EXF14475, ADAFF0059-16 e IRF 207-1 proporcionaram 
controles superiores a 80,0%, apresentado desempenho superior aos demais não 
descritos (Tabela 1). 

Analisando-se o percentual de desfolha (DSF), observou-se que todos os 
tratamentos apresentaram médias superiores a 80,0%, sendo os tratamentos Horos e 
ADAFF0059-16 os representantes da menor redução na área foliar, sendo estes 
semelhantes entre si e estatisticamente inferiores aos demais tratamentos (Tabela 2). 

Para o parâmetro massa de mil grãos observou-se destaque para os 
tratamentos Fox, Fusão, Orkestra, Ativum, Fezan Gold, Fox Xpro, OXI 0091 BF, S-
2399T 260 SC, EXF14475, ADAFF0059-16, IRF 207-1 e IR 9792 com os maiores 
valores. Apesar dos incrementos de até 9,9 sc/ha em relação à testemunha não 
observou-se diferenças estatísticas entre os tratamentos para o parâmetro 
produtividade.

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que os tratamentos mais 
eficientes, proporcionaram maior controle da ferrugem-asiática e consequentemente 
maiores massas de mil grãos, todavia não refletindo estatisticamente em 
produtividade.
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Tabela 1. Severidade, AACPD e porcentagem de controle de ferrugem asiática em soja, com 
aplicações de diferentes fungicidas. Estação Experimental Agrodinâmica, Diamantino - MT, 
2017/2018. 

Tratamentos (Dose p.c. L ou kg/ha) 
Severidade Ferrugem (%) 

AACPD % Cont08/fev 15/fev 22/fev 

R5.4 R5.5 R6 
01-Testemunha  3,3 a 21,0 a 93,4 a 484,6 a 0,0
02-Priori xtra (0,3) + Nimbus (0,6) 2,3 b 16,1 b 69,4 b 363,5 b 25,0 
03-Aproach Prima (0,3) + Nimbus (0,75) 1,0 e 2,7 g 53,9 d 210,5 d 56,6 
04-Sphere Max (0,2) + Aureo (0,25% v/v) 1,7 c 4,6 d 59,5 c 246,0 c 49,2 
05-Fox (0,4) + Aureo (0,25% v/v) 0,3 l 1,7 h 23,8 g 95,8 i 80,2 
06-Horos (0,5) + Rumba (0,5) 0,8 g 2,8 g 20,1 h 92,3 i 81,0 
07-Fusão (0,725) + Iharol gold  (0,25% v/v) 0,9 f 2,7 g 25,9 g 112,4 h 76,8 
08-Orkestra SC (0,35) + Assist (0,5) 0,3 l 1,8 h 19,3 h 80,8 j 83,3 
09-Elatus (0,2) + Nimbus (0,6) 1,1 d 5,6 c 38,3 f 176,9 e 63,5 
10-Vessarya (0,6) 0,6 i 4,1 e 27,1 g 125,4 g 74,1 
11-Ativum (0,8) + Assist (0,5) 0,3 l 1,6 h 15,0 j 64,5 k 86,7 
12-Triziman (2,0) + Aureo (0,25% v/v) 0,4 k 4,6 d 38,4 f 168,1 e 65,3 
13-Fezan Gold (2,5) + Agril Super (0,05) 0,4 l 3,3 f 17,2 i 84,1 j 82,6 
14-Fox Xpro (0,5) + Aureo (0,25% v/v) 0,1 n 1,4 h 17,8 i 72,4 j 85,1 
15-DPX-PZX74 EC (1,0) 0,8 g 3,2 f 43,0 e 175,8 e 63,7 
16-OXI 0091 BF (1,2) + Orix (0,5% v/v) 0,2 m 1,6 h 13,5 k 58,8 l 87,9 
17-S-2399T 260 SC (0,5) + Nimbus (0,5%v/v) 0,3 l 1,1 h 8,4 l 37,9 m 92,2 
18-EXF14475 (0,5) + Nimbus (0,6) 0,5 j 2,8 g 12,8 k 65,7 k 86,4 
19-ADAFF0059-16 (2,5) + Rumba (0,5) 0,7 h 2,3 g 13,0 k 63,6 k 86,9 
20-A19487 (0,35) + Nimbus (0,6) 0,4 k 3,9 e 37,0 f 158,1 f 67,4 
21-IRF 207-1 (0,8) + Nimbus (0,6) 0,3 l 3,5 f 14,2 j 75,3 j 84,5 
22-IR 9792 (0,5) + Lanzar (0,3% v/v) 0,2 m 1,7 h 11,1 k 51,5 l 89,4 
C.V. (%) 6,32 7,26 6,35 4,87   
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5,0% de 
probabilidade. Dados não transformados.  
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Tabela 2. Porcentagem de desfolha, massa de mil grãos, produtividade e incremento de 
produtividade em soja, com aplicações de diferentes fungicidas. Estação Experimental 
Agrodinâmica, Diamantino - MT, 2017/2018. 

Tratamentos (Dose p.c. L ou kg/ha) 
DSF (%) MMG Produtividade Increm. 
01/mar 

R7 (g) kg/ha Sc/ha Sc/ha 
01-Testemunha  100,0 a 150,8 b 3506,2 a 58,4 0,0 
02-Priori xtra (0,3) + Nimbus (0,6) 95,8 b 152,1 b 3717,1 a 62,0 3,6 
03-Aproach Prima (0,3) + Nimbus (0,75) 90,0 d 150,8 b 3743,1 a 62,4 4,0 
04-Sphere Max (0,2) + Aureo (0,25% v/v) 95,3 b 155,8 b 3782,2 a 63,0 4,6 
05-Fox (0,4) + Aureo (0,25% v/v) 95,3 b 161,9 a 3920,0 a 65,3 6,9 
06-Horos (0,5) + Rumba (0,5) 84,3 e 156,6 b 3763,8 a 62,7 4,3 
07-Fusão (0,725) + Iharol gold  (0,25% v/v) 89,3 d 165,2 a 3863,8 a 64,4 6,0 
08-Orkestra SC (0,35) + Assist (0,5) 95,8 b 164,9 a 3933,6 a 65,6 7,2 
09-Elatus (0,2) + Nimbus (0,6) 95,3 b 158,5 b 3768,5 a 62,8 4,4 
10-Vessarya (0,6) 90,5 d 155,6 b 3854,8 a 64,2 5,8 
11-Ativum (0,8) + Assist (0,5) 94,0 c 162,2 a 4079,5 a 68,0 9,6 
12-Triziman (2,0) + Aureo (0,25% v/v) 94,0 c 159,2 b 3886,3 a 64,8 6,4 
13-Fezan Gold (2,5) + Agril Super (0,05) 95,3 b 165,3 a 3914,3 a 65,2 6,8 
14-Fox Xpro (0,5) + Aureo (0,25% v/v) 92,0 c 165,4 a 3928,8 a 65,5 7,1 
15-DPX-PZX74 EC (1,0) 88,0 d 157,9 b 3839,5 a 64,0 5,6 
16-OXI 0091 BF (1,2) + Orix (0,5% v/v) 91,5 c 172,2 a 3906,2 a 65,1 6,7 
17-S-2399T 260 SC (0,5) + Nimbus (0,5%v/v) 93,3 c 166,2 a 4099,0 a 68,3 9,9 
18-EXF14475 (0,5) + Nimbus (0,6) 94,5 b 163,4 a 3877,5 a 64,6 6,2 
19-ADAFF0059-16 (2,5) + Rumba (0,5) 82,5 e 160,2 a 3771,7 a 62,9 4,5 
20-A19487 (0,35) + Nimbus (0,6) 93,3 c 153,7 b 3795,2 a 63,3 4,9 
21-IRF 207-1 (0,8) + Nimbus (0,6) 95,3 b 162,7 a 3995,4 a 66,6 8,2 
22-IR 9792 (0,5) + Lanzar (0,3% v/v) 93,8 c 165,4 a 3956,7 a 65,9 7,5 
C.V. (%) 1,67 3,95 5,69 - - 
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5,0% de 
probabilidade. Dados não transformados. 
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ADAPTAÇÃO DE Phakopsora pachyrhizi AOS FUNGICIDAS DOS GRUPOS IDM, IQE 
E ISDH 

MÜLLER, M. A.1; STAMMLER, G.2; MAY DE MIO, L. L.1

1Universidade Federal do Paraná (UFPR) mo_ang@hotmail.com; 2BASF SE. 

Soja é uma das culturas mais produzidas no mundo e o Brasil é responsável 
por grande parte da produção mundial. Epidemias severas de ferrugem-asiática da 
soja (Phakopsora pachyrhizi) podem causar danos na produção. O principal método 
de controle de ferrugem da soja é o químico, pela aplicação de fungicidas. Os 
produtos mais utilizados pertencem aos grupos de inibidores de desmetilação (IDM’s), 
inibidores de quinona externa (IQe’s) e inibidores da succinato desidrogenase 
(ISDH’s).

Redução na sensibilidade de P. pachyrhizi à fungicidas em campo tem sido 
relatada (Godoy et al., 2017), e pode estar ligada a diversos mecanismos de 
resistência, como mutações pontuais nos genes alvo dos fungicidas. Os genes alvo 
dos fungicidas utilizados são diferentes entre os grupos, IDM’s IQe’s e ISDH’s, e as 
mutações são independentes. O aumento de uma mutação independente ocorre pela 
exposição do patógeno ao fungicida, que por sua vez é selecionado dentro de uma 
população por sobreviver à aplicação do fungicida. O desenvolvimento de mecanismos 
de resistência, como mutações em diferentes genes, para diversos fungicidas de 
diferentes grupos químicos é conhecido como “Resistência múltipla” (Brent; Hollomon, 
2007).

Para o patossistema P. pachyrhizi em soja existem relatos de isolados com 
mutações nos genes cyp51 (Schmitz et al., 2013), cytb (Klosowski et al., 2015) e sdh-c
Simões et al., 2017). Genótipos com resistência nos genes cyp51 e cytb são mais 
comumente encontrados (Klosowski et al., 2016) mas a resistência múltipla para estes 
três genes no mesmo isolado até o momento não foi relatada. 

A hipótese deste trabalho é que o número e a frequência das aplicações de 
fungicidas dos grupos IDM’s, IQe’s e ISDH’s no Brasil, associados ao tipo de 
patógeno, pode acarretar a seleção de isolados de P. pachyrhizi com resistência 
múltipla aos três grupos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi investigar diferentes 
mutações pontuais em três diferentes genes alvo (cyp51, cytb, sdh-c) de fungicidas de 
diferentes grupos químicos, aplicados para controle de ferrugem-asiática da soja. 

Amostras de P. pachyrhizi foram coletadas de diferentes campos de 
produção. Em laboratório uma urédia coletada de folhas de soja, foi isolada e 
inoculada em folha sem infecção (mantida em casa de vegetação), e isolados 
provenientes desta metodologia foram denominados isolado monouredinial (191, 109 e 
203). Em outra metodologia, em amostra do campo os urediniósporos foram coletados 
e inoculados em folha nova e, a partir disto, algumas urédias foram coletadas e 
novamente repicadas, esta amostra foi chamada de isolado populacional (149/17). 

O DNA de P. pachyrhizi foi extraído a partir de esporos, usando o Kit de 
extração NucleoSpin DNA Plant II (Macherey-Nagel GmbH & Co. KG, Düren, 
Germany) de acordo com as instruções do fabricante. 

A técnica de Pirosequenciamento, com o auxílio do software Pyrosequencing 
Assay Design software (Qiagen, Hilden, Germany), foi utilizada para detecção 
quantitativa das mutações F129L do gene cytb e mutações F120L+Y131H/F, K142R, 
I145F, I475T do gene cyp51 (Klosowski et al., 2015; Schmitz et al., 2013). Uma PCR 
em tempo real específica para P. pachyrhizi foi utilizada para a detecção quantitativa 
da mutação I86F no gene sdh subunidade c (Simões et al., 2017). 

Indivíduos com diferentes características genotípicas foram encontrados nas 
análises genéticas das amostras e estão listados na Tabela 1. Estes contêm mutações 
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ou são do tipo selvagem, também chamados wildtype, para cada um dos genes 
analisados. Nenhum isolado apresentou característica de tipo selvagem para todos os 
genes. O isolado monouredinial 203 apresentou múltipla resistência, com mutações 
nos três genes analisados. 

É importante ressaltar que, como mutações pontuais não são o único 
mecanismo de resistência dos fungos aos fungicidas, o fato de um genótipo com 
mutação em vários genes ter sido encontrado, não garante que este será selecionado 
e que a frequência de indivíduos com esse genótipo se torne predominante na 
população. Como por exemplo a superexpressão do gene cyp51 que é um fator muito 
relevante na queda de eficiência dos fungicidas IDM’s (Schmitz et al., 2014), 
mecanismo que não foi avaliado para estes isolados. 

Além disso, quando ocorre uma adaptação do indivíduo ao fungicida, é 
possível que desvantagens evolutivas ocorram, tornando este isolado menos 
competitivo dentro da população e de condições adversas de ambiente. São 
necessários estudos de fitness e competitividade para que se possa fazer uma 
projeção do aumento destes genótipos nas populações a campo, e também estudos 
que relacionem a eficiência de diferentes grupos de fungicidas aos diferentes 
genótipos encontrados, para que se possa tomar medidas efetivas a campo. 

O Comitê de Ação à Resistência de Fungicidas recomenda medidas de 
manejo da doença a campo que visam evitar ou atrasar a resistência de P. pachyrhizi
aos fungicidas, como o uso de princípios ativos misturados e da alternância destes 
(FRAC, 2017). 

Este trabalho identificou diferentes genótipos de P. pachyrhizi, e mutações 
foram encontradas em genes alvo de três diferentes grupos químicos de fungicidas 
aplicados na cultura da soja. O efeito destes genótipos na eficiência dos fungicidas a 
campo não foi estabelecido neste estudo.  
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Tabela 1. Genótipos de isolados de Phakopsora pachyrhizi coletados de diferentes safras e 
localidades do Brasil em relação a mutações em três diferentes genes alvo de fungicidas 
aplicados na cultura da soja. 

1Isolado populacional; 2 Isolado monouredinial. *Wild Type ou tipo selvagem. 

Isolados Safra Localidade 
Mutações nos genes 

cyp51 cyt b Sdh-c 
149/171 2016/2017 Sorriso - MT WT* F129L WT* 

1912 2016/2017 Campinas - SP Y131F+I475T WT* WT* 
1092 2014/2015 Ponta Grossa - PR F120L+Y131H F129L WT* 
2032 2016/2017 Vilhena -RO F120L+Y131H F129L I86F 
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DEVELOPMENT OF EMS MUTAGENIZED SOYBEAN POPULATION FOR 
IDENTIFICATION OF Phakopsora pachyrhizi SUSCEPTIBILITY GENES
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The susceptibility of plants to microbial pathogens involves complex molecular 
interactions between the microbe’s effectors and the host’s targets. Along with altering 
host cell metabolism and evading defense mechanisms, phytopathogens, especially 
biotrophic fungi, require the cooperation of the host's genes to establish a compatible 
interaction.  Plant genes that facilitate or support this compatibility may be considered as 
susceptibility (S) genes. Therefore, loss or mutation of an S gene may limit the 
pathogen’s ability to cause disease (Van Schie e Takken, 2014).

Artificially induced genetic mutations represent important supplementary 
variation in plant breeding programs and have advantages over transgenic approaches 
due to legislative and intellectual property restrictions. Among the chemical mutagens, 
ethyl methanesulfonate (EMS) has been widely used to generate new traits (Hwang et 
al., 2014). EMS (Ethyl methanesulfonate) can establish allelic variation in genes due to 
random point mutations altering the composition of proteins that may lose or gain 
function (Mccallum et al., 2000; Henikoff et al., 2004). Mutation or loss of an S gene may 
limit the ability of the pathogen to cause disease by impairing requirements such as pre-
penetration and penetration or compromise specific infection requirements such as 
nutrient supply or reproduction (Van Schie e Takken, 2014).

The objective of the present work is to create a large mutagenized soybean 
population using ethyl methanesulfonate (EMS) as a mutation inducer, to screen for P.
pachyrhizi susceptibility genes.

Approximately 30,000 soybean seeds from the susceptible cultivar GLM82 were 
treated with different EMS dosages varying from 0,2 to 1,0% v/v for 15 hours. Germinated 
seedlings (M1 seeds) were planted in the field and individually harvested, making up the 
mutant population with 4000 M2 families. Twenty-two seeds from each M2 family were 
planted in separate trays, evaluated for visual phenotypic variations and screened with 
P. pachyrhizi PPUFV02 isolate at the V1 stage for symptom assessment.

In a preliminary study, we have screened progenies from 1942 M1 plants. The 
progenies of 1217 M1 plants showed phenotypic variations, such as plant growth 
(dwarfism), color (albinism, chlorosis), leaf morphological changes and lethal mutations, 
with segregation indicative of recessive inheritance.  

Progenies from three M2 lines: GMMT04-30-509, GMMT04-30-504, and 
GMMT01-40-18 displayed visible reddish-brown (RB) symptoms, GMMT 04-30-496 
necrotic lesions with fewer uredium. The progenies of the selected M2 plants were tested 
for disease resistance, the recessive inheritance was prevalent in all lines tested, disease 
symptoms were also assessed and compared with the parent plant selected in the first 
screening, all progenies showed similar disease symptoms. 

Next generation sequêncing (NGS) and the MutMap approach (Abe et al., 2012) 
will be used to map and identify the mutant genes responsible for the phenotypic changes 
in the disease response. 

These preliminary results indicate that this population is an important genetic 
resource to identify and clone soybean genetic determinants that encode proteins 
targeted by P. pachyrhizi effectors. 

164



Sessão de Fitopatologia 527

References 
ABE, A.  et al. Genome sequencing reveal agronomically important loci in rice using MutMap. 
Nature biotechnology, v. 30, n. 2, p. 174,  2012. ISSN 1546-1696.   

HENIKOFF, S.; TILL, B. J.; COMAI, L. TILLING. Traditional mutagenesis meets functional 
genomics. Plant Physiology, v. 135, n. 2, p. 630-636,  2004. ISSN 1532-2548.   

HWANG, D.  et al. Phenotypic variants among ethyl methanesulfonate M2 mutant lines in 
Capsicum annuum. Plant Genetic Resources, v. 12, n. S1, p. S141-S145,  2014. ISSN 1479-
263X.

MCCALLUM, C. M.  et al. Targeting induced local lesions in genomes (TILLING) for plant 
functional genomics. Plant physiology, v. 123, n. 2, p. 439-442,  2000. ISSN 1532-2548.   

VAN SCHIE, C. C.; TAKKEN, F. L. Susceptibility genes 101: how to be a good host. Annual
Review of Phytopathology, v. 52, p. 551-581,  2014. ISSN 0066-4286.   



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 528

SUPRESSÃO DE SINTOMAS DE ANTRACNOSE E COMPONENTES 
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A soja (Glycine max), ocupada a primeira posição no ranking dos produtos 
agrícolas, sendo a culturas de maior importância econômica no Brasil. Entretanto, 
diversos desafios são enfrentados pelos sojicultores a cada ano, entre eles as doenças 
consistem no maior problema. Embora a cada surto de doença, os centros de pesquisa 
mobilizem na busca de novas tecnologias, muitas vezes o manejo utilizado é 
basicamente o uso de fungicidas.  

A maioria dos fungicidas registrados para o controle de doenças da soja é de 
sítio-específico, sendo ativos contra um único ponto da via metabólica do patógeno ou 
contra uma única enzima ou proteína necessária para o fungo (FRAC, 2017). Nesse 
sentido, houve uma evolução na pesquisa envolvendo o uso de novos compostos que 
atuam ativando o mecanismo de defesa das plantas, reduzindo o estresse por agentes 
bióticos e abióticos, induzindo maior resistência à planta e, como consequência, culturas 
produtivas em um sistema sustentável e econômico. 

A hipótese desse trabalho é que o uso de produtos a base de alga Ascophyllum
nodosum na cultura da soja propicia maior resistência a antracnose e proporciona efeito 
fitotônico. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de BM Start na supressão de 
sintomas de antracnose em soja e sua resposta agronômico. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Emater - Estação 
Experimental Nativas do Cerrado, em Goiânia, GO, durante o período de novembro de 
2017 a fevereiro de 2018. Foram utilizados três isolados de Colletotrichum truncatum
obtidos das regiões de Rio Verde, Jataí e Palmeiras de Goiás, GO.  A cultivar utilizada 
foi a “Anta 82” sabidamente suscetível ao patógenos. O ensaio foi conduzido em vaso, 
com capacidade de 20 litros. O substrato foi preparado com solo estéril:areia:esterco 
(3:1:1) + adubação química. No momento do semeio, as sementes foram tratadas com 
Vitavax-Thiram 200SC® e inoculadas com inoculante Biomax® Premium, sendo 
cultivadas quatro plantas por vaso. O produto BM Start® (fertilizante mineral misto, 
formulado com o ativo GA142 - filtrado de algas de Ascophyllum nodosum), foi aplicado 
em três momento: T1) semeadura; T2) R1 e T3) semeadura + R1.  A dose utilizada foi de 
1,5L ha-1 para todas as aplicações. Como tratamento controle foi utilizado dois 
tratamentos, um (T4) com aplicação química (estrobilurina + triazol), seguindo as 
recomendações do fabricante e um (T5) ensaio sem aplicação, utilizando apenas água. 
A inoculação do patógeno foi realizada por aspersão da suspensão conidial ajustada 
para 104 conídios mL-¹, na fase V5-6.  Após a inoculação as plantas foram mantidas em 
ambiente parcialmente controlado (25ºC; 80% UR) por 24 horas. Em seguida, as plantas 
foram mantidas em casa de vegetação. 

A avaliação de severidade (área foliar lesionada) foi realizada no estádio 
fenológico R5.2. Foram avaliados dez folíolos centrais de trifólios do terço médio da 
planta, utilizando a escala diagramática para antracnose do feijoeiro (adaptado de 
Godoy et al., 1997), a qual prevê notas de 0 a 24% de área foliar lesionada. Para a 
determinação da incidência da doença, foram coletados quinze pecíolos por planta e 
observados quanto a presença de sintoma. Determinou-se a Incidência de Doença (ID) 
através da divisão do número de pecíolos doentes pelo número de pecíolo total, sendo 
o valor multiplicado por 100 para expressão em porcentagem. No estádio fenológico R5.5
as plantas foram coletadas e avaliados os dados associados aos componentes 
agronômicos como: comprimento da parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), 
número de vagens (NV) e peso de mil grãos (P1000G).
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O delineamento experimental foi em inteiramente casualizados, com vinte 
repetições (representado por cinco vasos com quatro planta).  Os dados foram 
submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de 
tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-knott. 

Observou-se para severidade e incidência de antracnose que houve diferença 
estatística entre os tratamentos. Em relação a severidade da doença, não foi observado 
diferença significativa entre os diferentes momentos de aplicação de A. nodosum (T1;T2 
e T3) e na aplicação química (T4). Já em relação a incidência da doença (ID) a menor 
porcentagem foi observada na aplicação de A. nodosum em R1 (T2) e na aplicação 
química (T4), apresentando valores de 36,91 e 36,75% respectivamente (Tabela 1).  

O comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR) e número de 
vagens por planta (NV) indicaram a aplicação de A. nodosum em semeio + R1 (T3) 
sendo a melhor resposta para esses parâmetros. Já para o componente peso de mil 
grãos (P1000G) não foi observado diferença significativa entre os tratamentos. 

Nesse contexto, a hipótese de supressão de sintomas de antracnose pelo uso 
de A. nodosum foi refutada, entretanto, observou-se efeito para os componentes 
agronômicos de CPA, CR e NV. Contudo, enfatiza-se que há necessidade de estudos 
similares com outras cultivares e condições em condição de campo, com infecção 
natural da doença, a fim de consolidar essa constatação. 
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Tabela 1. Médias da severidade e incidência de antracnose, em plantas de soja cultivar “Anta 
82” inoculadas no estádio V5/V6 e submetidas a diferentes tratamentos. 

Tratamento Avaliações¹ 
Severidade Incidência de Doença (%) 

T1 0,31b 40,41b 
T2 0,25b 36,91c 
T3 0,25b 38,75b 
T4 0,19b 36,75c 
T5 1,55a 51,75ª 

CV (%) 18,25 7,69 
¹Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

Tabela 2. Componentes agronômicos da cultivar de soja “Anta 82” submetida a diferentes 
tratamentos. 

Tratamentos Componentes agronômicos¹ 
CPA (cm) CR NV P1000 G (g) 

T1 54,25 c 10,08 d 15,91 c 116,0 a 
T2 62,90 b 11,50 c 24,75 c 109,0 a 
T3 69,58 a 18,08 a 34,23 a 119, 5 a 
T4 63,91 b 12,60 b 29,83 b 119, 9 a 
T5 54,75 c 12,60b 22,02 c 112,9 a 

CV (%) 8,01 10,67 16,04 10,55 
CPA – comprimento da parte aérea; CR – comprimento de raiz; NV – número de vagens; P1000Grãos – peso de mil 
grãos. ¹Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de  Tukey a 5% de probabilidade.
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SEUS EFEITOS SOBRE AS DOENÇAS DE FINAL DE CICLO (DFC) 
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A soja é uma das mais importantes culturas no mundo, tendo uma extensa 
cadeia produtiva que gera empregos e movimenta enormes montantes de dinheiro, tanto 
ao nível nacional quanto internacional. Apesar de ser uma cultura estudada e cultivada 
intensivamente, a soja ainda sofre com alguns entraves no manejo fitossanitário. Apesar 
da Ferrugem-asiática, ser a principal doença da cultura da soja, o Complexo de doenças 
do final do ciclo (DFC), vem causando preocupação aos agricultores, devido à maior 
incidência e severidade que vem sendo observado nas variedades mais recentemente 
lançadas no Centro-Oeste. Os patógenos envolvidos no DFC se instalam nos estádios 
iniciais de desenvolvimento e, devido ao período longo de latência, os sintomas serão 
visíveis apenas nos estádios finais da cultura. Doenças de final de ciclo como a 
cercosporiose (Cercospora kikuchii), a mancha parda (Septoria glycines) e mancha-alvo 
(Corynespora cassiicola), reduzem a eficiência fotossintética, prejudicando o 
enchimento de grãos e reduzindo a produtividade (TESTON; FAVERO; MADALOSSO, 
2017).

O emprego de fungicidas para o controle eficiente de doenças de plantas é feito 
de forma preventiva. Na cultura da soja na região de Jataí, GO, as pulverizações para 
controle da Ferrugem-asiática e das DFCs são iniciadas cerca de 50 dias após a 
semeadura, quando as plantas atingem os estádios R1/R2 de desenvolvimento. Nos 
últimos dois anos, em palestras técnicas proferidas na região, vêm sendo sugerido aos 
agricultores, que as pulverizações de fungicidas sejam iniciadas nos estádios 
vegetativos da cultura, como uma forma de “construção” da sanidade das plantas para 
os estádios subsequentes de desenvolvimento. Há dúvida entre os agricultores sobre 
os benefícios dessa prática na produtividade da cultura. Este trabalho tem por objetivo 
avaliar o efeito da aplicação de fungicidas no estádio vegetativo da soja sobre o 
complexo de doenças de final de ciclo e sobre a produtividade da cultura. 

O ensaio foi conduzido na Fazenda Escola da Regional Jataí da UFG, localizada 
no município de Jataí-GO, à margem da rodovia BR-364, km 192, com coordenadas 
17°52’53” Sul e 51°42’52” Oeste. A semeadura foi realizada no dia 24 de Novembro de 
2017 com a cultivar Brasmax Flecha® (6266RSF IPRO), com espaçamento entre linhas 
de 0,45 m sobre palhada de Brachiaria ruziziensis, adubação na base, com dose de 420 
kg ha-1 da fórmula 02-20-18. Cada parcela experimental foi constituída por cinco linhas 
de plantas com seis metros de comprimento, totalizando 13,5 m² por parcela, 
considerando como área útil para coleta dos dados, cinco metros das três linhas 
centrais. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com quatro 
repetições. As aplicações de fungicidas foram realizadas com pulverizador costal 
pressurizado por CO2, equipado com uma barra de dois metros de comprimento e quatro 
bicos de pulverização, com pontas modelo jato leque XR 11002 , pressão de serviço de 
três bar e volume de calda de 200 L ha-1.

Foram realizadas quatro aplicações no decorrer do ciclo da cultura, sendo a 
primeira no estádio vegetativo V6, no dia 21/12/2017, com os tratamentos descritos na 
Tabela 1. A segunda aplicação foi realizada no dia 09/01/2018, no estádio reprodutivo 
R1 com o produto Elatus®+Aureo® (200g ha-1 + 0,25% v/v), a terceira aplicação foi 
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realizada 23/01/2018, no estádio reprodutivo R3 com o fungicida Aproach 
Prima®+Aureo® (300 ml ha-1+0,25% v/v) e a quarta aplicação com Fox®+Aureo® (400ml 
ha-1 + 0,25% v/v), no dia 06/02/2018, quando a soja encontrava-se no estádio 
reprodutivo R5.5. Nos tratamentos em que não houve aplicação no estádio vegetativo, 
foram realizadas apenas 3 pulverizações, iniciadas no dia 23/01/2018. Já no tratamento 
testemunha não foi realizada nenhuma aplicação de fungicidas. Ao longo do 
desenvolvimento das plantas foram realizadas duas avaliações da severidade das 
manchas foliares, a primeira quando soja se encontrava no estádio R4 e a segunda, no 
estádio R6. Para a estimativa da severidade das manchas foliares levou-se em 
consideração a condição geral da parcela (desfolha e distribuição das manchas foliares), 
por meio da amostragem em cinco pontos aleatórios dentro de cada parcela. Em cada 
ponto, foram atribuídas notas que variavam de 0 a 5. Os valores próximos de 0 indicaram 
baixo nível de desfolha e manchas foliares ausentes ou em baixa severidade, 
concentradas no terço inferior das plantas. Os valores mais próximos de 5 indicaram 
extrema desfolha e presença de manchas foliares em toda a planta, tomando maior 
parte da área foliar. 

A produtividade foi obtida por meio da pesagem dos grãos provenientes da área 
útil de cada parcela experimental. A massa de mil grãos foi obtida de acordo com as 
Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009). A umidade dos grãos foi determinada 
por meio do equipamento portátil, procedendo-se posteriormente, a correção para 
padronização a 13% de umidade. Os dados de produtividade e massa de 1000 grãos 
foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de 
Tukey a 1% utilizando o programa SISVAR 5.6 (Ferreira, 2011). 

Os tratamentos sem aplicação de fungicidas no estádio vegetativo e a 
testemunha não pulverizada apresentaram maior severidade de manchas foliares, e 
consequente desfolha precoce do terço inferior (Tabela 2). Nesses tratamentos também 
foi observada maior incidência de mancha-alvo (Corynespora cassiicola) e cercoporiose 
(Cercospora kikuchii) no terço médio. No tratamento em que foi empregado o fungicida 
Carbomax 500 SC® (carbendazim) observou-se a presença de sintomas típicos de 
antracnose (Colletotrichum trucata). No final do ciclo da cultura observou-se aumento 
da severidade das manchas foliares em todos os tratamentos, igualando-os, mas cabe 
relatar que aplicações no estádio vegetativo apresentaram menor desfolha e menor 
severidade de manchas no terço superior das plantas. A Ferrugem-asiática (Phakopsora 
pachyrhizi) foi detectada na área experimental quando as plantas estavam em R6, em 
baixíssima severidade. 

Não houve diferença estatística entre os tratamentos para a variável 
produtividade (Tabela 2), demonstrando que neste ano agrícola, a variedade Brasmax 
Flecha®, sem a aplicação de fungicidas, apresentou a mesma produtividade do que 
quando recebeu fungicidas a partir do estádio vegetativo ou apenas a partir do estádio 
reprodutivo. Para a variável massa de mil grãos, apenas os tratamentos com Sphere 
Max® e Carbomax 500 SC® no estádio vegetativo apresentaram diferença estatística da 
testemunha sem aplicação de fungicida. Contudo a maior massa de mil grãos observada 
para esses tratamentos não interferiu na produtividade. Os resultados deste trabalho 
sugerem que na ausência de pressão da Ferrugem-asiática, a decisão do uso de 
fungicidas na cultura da soja, principalmente nos estádios vegetativos, deve ser tomada 
localmente e com base em critérios técnicos, não devendo ser uma recomendação 
generalizada. 
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Tabela 1. Fungicidas empregados nas pulverizações no estádio vegetativo (V5) da soja, 
ingredientes ativos e dosagem. Experimentos para a avaliação da aplicação de fungicidas no 
estádio vegetativo da soja e seus efeitos sobre as doenças de final de ciclo (DFC) durante a safra 
2017/2018. Jataí, GO.

Tratamentos Ingediente ativo mL ou g ha-1

Testemunha - - 
Sem vegetativo - - 

Carbomax 500 SC® Carbendazim 500 
Sphere Max®1 Trifloxistrobina + Ciproconazol 200 + 500 
Unizeb Glory®2 Azoxistrobina + Mancozeb 2000 + 500 

Aproach Prima®1 Picoxistrobina + Ciproconazol 300 + 500 
Score Flex®1 Propiconazol + Difenoconazol 150 

1Adicionado adjuvante Aureo (0,25% v/V), 2Adicionado adjuvante Nimbus (0,5% v/V) 

Tabela 2. Notas médias de severidade e desfolha, valores médios de produtividade (kg ha-1)
massa de mil grãos (g). Experimentos para a avaliação da aplicação de fungicidas no estádio 
vegetativo da soja e seus efeitos sobre as doenças de final de ciclo (DFC) durante a safra 
2017/2018. Jataí, GO. 

1Adicionado adjuvante Aureo (0,25% v/V), 2Adicionado adjuvante Nimbus (0,5% v/V) 
  3Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de 
probabilidade.

Tratamentos 
Severidade e Desfolha Produtividade  

(kg ha-1)
Massa de mil 

grâos 
(g) R4 R6 

Testemunha 2 3 4.316,7 a3 202,5 a 
Sem vegetativo 3 3 4.245,4 a 202,4 a 

Carbomax 500 SC ® 1 3 3 4.311,6 a 211,6 b 
Sphere Max® 1 2 3 4.455,0 a 210,4 b 

Unizebe Glory® 2 2 3 4.817,8 a 207,5 ab 
Aproach Prima® 2 2 4.750,1 a  207,3 ab 

Score Flexi®1 2 3 4.979,3 a 207,6 ab 
    CV (%) 7,65 1,20 
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SENSIBILIDADE IN VITRO DA POPULAÇÃO LOCAL DE Phakopsora pachyrhizi 
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O uso de fungicidas, por meio de pulverizações foliares, é a principal medida de 
controle da Ferrugem-asiática, doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, 
responsável por reduções significativas da produtividade na cultura da soja. Desde o 
ano de 2002/2003 as lavouras brasileiras de soja recebem, em média, 3 pulverizações 
em cada ciclo da cultura. Considerando a extensão da área de soja cultivada no Brasil e 
a alta variabilidade genética do patógeno, há grande pressão para seleção de variantes 
resistentes às moléculas em uso, pois os fungicidas comerciais pertencem a apenas 
três grupos químicos, os triazóis, as estrobilurinas e as carboxamidas. No Brasil o 
patógeno já se encontra resistente aos fungicidas do grupo dos triazóis (2008/2009) e 
das estrobilurinas (2013/2014) e já há indicativos da menor sensibilidade de P.
pachyrhizi ao grupo químico das carboxamidas.

O objetivo deste trabalho foi avaliar “in vitro”, por meio da quantificação da 
germinação de urediniósporos, a ocorrência de redução de sensibilidade da população 
local de Phakopsora pachyrhizi a três princípios ativos do grupo químico de 
estrobilurinas isoladas e em mistura com dois princípios ativos de carboxamidas 
atualmente em uso nas lavouras comerciais. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia da Regional Jataí da 
UFG. A manutenção de urediniósporos de P. pachyrhizi viáveis para a condução do 
ensaio foi feita por meio do cultivo de plantas de soja no campo experimental sem a 
aplicação de fungicidas. Foram testados três princípios ativos do grupo químico das 
estrobilurinas e três misturas de estrobilurinas e carboxamidas (Tabela 1). Cada produto 
foi testado nas concentrações de 0,0; 0,001; 0,01; 0,1; 1 e 10 ppm de ingrediente ativo 
do produto comercial.O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, num 
esquema fatorial, com três repetições. Cada unidade experimental foi constituída por 
uma placa de Petri. Os fungicidas foram diluídos em água destilada esterilizada e 
adicionados ao substrato ágar-água (fundente) após a esterilização, com temperatura 
em torno de 45 ° C, obtendo-se, desta forma, distintas concentrações. A suspensão de 
urediniósporos foi calibrada para a concentração de 1x104urediniósporos por mL. Uma 
alíquota de 500 μL da suspensão de urediniósporos foi depositada sobre cada placa de 
Petri contendo meio ágar-água adicionado dos tratamentos. No tratamento testemunha 
a suspensão de urediniósporos foi depositada no meio ágar-água puro. Depois de 
inoculadas as placas foram acondicionadas em BOD, a 22°C no escuro e, ao final de 6 
horas, foi feita a interrupção do processo germinativo, utilizando-se duas gotas de 
lactofenol por placa. A avaliação foi feita por meio da contagem do número de esporos 
germinados, utilizando-se microscópio óptico. Foram considerados germinados apenas 
os urediniósporos que apresentaram tubo germinativo com comprimento maior que seu 
maior diâmetro.Os dados foram analisados por meio da análise de variância e os 
tratamentos foram comparados por meio de teste de comparação de médias (teste de 
Tukey a 5% de significância). 

O percentual de germinação de urediniósporos de P. pachyrhizi foi 
significativamente reduzido em relação à testemunha a partir da menor concentração 
(0,001 ppm), para todos os fungicidas testados. Para os fungicidas Piraclostrobina (T2), 
Piraclostrobina + Fluxapiroxade (T3) e Picoxistrobina + Benzovindiflupir (T4), a redução 
da porcentagem de germinação foi estatisticamente semelhante para todas as 
concentrações testadas. Já nos tratamentos com os fungicidas Azoxistrobina + 
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Benzovindiflupir (T1), Azoxistrobina (T5) e Picoxistrobina (T6) os valores percentuais de 
germinação de urediniósporos apresentaram redução com o aumento da concentração 
dos fungicidas (Tabela 2). Uma molécula é considerada fungicida quando apresenta-se 
tóxica a fungos em concentrações abaixo de 50 ppm (Reis, 2007). Assim, os resultados 
sugerem que na população local de Phakopsora pachyrhizi há menor sensibilidade aos 
fungicidas Azoxistrobina+Benzovindiflupir (T1), Piraclostrobina (T2), 
Piraclostrobina+Fluxapiroxade (T3), Azoxistrobina (T5) e Picoxistrobina (T6). A alta taxa 
de germinação observada para o tratamento Azoxistrobina + Benzovindiflupir (T1), 
contudo, é contraditória. O princípio ativo Benzovindiflupir, quando em mistura com 
Picoxistrobina (T4), foi capaz de impedir a germinação de urediniósporos mesmo na 
mais baixa concentração testada, demonstrando sua eficiência em relação à 
Picoxistrobina, que, isoladamente (T6), mostrou-se pouco eficiente a 0,01 ppm. É 
possível que tenha havido algum problema na ação da molécula de Benzovindiflupir 
sobre o patógeno no tratamento T1. Embora a metodologia empregada neste ensaio 
seja considerada apropriada para fungicidas QoIs e SDHIs, já que esses fungicidas 
atuam em processos imediatamente necessários à formação do tubo germinativos dos 
urediniósporos (Blum et al., 2015), os fungicidas apresentam formulações distintas, 
Azoxistrobina + Benzovindiflupir (T1) é formulado em grânulos dispersíveis e 
Picoxistrobina + Benzovindiflupir (T4) é formulado em concentração emulsionável. Os 
componentes da formulação podem ter interferido no teste in vitro. Moura et al (2016) 
empregaram a mesma metodologia do presente trabalho para determinação da 
concentração inibitória de diversos fungicidas, inclusive o fungicida Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir sobre diferentes populações de P. pachyrhizi, contudo o meio 
empregado foi o ágar-água a 2% adicionado de 0,5% de extrato de folha de soja. 

A redução da eficácia do ativo Azoxistrobina vem sendo monitorada nos Ensaios 
em Rede desde 2004 e a resistência do fungo P. pachyrhizi a fungicidas inibidores da 
quinona oxidase (QoI) já foi confirmada no Brasil (Godoy et al, 2016). A resistência de 
uma espécie fúngica a um determinado grupo químico de fungicidas ocorre de forma 
cruzada para todos os princípios ativos pertencentes àquele grupo. Isso já foi 
demonstrado para a redução da sensibilidade de P. pachyrhyzi aos triazóis 
Ciproconazol, Epoxiconazol, Flutriafol e Tebuconazol, todos IDMs (Schmitz et al., 2014) 
e entre os QoIs, Azoxistrobina, Picoxistrobina, Piraclostrobina e Trifloxistrobina 
(Klosowski et al., 2016). Isso explica o maior percentual de germinação observado no 
presente trabalho para Azoxistrobina (T5), Picoxistrobina (T6) e Piraclostrobina (T2) 
sendo que a diferença de germinação de urediniósporos observadas entre elas na 
concentração de 0,01ppm deve-se às diferenças entre as atividades intrínsecas de cada 
ativo dentro do mesmo grupo químico (Reis et al., 2015). Assim, mediante os resultados 
observados, Piraclostrobina apresentou-se mais potente que Picoxistrobina e 
Azoxistrobina na população de P pachyrhizi avaliada. Nos ensaios de eficácia de 
fungicidas no controle da Ferrugem-asiática conduzidos na safra 2016/2017 mediante a 
mesma população de P. pachyrhizi do presente estudo, o fungicida Azoxistrobina 
empregado isoladamente não impediu o desenvolvimento do patógeno, apresentando a 
mesma intensidade da doença observada nas parcelas testemunhas (sem 
pulverização). Já o fungicida composto pela mistura Azoxistrobina +Benzovindiflupir 
apresentou eficácia de 80% em relação à testemunha não pulverizada, demostrando a 
mesma eficiência de controle da doença em relação às duas safras anteriores, 
sugerindo que a população do patógeno ainda não apresenta menor sensibilidade a 
esses fungicidas e, consequentemente, aos inibidores da succinatodesidrogenase 
(ISDHs). 
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Tabela 1.Descrição dos tratamentos empregados no ensaio para avaliação in vitro da 
sensibilidade da população local de Phakopsora pachyrhizi a diferentes princípios ativos de 
estrobilurinas e carboxamidas. 

Tratamento Produto
Comercial Grupo Químico Princípio Ativo 

1 Elatus® QoI1 + ISDH2 Azoxistrobina +Benzovindiflupir 
2 Comet® QoI Piraclostrobina 
3 ORKESTRA® QoI + ISDH Piraclostrobina + Fluxapiroxade 
4 Vessarya® QoI + ISDH Picoxistrobina + Benzovindiflupir 
5 Priori® QoI Azoxistrobina 
6 Oranis® QoI Picoxistrobina 

1QoI, inibidores da quinina oxidase ou estrobilurina 
2ISDH, inibidores da succinatodesidrogenase ou carboxamidas 

 
Tabela 2. Germinação de urediniósporos (%) de Phakopsora pachyrhizi mediante diferentes 
concentrações de fungicidas do grupo químico das estrobilurinas (QoIs) isoladas e em mistura 
com carboxamidas (SDHIs). Ensaio para avaliação in vitro da sensibilidade da população local 
de P.pachyrhizia diferentes princípios ativos de estrobilurinas e carboxamidas. 

Fungicidas 
Concentrações (ppm) 

Test. 0,001 0,01 0,1 1 10 

1Azoxistrobina+Benzovindiflupir 79,0 a A* 71,3 a B 28,0 a C 4,0 a D 0,3 a D 0,0 a D 

2Piraclostrobina 79,0 a A 1,0 c B 0,7 b B 0,0 b B 0,0 a B 0,3 a B 

3Piraclostrobina+ Fluxapiroxade 79,0 a A 1,7 c B 0,0 b B 0,0 b B 0,0 a B 0,0 a B 

4Picoxistrobina+Benzovindiflupir 79,0 a A 0,0 d B 0,0 b B 0,0 b B 0,0 a B 0,0 a B 

5Azoxistrobina 79,0 a A 71,3 a B 0,3 b C 0,3 b C 0,3 a C 0,0 a C 

6Picoxistrobina 79,0 a A 61,3 b B 0,0 b C 0,0 b C 0,0 a C 0,0 a C 

C.V.(%) 11,88 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 1% de probabilidade. 
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ASSOCIAÇÃO DE FUNGICIDAS E INSETICIDAS E SEU EFEITO NO 
CONTROLE DA FERRUGEM-ASIÁTICA DA SOJA 

SOARES, R.M.1; ROGGIA, S.1

1Embrapa Soja, Londrina, PR, rafael.soares@embrapa.br 

A ocorrência de doenças e insetos em lavouras de soja é um dos principais 
problemas para o cultivo da cultura, devendo ser adotadas medidas de manejo 
fitossanitário. Entre essas medidas, o controle químico tem sido necessário para o 
controle de algumas doenças, como a ferrugem-asiática da soja, causada pelo fungo 
Phakopsora pachyrhizi, e de alguns insetos, como o percevejo marrom, Euschistus
heros.

A associação de inseticidas e de fungicidas, entre outros produtos, para 
aplicação na mesma calda de pulverização, tem sido uma prática corriqueira em 
lavouras de soja. As associações de diferentes produtos podem gerar um efeito aditivo 
(a ação é a soma das qualidades individuais de cada formulação), sinérgico (a ação é 
superior à soma das qualidades individuais de cada formulação) ou antagônico (a 
ação é inferior à soma das qualidades individuais de cada formulação). O antagonismo 
pode acontecer em razão da incompatibilidade física e/ou da incompatibilidade 
química entre produtos, alterando a qualidade do controle obtido com as 
pulverizações. As características físicas como solubilidade, constante de ionização 
(pKa) e coeficiente de partição octanol-água (Kwo) costumam ser as primeiras 
interações que ocorrem e, somente após essas reações, ocorrerão as interações 
químicas (Ikeda, 2013). 

A associação de diferentes classes de agrotóxicos é uma prática que pode 
trazer benefícios econômicos, se feita de forma técnica. Mesmo não sendo necessário 
o registro de misturas, é de grande importância o conhecimento sobre os produtos a 
serem misturados (Petter et al., 2012). 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a associação de fungicidas e 
inseticidas em um programa para controle da ferrugem-asiática e do percevejo-
marrom, em relação a eficiência do fungicida sobre a doença. 

O experimento foi conduzido no campo experimental da Embrapa Soja, em 
Londrina, PR. A semeadura foi feita no dia 24 de novembro de 2017. O delineamento 
experimental foi em blocos completamente casualizados, com 4 repetições. As 
parcelas experimentais possuíam 6 linhas de 7,0 m de comprimento, espaçadas em 
0,45 m entre linhas. 

Os tratamentos consistiram em programas de controle químico para a 
ferrugem-asiática com diversos fungicidas, adicionados ou não de inseticidas 
recomendados para o controle do percevejo-marrom, todos nas doses recomendadas 
na bula (Tabela 1). As aplicações foram feitas com pulverizador costal pressurizado 
por CO2, com barra de pulverização com quatro pontas de jato leque, modelo 
XR110.02 e volume de 150 L/ha. Avaliou-se a severidade da ferrugem-asiática nos 
folíolos da soja, coletados em diferentes momentos na altura do terço médio das 
plantas. A partir dessas avaliações calculou-se a área abaixo da curva de progresso 
da doença (AACPD). Também foi avaliada a porcentagem de desfolha das plantas. 
Foram feitas a análise de variância dos dados e a comparação de médias pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o software SASM-Agri (Canteri et al., 2001) 

No momento da primeira aplicação a ferrugem-asiática estava com 5% de 
incidência na área. As datas de aplicação foram 15/01/18 (estádio R2), 31/01/18 
(estádio R4) e 15/02/18 (estádio R5.2). Foram feitas avaliações de incidência e 
severidade nas datas de 15/01/18, 31/01/18, 15/02/18, 01/03/18 e 12/03/18. 
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A evolução da doença na testemunha mostra que o fungo P. pachyrhizi chegou 
na cultura ao redor do dia 08/01/18. A severidade manteve-se baixa até o final de 
janeiro, e a partir de fevereiro cresceu de forma acelerada (Figura 1). Nas avaliações 
entre R4 e R5.4 a testemunha apresentou maior severidade em relação aos demais 
tratamentos, e entre esses não ocorreram diferenças significativas. Na avaliação em 
R6, a testemunha apresentou maior severidade que os demais tratamentos e, entre 
esses tratamentos, o de número 3 apresentou maior severidade que o de número 4. 
No entanto, considerando a comparação entre os tratamentos que diferiram apenas na 
adição ou não dos inseticidas, não houve diferença significativa entre esses (Tabela 
2).

As avaliações de desfolha e AACPD mostraram diferença significativa apenas 
entre a testemunha e os demais tratamentos, sem diferença entre os tratamentos com 
aplicação dos controles químicos. 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a associação dos inseticidas aos 
programas de manejo com fungicidas, não afetou o controle da ferrugem-asiática.  
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Tabela 1. Tratamentos aplicados, com as respectivas doses e datas de aplicação. 

Tratamento Dose (kg ou L 
pc/ha)

Data da 
aplicação

1. Testemunha
2. (Benzovindiflupir+azoxistrobina) + (ciproconazol+difenoconazol) 0,2 + 0,3 Nimbus 0,5 1ª - 15/01/18
    (Benzovindiflupir + azoxistrobina) + mancozebe 0,2 + 2,0 Nimbus 0,5 2ª - 31/01/18
    (Ciproconazol+difenoconazol) + mancozebe 0,3 + 2,0 Nimbus 0,5 3ª - 15/02/18
3. (Trifloxistrobina+protioconazol) + mancozebe 0,4 + 2,0 Aureo 0,4 1ª - 15/01/18
    (Trifloxistrobina+protioconazol) + mancozebe 0,4 + 2,0 Aureo 0,4 2ª - 31/01/18
    (Picoxistrobina+ciproconazol) + mancozebe 0,3 + 2,0 Nimbus 0,5 3ª - 15/02/18
4. (Benzovindiflupir+azoxistrobina) + (ciproconazol+difenoconazol) + acefato 0,2 + 0,3 + 1,0 Nimbus 0,5 1ª - 15/01/18
    (Benzovindiflupir + azoxistrobina) + mancozebe + acefato 0,2 + 2,0 + 1,0 Nimbus 0,5 2ª - 31/01/18
    (Ciproconazol+difenoconazol) + mancozebe + acefato 0,3 + 2,0 + 1,0 Nimbus 0,5 3ª - 15/02/18
5. (Trifloxistrobina+protioconazol) + mancozebe + acefato 0,4 + 2,0 + 1,0 Aureo 0,4 1ª - 15/01/18
    (Trifloxistrobina+protioconazol) + mancozebe + acefato 0,4 + 2,0 + 1,0 Aureo 0,4 2ª - 31/01/18
    (Picoxistrobina+ciproconazol) + mancozebe + acefato 0,3 + 2,0 + 1,0 Nimbus 0,5 3ª - 15/02/18
6. (Benzovindiflupir+azoxistrobina) + (ciproconazol+difenoconazol) + tiametoxam 0,2 + 2,0 + 0,25 Nimbus 0,5 1ª - 15/01/18
    (Benzovindiflupir+azoxistrobina) + mancozebe + tiametoxam 0,2 + 2,0 + 0,25 Nimbus 0,5 2ª - 31/01/18
    (Ciproconazol+difenoconazol) + mancozebe + tiametoxam 0,3 + 2,0 + 0,25 Nimbus 0,5 3ª - 15/02/18
7. (Trifloxistrobina+protioconazol) + mancozebe + tiametoxam 0,4 + 2,0 + 0,25 Aureo 0,4 1ª - 15/01/18
    (Trifloxistrobina+protioconazol) + mancozebe + tiametoxam 0,4 + 2,0 + 0,25 Aureo 0,4 2ª - 31/01/18
    (Picoxistrobina+ciproconazol) + mancozebe + tiametoxam 0,3 + 2,0 + 0,25 Nimbus 0,5 3ª - 15/02/18

Adjuvante 
(L/ha)



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 538

Tabela 2. Severidade da ferrugem-asiática nos diferentes tratamentos, ao longo do tempo, 
desfolha e área abaixo da curva de progresso da doença. Média de 4 repetições. 

Tratamento 
Severidade média (%) Desfolha 

(%) AACPD2

R2 R4 R5.2 R5.4 R6 
1 0,0 1,8 a1 18,0 a 37,6 a 72 a 95 a 1141 a 
2 0,0 0,2  b 1,2  b 5,8  b 42  bc 53  b 322  b 
3 0,0 0,4  b 2,1  b 7,6  b 51  b 54  b 407  b 
4 0,0 0,3  b 0,9  b 4,7  b 37    c 51  b 277  b 
5 0,0 0,2  b 1,5  b 6,4  b  45  bc 58  b  353  b 
6 0,0 0,2  b 1,1  b 4,6  b 41  bc 51  b 302  b 
7 0,0 0,7  b 2,1  b 5,5  b 48  bc 58  b 366  b 

CV(%)  27  34  32  9,9  8,4  16  
1Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
2Área abaixo da curva de progresso da doença. 
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O FUNGICIDA MULTISSÍTIO OXICLORETO DE COBRE COMO FERRAMENTA 
PARA O MANEJO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA 

FORCELINI, C.A.1; ROHERIG, R.1; PAULO JÚNIOR, J.2; RAMOS, M. F. T.2

1Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, RS, forcelini@upf.br; 2Oxiquímica Agrociência 
Ltda. – Jaboticabal, SP. 

A cultura da soja é afetada por diversas doenças, entre elas a ferrugem asiática, 
causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. Em cultivares suscetíveis, o controle da 
ferrugem depende da utilização de fungicidas. Ao longo da última década, houve 
redução na sensibilidade do fungo aos fungicidas específicos (triazóis, estrobilurinas e 
carboxamidas), resultando em menor eficácia de controle destes (GODOY et al., 2017). 
A utilização de outros fungicidas não específicos ou multissítios, como o mancozebe, o 
clorotalonil e os cúpricos, tornou-se ferramenta fundamental para o manejo da 
resistência, controle da ferrugem e sustentabilidade da cultura da soja. Neste sentido, 
os multissítios representam estratégia de manejo durável, pois agem em várias enzimas 
vitais do fungo e tem baixo risco de resistência.  

Neste trabalho, avaliou-se a contribuição do fungicida multissítio oxicloreto de 
cobre (Difere®) no controle da ferrugem asiática da soja, em Passo Fundo, RS, na safra 
2016-17. O trabalho foi conduzido no campo experimental da UPF, com a cultivar 
Brasmax 6563 RR Ipro (ciclo de 130 dias), espaçamento de 0,45 m, população de 24 
plantas/m2, em delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições. A 
semeadura foi em 5/12/16 e as aplicações de fungicida, aos 56 (severidade da ferrugem 
0,65%), 66, 83 e 98 dias após a emergência. Os tratamentos utilizados são listados na 
Tabela 1. Utilizou-se pulverizador costal com CO2, pontas de jato duplo TT 11002 e 
volume de calda de 200 L/ha. As avaliações de severidade foram realizadas em 7/3 e 
23/3/17, com base em escala diagramática de severidade (GODOY et al., 2006). A 
desfolha foi avaliada visualmente na parcela quando a testemunha atingiu 100% (3/4) e 
a colheita realizada em 18/4, em 6,75 m2 de cada parcela, através de colhedora 
Wintersteiger. Os grãos foram limpos, pesados e sua umidade padronizada a 13%. Os 
resultados foram analisados em SASM-Agri, utilizando os testes de F e Skott-Knott.  

Ao longo do desenvolvimento da cultura, a precipitação pluvial acumulou 726,7 
mm e a temperatura média variou entre 20,4 e 22,5 oC, sendo favoráveis à soja e à 
ferrugem. Conforme Tabela 2, a severidade máxima atingiu 87,6%, e a desfolha 100%. 
Houve redução significativa de ambas por todos os tratamentos utilizados. As 
combinações de oxicloreto de cobre (OCC) com ciproconazol (T6), fluxapiroxade + 
piraclostrobina (T8) e ciproconazol + picoxistrobina (T11) resultaram em menor 
severidade e desfolha sobre os tratamentos base (T2, T7 e T10). Combinações 
alternativas de ciproconazol + oxicloreto de cobre (T4, T5 e T6) finalizaram com menos 
ferrugem e desfolha do que aquelas com piraclostrobina (T9) e picoxistrobina (T12).  

A produtividade (Tabela 2) foi excelente, tendo atingido 3351,0 kg/ha na 
testemunha sem fungicida, e variação de 4363,6 a 5226,7 sc/ha nas áreas tratadas.  A 
variação da produtividade entre os tratamentos acompanhou a observada em relação 
ao controle da ferrugem, com destaque para os tratamentos T6 (ciproconazol e 
oxicloreto de cobre) e T8 (fluxapiroxade + piraclostrobina e oxicloreto de cobre).  

Os resultados obtidos neste trabalho indicam a importância de multissítios como 
o oxicloreto de cobre como ferramenta para o controle da ferrugem asiática e 
manutenção da produtividade da cultura da soja em um cenário crescente de resistência 
aos fungicidas específicos no Brasil. 
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GODOY, C. V. et al. Eficiência de fungicidas para o controle da ferrugem-asiática da soja, 
Phakopsora pachyrhizi, na safra 2016/17: resultados sumarizados dos ensaios cooperativos. 
Londrina-PR, (EMBRAPA. Circular técnica, 129), 12 p., 2017. 

Tabela 1. Fungicidas e doses utilizadas para controle de ferrugem asiática na cultura da soja. 
Passo Fundo/RS, safra 2016-17 

Nº Fungicidas (i.a.) Dose (g i.a. ha-1)
1 Testemunha - 
2 Cipro1 + Azoxi2 24 + 60 
3 Cipro + Azoxi + OCC3 24 + 60 + 175 
4 Cipro + OCC 50 + 175 
5 Cipro + OCC 48 + 150 
6 Cipro + OCC 80 + 250 
7 Fluxa4 + Pira5 58,45 + 116,55 
8 Fluxa + Pira + OCC 58,45 + 116,5 + 175 
9 Pira + OCC 75 + 175 
10 Picoxi6 + Cipro 60 + 24 
11 Picoxi + Cipro + OCC 60 + 24 + 175 
12 Picoxi + OCC 62,5 + 175 

Para as aplicações dos tratamentos 2, 3, 10, 11 e 12 foi utilizado óleo mineral na dose 214 g. i. a. ha-1 e 
para os tratamentos 7, 8 e 9 na dose 378 g. i. a. ha-1. 1Cipro= ciproconazol; 2Azoxi= azoxistrobina; 3OCC= 
oxicloreto de cobre; 4Fluxa= fluxapiroxade; 5Pira= piraclostrobina; 6Picoxi= picoxistrobina. 

Tabela 2. Severidade da ferrugem asiática, desfolha, massa de mil grãos (MMG) e produtividade 
em função da aplicação de fungicidas para controle de ferrugem asiática na cultura da soja. 
Passo Fundo/RS, safra 2016-17 

Nº TRATAMENTOS Severidade 
(%) 

Desfolha 
(%) 

MMG
(g) 

Produtividade 
(kg/ha) 

1 Testemunha 87,6 a7 100,0 a7 145,6 d7 3351,0 e7

2 Cipro1 + Azoxi2 49,4 c 88,8 b 161,3 c 4454,7 d 
3 Cipro + Azoxi + OCC3 32,0 f 73,3 d 172,7 a 4871,3 b 
4 Cipro + OCC 32,4 f 72,0 d 171,8 a 4801,1 b 
5 Cipro + OCC 28,5 g 69,3 e 173,1 a 4960,2 b 
6 Cipro + OCC 24,2 h 63,3 f 175,0 a 5150,8 a 
7 Fluxa4 + Pira5 39,0 e 81,8 c 166,3 b 4643,5 c 
8 Fluxa + Pira + OCC 23,6 h 62,8 f 175,8 a 5226,7 a 
9 Pira + OCC 48,2 c 88,3 b 161,9 c 4392,9 d 
10 Picoxi6 + Cipro 42,7 d 84,0 c 162,3 c 4569,4 c 
11 Picoxi + Cipro + OCC 26,1 h 68,8 e 172,7 a 5004,0 b 
12 Picoxi + OCC 55,0 b 91,8 b 160,2 c 4363,6 d 

CV (%) 5,7 3,24 1,96 2,88 
Para as aplicações dos tratamentos 2, 3, 10, 11 e 12 foi utilizado óleo mineral na dose 214 g. i. a. ha-1 e 
para os tratamentos 7, 8 e 9 na dose 378 g. i. a. ha-1. 1Cipro= ciproconazol; 2Azoxi= azoxistrobina; 3OCC= 
oxicloreto de cobre; 4Fluxa= fluxapiroxade; 5Pira= piraclostrobina; 6Picoxi= picoxistrobina. 7Médias seguidas 
pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
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MANEJO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA COM FUNGICIDA 
MULTISSITIO E FUNGICIDA DE SÍTIO ESPECÍFICO 

GRIGOLLI, J. F. J.1; FONSECA, A. E.2; PAULO JÚNIOR, J.2

1Fundação MS – Fundação para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, 
Maracaju/MS, fernando@fundacaoms.org.br; 2Oxiquímica Agrociência Ltda. – Jaboticabal, SP. 

A adaptabilidade é definida como a habilidade de um isolado sobreviver, 
desenvolver e reproduzir quando comparado a outro isolado sob as mesmas condições. 
A evolução da resistência a fungicidas em uma população fúngica é altamente 
dependente da adaptabilidade, que afeta a dinâmica da competição entre isolados 
resistentes e sensíveis, e assim, tem implicações importantes no manejo da doença 
(PARNELL et al., 2005). Para o fungo Phakopsora pachyrhizi Syd. & Syd, causador da 
ferrugem asiática da soja foram relatadas quedas de performance dos fungicidas sítio-
específico desde a safra 2007-2008 (GODOY et al., 2017) que evoluíram de forma 
expressiva até posteriormente serem relacionadas a mutações ocorridas no fungo 
(SCHMITZ et al., 2014; KLOSOWSKI et al., 2015) 

O uso de fungicidas de sítio específico associados a fungicidas multissítios, 
aplicados de forma preventiva, é uma boa estratégia para o manejo anti-resistência da 
doença. Além disso, há baixa ou nula possibilidade de os patógenos apresentarem 
resistência para estes fungicidas , devido a multiplicidade de sítios de atuação destas 
moléculas nos patógenos (BALARDIN et al., 2017). Nas últimas safras, a utilização de 
fungicidas protetores tem aumentado de maneira consistente, na maioria das vezes em 
associação com as misturas de triazóis, estrubilurinas e carboxamidas, com o objetivo 
de aumentar a eficiência das misturas. 

Para assegurar o bom manejo fitossanitário da cultura da soja faz-se necessário 
esforços sucessivos e colegiados focalizados na ferrugem asiática para manter a 
eficácia dos fungicidas disponíveis. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o 
efeito de um fungicida multissítio com ação de contato e residual associado a dois 
diferentes fungicidas de sítio específico para o controle de ferrugem asiática da soja. 

O experimento foi instalado na área experimental da Fundação MS, em 
Maracaju/MS, a uma altitude de 385 m de altitude e conduzido em delineamento de 
blocos casualizados, com oito tratamentos e cinco repetições. Cada parcela foi 
constituída de sete linhas de 10 metros de comprimento (35,0 m2), sendo considerada 
a área útil da parcela as cinco linhas centrais desprezando-se 1 m de cada extremidade 
(20,0 m2).

A cultivar utilizada na condução do ensaio foi a M 6410 RR2 IPRO, semeada em 
sistema de plantio direto sobre a palha no dia 09/11/2016, em espaçamento de 50 cm 
entre linhas. As aplicações dos tratamentos foram realizadas nos estádios V7, R1, R4 e 
R5.4, com intervalos de 12, 20 e 14 dias respectivamente, conforme descrito na Tabela 
1. O equipamento utilizado foi um pulverizador costal pressurizado com CO2, dotado de 
barra com seis pontas tipo leque duplo modelo TJ 06 11002, aplicando um volume de 
calda de 160 L ha-1.

Foram realizadas cinco avaliações de severidade de doenças aos 32, 44, 64, 78 
e 92 dias após a emergência das plantas, baseando-se na escala diagramática proposta 
por GODOY et al. (2006). Os dados de severidade foram utilizados para o cálculo da 
área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), baseado no modelo proposto 
por CAMPBELL e MADDEN (1990), e a eficiência dos tratamentos foi calculada 
submetendo os valores de AACPD à fórmula de ABBOTT (1925). 

Foi realizada uma avaliação da porcentagem de desfolha dos tratamentos 
quando a soja encontrava-se no estádio R6. Para esta avaliação, foi dada uma nota de 
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0 a 100%, em que 0 era ausência de desfolha e 100% era desfolha completa das 
plantas.

A avaliação de produtividade foi realizada com a colheita de 7 metros das três 
linhas centrais de cada parcela com o auxílio de uma colhedora de parcelas e os dados 
obtidos foram expressos em sacas de 60 kg por hectare (sc ha-1). Os dados obtidos 
foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas pelo 
teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade através do programa estatístico SASM-Agri® 
(CANTERI et al. 2001).

Na tabela 2 estão apresentados os resultados de AACPD, eficiência de controle, 
desfolha e produtividade. A maior AACPD foi observada para o tratamento testemunha, 
diferenciando-se significativamente dos demais tratamentos. A associação de OXI 0088 
F com Aproach Prima e Fox aumentou a eficiência em aproximadamente 14% e 10%, 
respectivamente e reduziu a AACPD em relação a aplicação isolada. Estes dados 
comprovam que o uso do fungicida multissítio OXI 0088 F associado ao fungicida 
sistêmico reduz a exposição da cultura da soja aos sintomas de ferrugem ao longo do 
ciclo, porém sem influência para a variação de dose deste produto. 

Os dados de desfolha e produtividade corroboram os dados de eficiência, sendo 
que a maior produtividade foi obtida pela associação de Fox com OXI 0088 F. A 
associação de OXI 0088 F ao Aproach Prima reduziu a perda de produtividade em 45% 
em relação a testemunha ao passo que a associação com Fox reduziu em 65%. 

CARLIN et al., (2017) avaliando a associação de fungicidas sistêmicos 
associados a multissítios no controle de ferrugem asiática da soja relata que os 
fungicidas multissítios proporcionaram incremento no controle, na desfolha e na 
produtividade independente do fungicida sistêmico utilizado. 

Sendo assim, os resultados obtidos demonstraram que o uso do fungicida 
protetor OXI 0088 F associado ao Aproach Prima foi eficiente e superior na porcentagem 
de controle de ferrugem, produtividade, desfolha e AACPD em relação a aplicação 
destes individualmente. Do mesmo modo, a associação com Fox foi eficiente e superior 
ao Fox e ao OXI 0088 F aplicados isolados. Dessa maneira, o uso de fungicidas 
multissítio associados a sitio específico pode ser uma ferramenta importante no manejo 
de ferrugem na soja.  
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos avaliados e doses. Fundação MS – Fundação para 
Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Maracaju/MS. Safra 2016/17. 

Nº Tratamentos1 Dose (mL p.c. ha-1)3

1 Testemunha - 
2 OXI 0088 F 1500 
3 Aproach Prima 300 
4 OXI 0088 F / Aproach Prima 1000 / 300 
5 OXI 0088 F / Aproach Prima 1500 / 300 
6 Fox 400  
7 OXI 0088 F / Fox 1000 / 400 
8 OXI 0088 F/ Fox  1500 / 400 

1 Tratamentos de acordo com a marca comercial do produto, sendo o OXI 0088 F (Mancozebe 300 g.L-1 + 
Oxicloreto de cobre 201,6 g.L-1) aplicado nos estádios V7, R1, R4 e R5.4, Aproach Prima (Picoxistrobina 
200 g.L-1 + Ciproconazol 80 g.L-1) aplicado nos estádios R1, R4 e R5.4, Fox (Protioconazol 175 g.L-1 + 
Trifloxistrobina 150 g.L-1) aplicado nos estádios R1, R4 e R5.4. Ao produto Aproach Prima foi adicionado 
Nimbus (Óleo mineral 428 g.L-1) 0,20% v/v e ao produto Fox foi adicionado Aureo (Éster metílico 720 g.L-1)
0,25% v/v. 2 Os intervalos de aplicação foram de 12, 20 e 15 dias respectivamente entre as aplicações. 3

Dose de aplicação em mililitros de produto comercial por hectare.

Tabela 2. Resultados de AACPD, porcentagem de eficiência, porcentagem de desfolha e 
produtividade (sc ha-1). Fundação MS – Fundação para Pesquisa e Difusão de Tecnologias 
Agropecuárias, Maracaju/MS. Safra 2016/17. 

Nº AACPD2 Eficiência (%)3 Desfolha (%) Produtividade (sc ha-1)
1 628,9 a1 - 95,4 a 41,9 f 
2 360,6 b 42,7 89,7 b 51,7 e 
3 285,2 c 54,7 85,6 c 57,2 d 
4 234,3 d 62,7 85,5 c 60,3 c 
5 235,9 d 62,5 86,0 c 61,1 c 
6 202,5 d 67,8 84,5 c 64,2 b 
7 162,8 e 74,1 80,2 d 68,3 a 
8 157,8 e 74,9 79,5 d 69,5 a 

C.V.(%)4 8,65 - 13,85 7,82 
1 Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-knott a 5% de 
probabilidade. 2 Área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), calculada a partir dos dados 
obtidos nas avaliações de severidade. 3 Porcentagem de eficiência dos tratamentos calculada a partir da 
submissão dos dados de AACPD à formula de Abbott (1925). 4 C.V(%) – coeficiente de variação em 
porcentagem.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO FUNGICIDA TRIFLOXISTROBINA 12,5% + 
BIXAFEN 17,5% + PROTIOCONAZOL 15% NO CONTROLE DE FERRUGEM 
DA SOJA (Phakopsora pachyrhizi) NA CULTURA DA SOJA (Glycine max L.) 

BORTOLAN, R.1;ASSELTA, F.O.2; DELLA VALLE, J.N.²; KROL, A.C.A.², DOCEMA, 
T.2,MARTINS, M.M.2, NISHIKAWA., M.A.N2.

1Bayer S.A. Rua Domingos Jorge, 1100 – São Paulo – SP, rogerio.bortolan@bayer.com 
;.²Bayer S. A. 

A Ferrugem asiática da soja é causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, que 
interfere na fotossíntese das plantas, provoca desfolha prematura, o que acaba por 
afetar significativamente o rendimento dos grãos e o teor de proteína dos mesmos 
(KIMATI, 2005). A intensidade do dano é influenciada por condições climáticas, 
aspectos genéticos das cultivares, manejo cultural e fitotécnico da cultura e pelo 
conjunto de fatores relacionados ao controle químico (GASSEM,2005). 

O controle da ferrugem da soja exige a combinação de várias estratégias, 
principalmente a rotação de culturas, a fim de evitar perdas e gastos com o controle da 
doença. Quando a doença já está ocorrendo, o controle químico com fungicidas é, até 
o momento, o principal método de controle (YORINORI & WILFRIDO,2002). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia do fungicida Trifloxistrobina 
12,5% + Bixafen 17,5% + Protioconazol 15%, adicionado éster metílico de óleo de soja 
em pulverização foliar, visando o controle da Ferrugem asiática da Soja (Phakopsora
pachyrhizi), na cultura da soja. 

O ensaio foi conduzido em condições de campo, na Estação Experimental 
Bayer S/A, localizada no município de Paulínia, estado de São Paulo, na safra agrícola 
2016/2017, entre os meses de Dezembro de 2016 e Março de 2017.  A semeadura 
ocorreu no dia 10/10/16, na densidade e plantio de 25 sementes/m² e com 
espaçamento entre ruas de 50 cm, utilizando a variedade BMX Potencia.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis tratamentos e 
quatro repetições, sendo cada parcela constituída de 12 m². Os tratamentos 
constaram de: Trifloxistrobina 12,5% + Bixafen 17,5% + Protioconazol 15% nas doses 
de 0,30; 0,40; 0,50 e 0,60 L.ha-1, juntamente com éster metílico de óleo de soja a 
0,25% V/V; o fungicida FLUZ + PIR (Fluxapiroxade 16,7% + Piraclostrobina 33,3%) na 
dose de 0,30 L.ha-1, juntamente com óleo mineral 0,50 L.ha-1 e uma testemunha sem 
aplicação de fungicidas. Foram realizadas quatro aplicações com intervalo de 15 dias, 
sendo a primeira realizada no dia 21/12/2016, quando as plantas encontravam-se no 
estádio 28, segundo escala BBCH. As aplicações foram realizadas com pulverizador 
costal de pressão constante (CO2) e o volume de calda aplicado foi de 150 L/ha. Nas 
pulverizações a barra foi posicionada a uma distância de 40 cm das plantas, de forma 
a proporcionar cobertura completa e uniforme. Foram realizadas avaliações de 
fitotoxicidade (%), severidade nas plantas (%), porcentagem de desfolha da cultura e 
rendimento de grãos em 6 m² (que posteriormente foi transformada em ton.ha-1). Os 
dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos 
comparados pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Os tratamentos com Trifloxistrobina 12,5% + Bixafen 17,5% + Protioconazol 
15% nas doses de 0,4 a 0,6 L.ha-1, juntamente com Ester metílico de óleo de soja, 
apresentaram fitotoxicidade à cultura da soja após os 15 dias após a terceira 
aplicação, porém isto não afetou negativamente a produtividade e o desenvolvimento 
da cultura.  

A severidade da doença aos 6 dias após a quarta aplicação (DAD) era de 44%. 
O fungicida Trifloxistrobina 12,5% + Bixafen 17,5% + Protioconazol 15% apresentou 
eficácia de 98,0; 97,4; 98,0 e 96,9% nas doses de 0,30; 0,40; 0,50 e 0,60 L.ha-1
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respectivamente. Aos 13 DAD, a severidade era de 70% e as doses de 0,40; 0,50 e 
0,60 L.ha-1 apresentaram eficácia de 94,3; 95,0 e 95,7% respectivamente, sendo 
superiores ao padrão. Sendo que em ambas as avaliações, houve diferença estatística 
significativa entre a testemunha e os tratamentos utilizando fungicida. 

Em relação à desfolha, os fungicidas apresentaram significativa diminuição 
quando comparados à testemunha. Enquanto a desfolha na testemunha era de 98%, 
as doses de 0,30; 0,40; 0,50 e 0,60 L.ha-1 apresentaram desfolha de 35; 31; 33 e 25%, 
respectivamente.

A colheita foi realizada aos 92 dias após a primeira aplicação. Houve diferença 
estatística entre os tratamentos e a testemunha, sendo que os tratamentos que 
utilizaram Trifloxistrobina 12,5% + Bixafen 17,5% + Protioconazol 15%, juntamente 
com éster metílico de óleo de soja, geraram incremento de produtividade 21,6 a 26%, 
o que representa de 1,06 a 1,27 ton.ha-1.

Conclui-se que Trifloxistrobina 12,5% + Bixafen 17,5% + Protioconazol 15% é 
eficaz no controle de Ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi) e geraram 
incremento de produtividade em relação à testemunha.  
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*Tratamento químico padrão – adição de óleo mineral na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de éster metílico de óleo de soja a 
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de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%.

Figura 1. Eficácia (E%) e Desfolha (%) dos tratamentos na cultura da soja. Paulínia - SP, 2017.  
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*Tratamento químico padrão – adição de óleo mineral na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de 
ester metílico de óleo de soja a 0,25% v/v.

Figura 2. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AUDPC ou AACPD), do ensaio, 
Paulínia - SP, 2017. 

*Tratamento químico padrão – adição de óleo mineral na dose 0,50 L. ha-

1.**Adição de éster metílico de óleo de soja a 0,25% v/v. Médias seguidas de 
mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 5%%.  

Figura 3. Produtividade (ton.ha-1) da soja. Paulínia - SP, 2017.
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PROGRAMAS DE APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS NO CONTROLE DE 
MANCHA-ALVO NA CULTURA DA SOJA 

CARREGAL, L. H.1; SOUSA, B. H.1; LOPES, M. V.2; RAMOS, M. F. T2

1Agro Carregal Pesquisa e Proteção de Plantas – Rio Verde, GO, lhcarregal@uol.com.br; 
2Oxiquímica Agrociência Ltda – Jaboticabal, SP. 

A mancha alvo da soja Glycine max (L.) Merr. é causada pelo fungo 
Corynespora cassiicola (Berk. & M.A. Curtis) C.T. Wei. No Brasil, os primeiros 
registros ocorreram no Mato Grosso em 1974 e no Paraná em 1976 (ALMEIDA et al., 
1976). Condições de alta umidade relativa e temperaturas amenas são favoráveis à 
infecção do fungo na folha. Os sintomas mais comuns da doença são manchas nas 
folhas, com halo amarelado, evoluindo para manchas circulares com pontuação 
escura no centro, que causam severa desfolha (HENNING et al., 2009).

Algumas estratégias são recomendadas para o controle da doença, tais como: 
utilização de cultivares resistentes, tratamento de sementes, rotação/sucessão de 
culturas com espécies de gramíneas e pulverizações com fungicidas (Henning et al., 
2009; Godoy et al., 2016). 

A incidência de mancha alvo tem aumentado nas últimas safras em razão do 
aumento da semeadura de cultivares suscetíveis e da menor sensibilidade/resistência 
do fungo aos fungicidas mais comumente utilizados na cultura da soja (Godoy et al., 
2017). Considerada uma doença importante para a cultura, se faz necessário estudos 
quanto a performance de fungicidas em programas de aplicação. Assim, o objetivo 
desse estudo foi avaliar a eficiência de fungicidas em diferentes programas de 
aplicação no controle de mancha alvo da soja. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Agro Carregal Pesquisa 
e Proteção de Plantas, em Rio Verde/ GO, safra 2017/18, em delineamento em blocos 
casualizados, com 10 tratamentos e 4 repetições. 

A semeadura foi realizada no dia 28/10/2017, utilizando 20 sementes por 
metro, cultivar CD 2728, suscetível a mancha-alvo. A adubação de base constou em 
aplicação de 400 kg ha-1 da formulação comercial 00-20-20 no sulco de semeadura, 
conforme a necessidade da análise de solo. O controle de pragas e plantas daninhas 
durante o experimento foi realizado conforme as indicações técnicas para a cultura. 

As aplicações dos tratamentos foram realizadas nos estádios R2, R5.2 e R5.5, 
conforme descrito na Tabela 1, por meio de um pulverizador costal pressurizado a 
CO2, dotado de barra com seis pontas de bico leque duplo, aplicado em volume de 
calda de 150 L/ha. 

As avaliações para quantificação da severidade da doença foram realizadas 
por meio da porcentagem de área foliar com sintomas de acordo com a Figura 1 
(Soares et al., 2009). A eficácia dos tratamentos foi calculada pela fórmula de Abbott 
(1925) tomando como base a severidade da doença. 

Para o cálculo de produtividade, foi colhida uma amostra uniforme nas 2 linhas 
centrais de 4 metros cada, e após a colheita foi aferida a umidade com correção para 
13%. As médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, 
com o auxílio do software Sisvar.

Os resultados de severidade de mancha alvo, eficácia de controle, 
produtividade e incremento relativo de produtividade estão apresentados na Tabela 2. 
A severidade da mancha alvo na testemunha foi de 53,75%. O programa com três 
aplicações de Audaz® nas doses 1,0 e 1,2 L ha-1 (tratamentos 2 e 3, respectivamente) 
foi o que resultou em menor severidade e, eficiência de controle de 88,6% e 90,7%, 
respectivamente.
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A aplicação dos produtos Fox® e Orkestra® apresentaram eficiência de controle 
de 76,7 e 76,3% respectivamente, sendo estaticamente inferiores ao melhor 
tratamento.

Beluti et al. (2015), em avaliações de eficiência de programas de fungicidas 
para o controle de doenças na cultura da soja, encontraram melhores índices de 
controle de mancha-alvo com tratamentos contendo a mistura de Piraclostrobina + 
Fluxapiroxade e menor eficiência no tratamento contendo Azoxistrobina + 
Benzovindiflupir. Tais resultados corroboram com o observado no presente estudo.  

O programa de aplicação do fungicida Audaz®, na primeira, segunda ou terceira 
aplicação, complementado com aplicações do fungicida Fox® e Orkestra®, não 
diferiram entre si. O tratamento 10, com duas aplicações de Audaz® e aplicação de 
Aproach Prima® + Difere®, teve eficiência de controle de 72,1%. 

No parâmetro produtividade todos os tratamentos proporcionaram aumento 
significativo em relação à testemunha, com exceção do tratamento 6 (Tabela 2). O 
programa com três aplicações de Audaz® (tratamentos 3) promoveu incremento de 
8,1 sc ha-1 em relação a testemunha.  

Dessa maneira, os programas com três aplicações de Audaz® mostrou-se 
eficiente no controle de mancha-alvo na cultura da soja, seguido por Orkestra®, Fox® e 
Elatus®.
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Figura 1. Escala diagramática para avaliação de mancha alvo (Corynespora cassiicola) da 
soja. 
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Tabela 1. Tratamentos utilizados no experimento de controle de Mancha-alvo (Corynespora 
cassiicola) na cultura da soja. AGRO CARREGAL, 2018. 

Tratamentos Dose (L ha-1) Época de aplicação*
1 Testemunha - - 

2 Audaz1 1,0 R2/ R5.2/ R5.5 

3 Audaz1 1,2 R2/ R5.2/ R5.5 

4 Fox2 0,4 R2/ R5.2/ R5.5 

5 Orkestra3 0,3 R2/ R5.2/ R5.5 

6 Elatus4 0,2 R2/ R5.2/ R5.5 

7 Audaz1/ Fox2/ Orkestra3 1,0/ 0,4/ 0,3 R2/ R5.2/ R5.5 

8 Fox2/ Audaz1/ Orkestra3 0,4/ 1,0/ 0,3 R2/ R5.2/ R5.5 

9 Fox2/ Orkestra3/ Audaz1 0,4/ 0,3/ 1,0 R2/ R5.2/ R5.5 

10 Audaz1/ Audaz1/ Aproach Prima5 + Difere 1,0/ 1,0/ 0,3 + 0,5 R2/ R5.2/ R5.5 
1fluxapiroxade + oxicloreto de cobre com adição de 0,5 L ha-1 de Orix; 2trifloxistrobina + protioconazol com 
adição de 0,25 L ha-1 de Aureo; 3fluxapiroxade + piraclostrobina com adição de 0,5 L ha-1 de Assist; 
4azoxistrobina + benzovindiflupir com adição de 0,5 L ha-1 de Nimbus; 5picoxistrobina + ciproconazol com 
adição de 0,5 L ha-1 de Nimbus. * R2 (BBCH 65), R5.2 (BBCH 75) e R5.5 (BBCH 79). 

Tabela 2. Severidade (%) e eficácia (%) em R7.1 (BBCH 91), produtividade (kg ha-1) e 
Incremento relativo (sc ha-1) em função do controle químico da Mancha-alvo (Corynespora 
cassiicola) na cultura da soja. AGRO CARREGAL, 2018. 

Tratamentos Severidade (%) Eficácia (%) Produtividade  (kg ha-1) I.R. (sc ha-1)

1 53,75 e - 4798,5 b - 
2 6,12 a 88,6 5174,7 a 6,3 
3 5,00 a 90,7 5282,5 a 8,1 
4 12,50 b 76,7 5258,1 a 7,7 
5 12,75 b 76,3 5205,8 a 6,8 
6 24,12 d 55,1 4939,8 b 2,4 
7 11,75 b 78,1 5139,4 a 5,7 
8 11,50 b 78,6 5113,0 a 5,2 
9 12,25 b 77,2 5147,6 a 5,8 
10 15,00 c 72,1 5071,8 a 4,6 

C.V. (%) 9,19   2,39   
Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade.
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO FUNGICIDA PTZ + TFS 433 SC 
(PROTIOCONAZOLE 23,3% + TRIFLOXISTROBINA 20 %) NO CONTROLE 
DE FERRUGEM DA SOJA (Phakopsora pachyrhizi) NA CULTURA DA SOJA 

(Glycine max L.) 

RAMOS, Y. G1; BORTOLAN, R2; DELLA VALLE, J.N.²  

1Estação Experimental Bayer Ibiporã, PR 090, Km 374 – Ibiporã – PR, yuri.ramos@bayer.com 
;.²Bayer S. A. 

A ferrugem-asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi, é uma 
das doenças mais severas que incide na cultura da soja, com danos variando de 10% 
a 90% nas diversas regiões geográficas onde foi relatada (YORINORI et al.,2005; 
HARTMAN et al., 2015). A intensidade do dano é influenciada por condições 
climáticas, aspectos genéticos das cultivares, manejo cultural e fitotécnico da cultura e 
pelo conjunto de fatores relacionados ao controle químico (GASSEM,2005). 

As estratégias de manejo recomendadas no Brasil para essa doença incluem a 
utilização de cultivares de ciclo precoce e semeaduras no início da época 
recomendada, a eliminação de plantas de soja voluntárias e a ausência de cultivo de 
soja na entressafra por meio do vazio sanitário, o monitoramento da lavoura desde o 
início do desenvolvimento da cultura, a utilização de fungicidas no aparecimento dos 
sintomas ou preventivamente e a utilização de cultivares com gene de resistência 
(TECNOLOGIAS, 2013). 

O objetivo desse trabalho é avaliar a eficácia do fungicida PTZ + TFS 433 SC
(Protioconazole 23,3% + Trifloxistrobina 20%), adicionado a Aureo (óleo mineral) em 
pulverização foliar, visando o controle da Ferrugem da Soja (Phakopsora pachyrhizi), 
na cultura da soja.    

O experimento foi conduzido em condições de campo, na Fazenda Escola da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), ensaios do Desenvolvimento Agronômico 
da Bayer, localizada na cidade de Londrina, Estado do Paraná; na safra agrícola 
2016/2017, entre os meses de Janeiro e Abril de 2017. A semeadura ocorreu no dia 
21/11/16, na densidade e plantio de 20 sementes/m² e com espaçamento entre ruas 
de 45 cm, utilizando a variedade BMX Potencia. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com seis tratamentos e 
quatro repetições, sendo cada parcela constituída de 12,5 m². Os tratamentos 
constaram de: PTZ + TFS 433 SC nas doses de 0,20; 0,30; 0,375 e 0,40 L.ha-1,
juntamente com Aureo a 0,25% V/V; FLUZ + PIR (fluzapiroxade 16,7% + 
piraclostrobina 33,3%) na dose de 0,30 L.ha-1, juntamente com Assist a 0,50 L.ha-1 e 
uma testemunha sem aplicação de fungicidas. Foram realizadas quatro aplicações 
com intervalo de 15 dias, sendo a primeira realizada no dia 05/01/2017, quando as 
plantas encontravam-se no estádio 28, segundo escala BBCH. As aplicações foram 
realizadas com pulverizador costal de pressão constante (CO2) e o volume de calda 
aplicado foi de 150 L/ha. Nas pulverizações a barra foi posicionada a uma distância de 
40 cm das plantas, de forma a proporcionar cobertura completa e uniforme. Foram 
realizadas avaliações de fitotoxicidade (%), severidade nas plantas (%), e rendimento 
de grãos em 7,5 m² (que posteriormente foi transformada em ton.ha-1). Os dados 
foram submetidos à análise de variância e as médias dos tratamentos comparados 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Os tratamentos com PTZ + TFS 433 SC, independente da dose testada, 
juntamente com Aureo, não apresentaram quaisquer sinais de fitotoxicidade. 

A severidade da doença aos 14 dias após a terceira aplicação (DAC) era de 
19%, sendo que o fungicida PTZ + TFS 433 SC apresentou eficácia de 83,1% na 
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dose de 0,40 L.ha-1. Aos 7 dias após a quarta aplicação (DAD), a severidade era de 
51% na testemunha e as doses de 0,3; 0,375 e 0,4 L.ha-1 apresentaram eficácia de 
88,4; 88,8 e 91,2 % respectivamente, sendo superiores ao padrão.  

Aos 14 DAD a testemunha encontrava-se com 76% de severidade, e as doses 
de 0,3; 0,375 e 0,4 L.ha-1 apresentaram eficácia de 85,6; 90,5 e 92,5% 
respectivamente. Aos 21 DAD a severidade era de 88% e as doses de 0,3; 0,375 e 0,4 
L.ha-1 apresentaram eficácia de 81,1; 84,6 e 88,6% respectivamente. Em todas as 
avaliações, houve diferença estatística significativa entre a testemunha e os 
tratamentos utilizando fungicida, bem como os tratamentos de PTZ + TFS 433 SC
foram superiores ao padrão.

A colheita foi realizada aos 55 dias após a primeira aplicação (55 DAA), em 
uma área de 7,5 m² de cada parcela, logo, a estimativa de produtividade foi em 
kg.7,5m-2, posteriormente transformados em ton.ha-1. Não houve diferença estatística 
entre os tratamentos e a testemunha, porém os tratamentos que utilizaram PTZ + 
TFS 433 SC juntamente com Aureo, geraram incremento de produtividade de 11,6 a 
36,8%.

Conclui-se que PTZ + TFS 433 SC juntamente a Aureo é eficaz no controle 
de Ferrugem da soja (Phakopsora pachyrhizi). Na avaliação de produtividade, todos os 
tratamentos com fungicidas obtiveram incremento de produtividade em relação à 
testemunha.
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* Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1 

** Adição de Aureo a 0,25% v/v. 
Figura 1. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AUDPC ou AACPD), do ensaio, 
Londrina - PR, 2017.  
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*Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de Aureo a 
0,25% v/v. ¹Severidade (%) da testemunha nas avaliações de eficácia. DAC e DAD: Dias 
Após Aplicação C e D. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de 
Tukey 5%. 

Figura 2. Eficácia (E%) dos tratamentos na cultura da soja. Londrina - PR, 2017.

* Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1.
** Adição de Aureo a 0,25% v/v. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey 5%. 

Figura 3. Produtividade (ton.ha-1) da soja. Londrina - PR, 2017.
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EFEITO DE ÓLEOS MINERAIS E VEGETAIS NA REDUÇÃO DA TENSÃO 
SUPERCIAL DA ÁGUA 

FONSECA, A. E.1; LOPES, M. V.1; RAMOS, M. F. T.1; PAULO JUNIOR, J.1; MALDONADO 
JUNIOR, W2.

1Oxiquímica Agrociência Ltda – Jaboticabal, SP, eduardo.fonseca@oxiquimica.com.br, 2Universidade 
Estadual Paulista – FCAV - UNESP, Campus Jaboticabal. 

O controle químico da ferrugem asiática da soja (Glycine max L. Merrill), causada 
pelo fungo Phakopsora pachyrhizi H. Sydow & Sydow, é uma prática cultural muito frequente 
nas diferentes regiões do Brasil (SCHERMA et al., 2009). Na ausência deste controle, a 
ferrugem pode causar grandes prejuízos em produtividade.  

Adjuvantes são substâncias adicionadas à calda de pulverização com o objetivo de 
melhorar a eficiência das aplicações de produtos fitossanitários, permitir uma penetração 
cuticular mais eficiente (QUEIROZ, 2008), facilitar o molhamento em superfícies hidro-
repelentes, reduzir a tensão superficial, diminuindo o ângulo de contato das gotas isoladas 
sobre a superfície foliar (ANTUNIASSI & BOLLER, 2011) e melhorar o contato da calda com 
a cutícula (KISSMANN, 1996). 

O objetivo do estudo foi analisar o comportamento da tensão superficial da água em 
diferentes concentrações de óleos minerais e vegetais utilizados na cultura da soja. 

O trabalho foi conduzido no Laboratório de Desenvolvimento de Formulações da 
Oxiquímica Agrociência Ltda., município de Jaboticabal/SP, onde determinou-se a tensão 
superficial da água contendo óleo minerais, vegetais e vegetais metilados, descritos na 
Tabela 1. A tensão superficial foi realizada, por meio de um tensiômetro de bancada com 
anel de platina (Kruss, K10), empregando o método Du Nouy (DOPIERALA & PROCHASKA, 
2008). As avaliações foram realizadas a partir de soluções preparadas com as 
concentrações: 0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 e 3,0% v/v. 

Os valores médios de tensão superficial foram submetidos a análise de variância e 
comparados estatisticamente pelo Teste de Tukey a 5% de significância, utilizando o 
programa AgroEstat Sistema para Análises Estatísticas versão 1.0 (BARBOSA; 
MALDONADO JUNIOR, 2010). Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, em 
esquema fatorial 5x11 (5 repetições) para os óleos vegetais, 3x11 para os óleos minerais (6 
repetições) e 2x11 para os vegetais metilados (15 repetições), sendo o primeiro fator 
produtos e o segundo fator as concentrações.  

Nas Tabelas 2, 3 e 4, estão apresentados os valores médios de tensão superficial 
(mN m-1) das soluções com óleos minerais, vegetais e vegetais metilados, em diferentes 
concentrações. Dentre os óleos minerais, a tensão superficial dos produtos Orix e Nimbus 
apresentaram redução a partir da concentração de 0,5%. Para o Argenfrut RV a redução 
iniciou-se na concentração de 0,75%. Sendo assim, os produtos Orix e Nimbus obtiveram 
performance superior ao Argenfrut RV em todas concentrações. 

Os óleos vegetais Veget’Oil e Natur’L Óleo apresentaram redução da tensão 
superficial na concentração de 0,25%. Diferentemente, os óleos Agro-Oil, Du fol e Quimióleo, 
reduziram a tensão superficial, respectivamente, a partir das concentrações 0,75%, 0,75% 
e 1,0%. O Veget’Oil apresentou o melhor resultado, sendo a menor tensão superficial entre 
todos os tratamentos (28,1 mN m-1) e Du fol obteve a maior média de tensão superficial (30,8 
mN m-1). Baseando-se na concentração recomendada de 0,5%, o produto Veget’Oil 
apresentou tensão superficial de 27,7 mN m-1. Mendonça et al. (2007), estudando a tensão 
superficial estática de soluções aquosas com óleos minerais e vegetais, verificaram que o 
Veget Oil foi o produto que apresentou valor mínimo de tensão, sendo esta de 27,308 mN 
m-1, pelo Modelo de Mitscherlich. 

Com relação aos óleos vegetais metilados, Vision e Aureo, demonstraram 
características similares, reduzindo a tensão superficial em soluções com concentrações 
menores desses adjuvantes (0,25%). Porém, o Vision obteve a menor tensão superficial a 
partir da concentração de 0,05%. 
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Portanto, neste estudo pode-se concluir que as maiores reduções da tensão 
superficial foram obtidas com os óleos minerais: Orix e Nimbus, os óleos vegetais: Veget Oil, 
Natur’l Óleo e os óleos vegetais metilados: Vision e Aureo. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos avaliados. Jaboticabal/SP. Safra 16/17. 
Marca

comercial Ingrediente ativo Concentração (g/L) Formulação 

Orix Óleo mineral 800,00 Concentrado emulsionável
Nimbus Óleo mineral 428,00 Concentrado emulsionável

Argenfrut RV Óleo mineral 845,75 Concentrado emulsionável
Veget’oil Óleo vegetal 930,00 Concentrado emulsionável

Natur’L Óleo Óleo vegetal 930,00 Emulsão óleo em água 
Agro-Oil Óleo vegetal 880,00 Concentrado emulsionável
Du fol Óleo vegetal 860,00 Concentrado emulsionável

Quimióleo Óleo vegetal 856,00 Emulsão óleo em água 
Áureo Óleo vegetal metilado 720,00 Concentrado emulsionável
Vision Óleo vegetal metilado 860,00 Concentrado emulsionável

Tabela 2. Valores médios de tensão superficial (mN m-1) de óleos minerais em diferentes 
concentrações (% v/v), em solução aquosa. Jaboticabal/SP. Safra 16/17. 

Concentração                  Orix Nimbus Argenfrut RV 
0,025 30,7 a B  31,2 a B  33,6 a A  
0,050 30,7 a B  31,1 a B  33,6 a A  
0,100 30,5 a C  31,1 a B  33,5 a A  
0,250 29,7 b C  30,3  b B  33,9 a A  
0,500 29,5 bc B  29,6 c B  33,3 a A  
0,750 29,3 bc B  29,3 cd B  32,5 b A  
1,000 29,4 bc B  29,2 cd B  32,2 b A  
1,500 29,0 c B  29,1 cd B  32,2 b A  
2,000 29,1 bc B  29,0 cd B  32,3 b A  
2,500 29,1 bc B  29,1 cd B  32,3 b A  
3,000 29,0 c B  28,8 d B  32,4 b A  

CV (%)                 1,106    1,106    1,106 
Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey.
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Tabela 3. Valores médios de tensão superficial (mN m-1) de óleos vegetais em diferentes 
concentrações (% v/v), em solução aquosa. Jaboticabal/SP. Safra 16/17. 

Concentração Veget’oil Natur’L Óleo Agro-Oil Du fol Quimióleo
0,025 29,9 a C 30,5 a C   32,9 a A 32,4 a A 31,4 a B 
0,050 29,9 a C 30,0 ab C   32,1 a A 32,3 a A 30,9 ab B 
0,100 28,7 b C 29,4 bc C   30,9 b B 32,3 a A 30,4 bc B 
0,250 28,0 bc C 28,8 cd C   30,6 bc A 31,0 b A 29,6 cd B 
0,500 27,7 c D 28,7 cd C   30,1 bcd AB 30,9 b A 29,5 cd B 
0,750 27,7 c C 28,4 d C   29,9 bcde AB  30,4 bc A 29,6 cd B 
1,000 27,8 bc C 28,4 d C   29,8 bcde AB  30,4 bc A 29,4 cde B
1,500 27,6 c C 28,1 d BC   29,7 cde A 30,4 bc A 28,8 de B 
2,000 27,5 c C 28,2 d BC   29,6 de A 29,8 c A 28,5 e B 
2,500 27,6 c D 28,1 d BC   29,4 de AB 29,7 c A 28,7 de BC
3,000 27,6 c D 28,1 d BC   29,0 e AB 29,6 c A 28,7 deBC 

CV (%) 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 
Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey.

Tabela 4. Valores médios de tensão superficial (mN m-1) de óleos vegetais metilados em diferentes 
concentrações (% v/v), em solução aquosa. Jaboticabal/SP. Safra 16/17. 

Concentração Vision Aureo 
0,025 31,1 a A 31,3 a A 
0,050 30,1 b B 31,4 a A 
0,100 29,9 b B 30,4 b A 
0,250 27,9 c B 29,9 bc A 
0,500 27,9 c B 29,4 cd A 
0,750 27,9 c B 29,4 cd A 
1,000 27,9 c B 29,3 cd A 
1,500 28,1 c B 29,1 d A 
2,000 27,9 c B 29,0 d A 
2,500 27,5 c B 29,0 d A 
3,000 27,5 c B 28,8 d A 

CV (%) 2,009 2,009 
Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na vertical e maiúsculas na horizontal, diferem entre si, ao nível de 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey.
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APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS MULTISSITIO ASSOCIADOS A SITIO 
ESPECÍFICO NO CONTROLE DE FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA 

ASSUNÇÃO, P. S.1; TREVISANUTO, H.2; LOPES, M. V.3; FONSECA, A. E.3

1PA Consultoria Agronômica, Pesquisa e Agricultura de Precisão - Diamantino, MT, 
vieira.assunção@terra.com.br; 2Coordenador de Pesquisas PA Consultoria Agronômica, 
Pesquisa e Agricultura de Precisão, 3Oxiquímica Agrociência Ltda – Jaboticabal, SP. 

A soja é uma das culturas de maior importância econômica mundial, chegando 
a 35 milhões de hectares na safra atual brasileira, com estimativa de aproximadamente 
113 milhões de toneladas (Conab, 2018). 

 Alguns fatores têm limitado o rendimento e a lucratividade da produção de soja, 
sendo a ferrugem asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi Syd. & Syd), a doença mais 
limitante, pois ocasiona grandes perdas econômicas, refletindo de forma bastante 
negativa na rentabilidade do produtor (Alves et al., 2006). O uso de fungicidas sitio 
especifico associados a fungicidas multissitio, aplicados de forma preventiva têm sido 
uma boa estratégia para o manejo antiresistência da doença (Mcgrath, 2004).  

Para os fungicidas multissitio ou protetores de contato, o momento adequado de 
aplicação é durante a germinação dos esporos, enquanto para os fungicidas sistêmicos 
a vulnerabilidade é nas 48 horas após a infecção dos esporos (Azevedo, 2017). Dessa 
maneira, se faz necessário estudos quanto ao momento de aplicação adequado para os 
fungicidas, uma vez que cada fungicida se comporta de maneira diferente em 
associação. 

Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a eficiência de dois fungicidas 
multissitio associados a fungicidas sitio específico em diferentes esquemas de aplicação 
no controle de ferrugem asiática da soja. 

O experimento foi conduzido na área experimental da PA Consultoria 
Agronômica, Pesquisa e Agricultura de Precisão, em Diamantino - MT, a uma altitude 
de 592 metros. O ensaio foi instalado em blocos casualizados com quatro repetições. 
As parcelas experimentais foram constituídas por 8 linhas x 5 metros cada. 

A cultivar utilizada na condução do ensaio foi a M 8372 IPRO, susceptível a 
ferrugem asiática, semeada no dia 05/12/2016, em espaçamento de 45 cm entrelinhas 
e 11 plantas por metro. A adubação de base constou em aplicação de 268 kg ha-1 da 
formulação comercial 02-28-00 no sulco de semeadura, conforme a necessidade da 
análise de solo. O controle de pragas e plantas daninhas durante o experimento foi 
realizado conforme as indicações técnicas para a cultura. 

A aplicações dos tratamentos foram realizadas nos estádios R1, R3 e R5.1, 
conforme descrito na Tabela 1, por meio de um pulverizador costal pressurizados com 
CO2, dotado de barra com seis pontas de bico leque do tipo XI11002, aplicado em 
volume de calda de 143 L/ha. 

Os sintomas de ferrugem iniciaram-se no dia 09/02/2017 entre a primeira e 
segunda aplicação. Foi realizada avaliação de porcentagem de controle (obtidos da 
severidade) submetendo os dados de área abaixo da curva de progresso da doença 
(AACPD) à fórmula de Abbott (1925). 

Para o cálculo de produtividade, foi colhida uma amostra uniforme de 2 linhas x 
2 metros por parcela, e após a colheita foi aferida a umidade e peso de mil grãos, 
corrigidos para 13% de umidade. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade, com o auxílio do software ARM. Também foi realizado o cálculo 
do coeficiente de correlação dos fatores avaliados, a fim de entender a interação entre 
os mesmos. 

O uso do fungicida protetor OCC SC nas duas primeiras aplicações (R1 e R3) e 
nas três aplicações (R1, R3 e R5.1) foi eficiente e superior na porcentagem de controle 
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de ferrugem, produtividade e peso de mil grãos em relação ao mancozebe nesses 
estádios.

Lucion et al 2017, em estudos para controle da ferrugem asiática em soja 
identificou que os fungicidas multissítios melhoraram a eficiência dos fungicidas sitio 
específicos, proporcionando melhor controle para o complexo de doenças, reduzindo a 
AACPD em 18,9%.  

Em relação aos diferentes esquemas de aplicação, nota-se que os tratamentos 
5 a 10 não apresentaram diferenças com relação a porcentagem de controle. 

Observou-se baixa produtividade na testemunha devido a semeadura tardia para 
a janela de plantio do cultivar utilizada. A diferença de produtividade entre a testemunha 
e o tratamento mais eficiente (três aplicações de OCC SC) foi bastante significativa, o 
que mostra o alto potencial de dano da doença sobre a cultura, constatada pela forte 
correlação apresentada na Tabela 3. 

Dessa maneira, o uso de fungicidas multissitio associados a sitio específico é 
uma ferramenta importante no manejo de ferrugem na soja. Neste experimento, o 
oxicloreto de cobre SC mostrou-se eficiente obtendo melhores respostas de 
produtividade, porcentagem de controle da doença e peso de mil grãos em três 
aplicações de forma associada a sitio específico. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos avaliados. PA Consultoria Agronômica, Pesquisa & 
Agricultura de Precisão. Diamantino-MT. Safra 16/17. 

Tratamentos R1 (1ª aplicação) R3 (2ª aplicação) R5.1 (3ª aplicação) 
1 Testemunha Testemunha Testemunha 
2 Azoxi/ Benzo1 Trifloxi/ Protio2 Fluxa/ Pira3

3 Azoxi/ Benzo + Mcz4 Trifloxi/ Protio + Mcz Fluxa/ Pira + Mcz 
4 Azoxi/ Benzo + Mcz Trifloxi/ Protio + Mcz Fluxa/ Pira + OCC SC5

5 Azoxi/ Benzo + Mcz Trifloxi/ Protio + OCC SC Fluxa/ Pira + Mcz 
6 Azoxi/ Benzo + OCC SC Trifloxi/ Protio + Mcz Fluxa/ Pira + Mcz 
7 Azoxi/ Benzo + Mcz Trifloxi/ Protio + OCC SC Fluxa/ Pira + OCC SC 
8 Azoxi/ Benzo + OCC SC Trifloxi/ Protio + Mcz Fluxa/ Pira + OCC SC 
9 Azoxi/ Benzo + OCC SC Trifloxi/ Protio + OCC SC Fluxa/ Pira + Mcz 
10 Azoxi/ Benzo + OCC SC Trifloxi/ Protio + OCC SC Fluxa/ Pira + OCC SC 

Foram utilizados adjuvantes nas aplicações de acordo com recomendação dos fabricantes, sendo eles: 0,6 L/ha de óleo 
mineral com Azoxi/Benzo, 0,25 L/ha de metilado de seja com Trifloxi/ Protio e 0,5 L/ha de óleo mineral com Fluxa/ Pira. 
1Azoxi/ Benzo = azoxistrobina + benzovindiflupir na dosagem 0,2 L/ha; 2Trifloxi/ Protio = trifloxistrobina + protioconazol 
na dosagem 0,4 L/ha; 3Fluxa/ Pira = fluxapiroxade + piraclostrobina na dosagem 0,3 L/ha; 4Mcz= mancozebe na dosagem 
1,5 kg/ha; 5OCC SC= oxicloreto de cobre na dosagem 0,5 L/ha. 

Tabela 2. Resultados de % de controle de ferrugem, produtividade (sc/ha) e peso de mil grãos 
(g). PA Consultoria Agronômica, Pesquisa & Agricultura de Precisão. Diamantino-MT. Safra 
16/17. 

Tratamento % Controle Ferrugem Produtividade (sc/ha) PMG (g) 
1 0,0 e* 11,2 g 80,6 c 
2 55,5 d 26,1 f 99,7 b 
3 63,1 cd 28,6 ef 100,4 b 
4 65,0 bc 29,1 def 99,8 b 
5 74,3 a 31,7 b-e 106,3 ab 
6 75,1 a 33,9 abc 108 a 
7 73,6 ab 30,6 cde 105,1 ab 
8 67,8 abc 32,9 a-d 104,5 ab 
9 76,2 a 35,4 abc 107,7 a 
10 74,5 a 36,0 a 109,8 a 

CV (%) 5,3 5,7 2,7 
*Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Tabela 3. Coeficientes de correlação entre as variáveis produtividade (sc/ha), peso de mil grãos 
(g) e % de controle de ferrugem. PA Consultoria Agronômica, Pesquisa & Agricultura de Precisão. 
Diamantino-MT. Safra 16/17. 

Coeficientes de correlação 
Produtividade (sc/ha) PMG % Controle Ferrugem 

Produtividade (sc/ha) -   
PMG 0,932 -
% Controle Ferrugem 0,919 0,895 -
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Colletotrichum truncatum EM SOJA: SENSIBILIDADE IN VITRO A FUNGICIDAS 

DEUNER, C.C.1; SILVA, B.S.1; TOGNON, J.1; FÁVERO, N.R.1; PAIZ, C.M.B.1; REIS. 
E.M.2

1Universidade de Passo Fundo – Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária –Campus I, 
Bairro São José, BR 285, KM 171, Caixa Postal 611, Passo Fundo, RS, Brasil. CEP 99052-900. 
carolinadeuner@upf.br; 2 Agroservice Pesquisa e Consultoria Agrícola. 

Para antracnose em soja, causada pelo fungo Colletotrichum truncatum Andrus 
& Moore, o controle químico é sem dúvida a estratégia mais utilizada, devido a isso, 
pode ocorrer a redução da sensibilidade do fungo aos fungicidas. A variação na 
sensibilidade do fungo pode ocorrer em função da origem do isolado e do mecanismo 
de ação dos fungicidas. Mediante isso, o objetivo da pesquisa foi verificar se há variação 
na sensibilidade de isolados de C. truncatum provenientes de diferentes regiões 
produtoras de soja no Brasil, aos fungicidas.  

Para realização do experimento, utilizou-se 28 isolados do fungo provenientes 
de diferentes regiões que foram inoculados em soja para verificar sua patogenicidade. 
Utilizou-se meio PDA (potato, dextrose e agar) contendo cinco concentrações de cada 
fungicida (Tabela 1): 0,1; 1; 10; 40 e 100 mg/L mais “0” mg/L (testemunha). Foram 
preparadas duas suspensões estoques de 100 mL de água destilada e esterilizada, e 
adicionando-se os volumes necessários de cada fungicida, de acordo com a 
concentração dos ingredientes ativos. Em seguida um disco da cultura pura, ou seja, 
isolado monospórico do fungo foi colocado no centro da placa de Petri contendo o meio 
com o fungicida nas diferentes concentrações, sendo as mesmas incubadas em câmara 
com luz contínua e temperatura de 25 ± 2 °C. A avaliação foi feita com um paquímetro 
digital, medindo o diâmetro das colônias para determinação da CI50 (concentração 
inibitória de 50%). A classificação dos isolados quanto à sensibilidade para os fungicidas 
foi baseada no critério proposto por Edgington e Klew (1971): insensíveis se a CI50 > 50 
mg/L, moderadamente sensíveis se a CI50 estiver entre 1 e 50 mg/L e altamente 
sensíveis se a CI50 < 1 mg/L. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
bifatorial com 28 isolados e seis fungicidas. Os dados foram submetidos à análise 
estatística utilizando o programa RStudio, através de regressão linear e determinada a 
CI50 dos fungicidas aos isolados de C. truncatum.

Para os isolados de C. truncatum da Bahia (Tabela 2), a CI50 média foi de 0,12 
mg/L para azoxistrobina + benzovindiflupir e de 39,76 mg/L para piraclostrobina, sendo 
os isolados classificados como altamente sensível e moderadamente sensível, 
respectivamente aos fungicidas. Para os isolados de Goiás, a CI50 média entre os 
fungicidas foi de 0,013 a 89,07 mg/L, sendo a menor para azoxistrobina + 
benzovindiflupir (0,013 mg/L, altamente sensível) e a maior para piraclostrobina (89,07 
mg/L, insensível). Os isolados do Mato Grosso, apresentaram menor CI50 média para 
azoxistrobina + benzovindiflupir de 0,011 mg/L (altamente sensível) e a maior para 
ciproconazol de 47,31 mg/L (insensível). Entre os isolados do Paraná, as CI50 médias 
para azoxistrobina + benzovindiflupir foi de 0,0027 mg/L (altamente sensível) e para 
piraclostrobina foi de 80,51 mg/L (insensível). Para os isolados do Rio Grande do Sul, a 
CI50 média foi de 0,20 mg/L para azoxistrobina + benzovindiflupir (altamente sensível) e 
de 96,48 mg/L para mancozebe (insensível). Os isolados de Tocantins apresentaram 
CI50 média que variaram de 0,0045 para azoxistrobina + benzovindiflupir (altamente 
sensível) a 75,04 mg/L para ciproconazol (insensível). Entre os isolados sem 
identificação, as CI50 médias para os fungicidas variaram de 0,0065 mg/L (azoxistrobina 
+ benzovindiflupir) a 99,94 mg/L (piraclostrobina), sendo altamente sensível e 
insensível, respectivamente. Em relação à média geral da CI50 dos fungicidas para todas 
as regiões, a menor foi para azoxistrobina + benzovindiflupir (0,051 mg/L), enquanto que 
a maior foi para piraclostrobina (62,19 mg/L). Os menores valores médios por região 
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foram para BA (15,95 mg/L), seguido de MT (22,56 mg/L), GO (30,17 mg/L), TO (34,41 
mg/L), PR (35,71 mg/L), RS (38,47 mg/L) e isolados sem identificação (45,78 mg/L). 

A sensibilidade do fungo está associada a sua região geográfica de origem, 
sendo que os isolados de mesma origem podem apresentar comportamento 
semelhante, ocorrendo uma alta diversidade genética entre os isolados (SHARMA et 
al., 2014). A utilização de fungicidas com o mesmo mecanismo de ação, sem alternar 
princípios ativos, pode alterar a sensibilidade do fungo, acarretando na diminuição do 
controle da doença. Existe diferença de controle dos grupos químicos mais utilizados, 
como triazóis (IDM) (ZHANG et al., 2017) e estrobilurinas (IQe) (YOKOSAWA et al., 
2017), destacando o ciproconazol e a piraclostrobina (SAMUELIAN et al., 2014) com 
utilização isolada. Contudo, outras investigações apresentam diferenças no controle do 
fungo entre ingredientes ativos pertencentes ao mesmo grupo químico (GREER et al., 
2011), como foi citado para o protioconazol (IDM), apresentando baixo valor de CI50

(WEEMS et al., 2017).  
Portanto, há variabilidade na sensibilidade dos isolados do fungo C. truncatum, 

sendo que esses são altamente sensíveis ao fungicida azoxistrobina + benzovindiflupir, 
medianamente sensíveis a mancozebe, protioconazol e piraclostrobina + epoxiconazol 
+ fluxapiroxade e insensíveis a piraclostrobina e ciproconazol. 

Com relação aos isolados de diferentes regiões, BA (15,95 mg/L) e MT (22,56 
mg/L) apresentam as menores CI50 e RS (38,47 mg/L) e isolados sem identificação 
(45,78 mg/L) apresentaram as maiores.  
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Tabela 1. Fungicidas utilizados para determinar a sensibilidade de 28 isolados do fungo 
Colletotrichum truncatum provenientes de diferentes regiões produtoras de soja. UPF, Passo 
Fundo/RS, 2018 

Ingrediente ativo Nome 
comercial 

Concentração 
(i.a./L ou kg) Mecanismo de ação 

Protioconazol - 250 IDM2

Ciproconazol Alto 100 100 IDM2

Piraclostrobina Comet 250 IQe3

Mancozebe Unizeb Gold 750 MULT4

Azoxistrobina+ benzovindiflupir Elatus 300 + 150 IQe3 + ISDH5

Piraclostrobina + epoxiconazol 
+ fluxapiroxada Ativum EC1 50 + 81 + 50 IQe3 + IDM2 + ISDH5

1EC (Concentrado emulsionável), 2IDM (triazol), 3IQe (estrobilurina), 4MULT (multissítio) e 5ISDH (carboxamida).

Tabela 2. Concentração inibitória (CI50) de 28 isolados de Colletotrichum truncatum a seis 
fungicidas. UPF, Passo Fundo/RS, 2018

 Estado Isol1 Manc2 Protio3 Azox+ 
Benz4 Piraclo5

Piraclo+
epoxi+
fluxa6

Cipro7 Média    Média  
   Geral 

BA

CT9 5,15 3,79 0,39 26,35 4,61 62,71 17,17 

    15,95 CT10 7,62 4,72 0,0020 12,42 0,073 2,03 6,53 
CT12 13,29 3,97 0,085 >100 33,07 57,93 34,72 
CT24 11,16 3,68 0,0029 20,26 9,49 0,11 7,45 

Média 9,30 4,04 0,12 39,76 11,81 30,69 - - 

GO 

CT13 23,98 8,88 0,0028 >100 57,53 0,068 31,74 

    30,17 
CT14 2,67 5,28 0,010 69,60 23,83 55,90 26,21 
CT17 3,93 5,77 0,0010 >100 26,38 >100 39,34 
CT18 76,36 4,58 0,0049 75,76 9,97 >100 44,45 
MF2 3,63 2,80 0,049 >100 19,21 96,93 37,33 

Média 22,11 5,46 0,013 89,07 27,38 37,02 - - 

MT

CT3 9,02 5,04 0,0028 47,62 8,73 23,88 15,71 

    22,56 

CT4 3,48 1,66 0,0029 89,47 10,32 66,79 28,62 
CT7 >100 3,28 0,0018 0,15 34,07 0,04 22,92 

CT39 2,60 0,19 0,0039 0,021 62,83 >100 27,61 
MF1 6,45 2,32 0,0054 42,54 10,93 86,07 24,72 
MF4 1,35 7,23 0,051 71,65 7,16 7,10 15,76 

Média 20,48 3,28 0,011 41,91 22,34 47,31 - - 

PR
CT28 >100 5,44 0,0031 70,09 2,54 49,04 37,85 

     35,71 CT40 4,99 13,11 0,0014 >100 32,00 22,69 28,79 
CT41 62,37 9,18 0,0036 71,45 15,39 84,48 40,48 

Média 55,78 9,24 0,0027 80,51 16,64 52,07 - - 

RS
CT31 >100 0,059 0,0088 17,86 71,14 >100 48,18 

     38,47 CT32 >100 7,58 0,0014 22,64 6,39 33,16 28,29 
CT34 90,53 4,33 0,59 34,91 3,22 >100 38,93 

Média 96,84 3,99 0,20 25,14 26,92 77,72 - - 

TO 

CT35 11,01 4,44 0,0082 48,98 27,52 >100 31,99 

     34,41 CT36 9,22 14,54 0,0041 95,16 10,29 0,17 21,56 
CT37 31,29 29,14 0,0035 79,38 16,24 >100 42,67 
CT38 >100 18,09 0,0024 12,49 18,08 >100 41,44 

Média 37,88 16,55 0,0045 59,00 18,03 75,04 - - 

SI8
CT22 43,77 4,71 0,0043 99,81 16,36 91,61 42,71 

     45,78 CT26 0,106 5,02 0,014 >100 33,58 >100 39,78 
MF3 >100 3,66 0,0013 >100 25,41 >100 54,84 

  Média 47,95 4,46 0,0065 99,94 25,12 97,20 - - 
Média Geral 41,42 6,72 0,051 62,19 21,18 59,55 - - 
1Isol (Isolado de C. truncatum), 2Manc (Mancozebe), 3Protio (Protioconazol), 4Azoxis + benzo (Azoxistrobina + 
benzovindiflupir), 5Piraclo (Piraclostrobina), 6Piraclo + epoxi + fluxa (Piraclostrobina + epoxiconazol + fluxapiroxada) e 
7Cipro (Ciproconazol), 8SI (sem identificação). 
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Colletotrichum truncatum EM SOJA: FUNGITOXIDADE DE FUNGICIDAS  
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Bairro São José, BR 285, KM 171, Caixa Postal 611, Passo Fundo, RS, Brasil. CEP 99052-900. 
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A antracnose da soja [(Glycine max (L.) Merr.] causada pelo fungo Colletotrichum 
truncatum Andrus & Moore é relatada nas principais regiões produtoras de soja do 
mundo (ISHII et al., 2016), sendo que no Brasil, encontra-se principalmente no Centro-
Oeste, onde epidemias da doença são crescentes a cada safra (PESQUEIRA et al., 
2016). Na busca por estratégias eficazes para controlar a doença, vários métodos têm 
sido utilizados como resistência genética, rotação de cultura, produção de sementes 
sadias e uso de fungicidas. Apesar disso, o controle químico ainda é utilizado 
extensivamente, como a única forma de controle da doença. Devido a isso, há relatos 
de que fungicidas vem perdendo eficiência a cada safra, apresentando menor controle 
da doença, demonstrando que o fungo pode estar apresentando redução da 
sensibilidade aos diferentes grupos químicos de fungicidas (BESTOR et al., 2011; DIAS 
et al., 2016). Devido à importância da doença e à falta de informações sobre a 
sensibilidade do fungo, o objetivo deste trabalho foi verificar a fungitoxidade de 
fungicidas de diferentes grupos químicos para dois isolados de C. truncatum, por meio 
de determinação da concentração inibitória de 50% (CI50).

Para realização do experimento, utilizou-se dois isolados do fungo CT6 
(Cláudia/MT) e CT21(Almirante Tamandaré/RS) que foram inoculados em soja para 
verificar sua patogenicidade. Utilizou-se meio PDA (potato, dextrose e agar) contendo 
cinco concentrações de cada fungicida (Tabela 1): 0,1; 1; 10; 40 e 100 mg/L mais “0” 
mg/L (testemunha). Para isso, foram preparadas duas suspensões estoques de 100 mL 
de água destilada e esterilizada, e adicionando-se os volumes necessários de cada 
fungicida, de acordo com a concentração dos ingredientes ativos. Em seguida um disco 
da cultura pura foi colocado no centro da placa de Petri contendo o meio com o fungicida 
nas diferentes concentrações, sendo as mesmas incubadas em câmara com luz 
contínua e temperatura de 25 ± 2 °C. A avaliação foi feita com um paquímetro digital, 
medindo o diâmetro das colônias para determinar a CI50 (concentração inibitória de 
50%). Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o programa RStudio, 
através de regressão linear e determinada a CI50 dos fungicidas aos isolados de C.
truncatum.

Houve diferença na fungitoxidade dos fungicidas para os dois isolados, sendo 
que para os IQe (inibidores da quinona externa) e IDM (inibidores da desmetilação), os 
menores valores da CI50 foram para o isolado CT6 (MT), enquanto que para IST 
(inibidores da síntede da tubulina) e MULT (multissítios) foram para os isolados CT21 
(RS). Para os ISDH (inibidores da succinato desidrogenase), não houve diferença entre 
os isolados. Com relação aos grupos químicos, para IQe, a azoxistrobina apresentou a 
menor CI50, com 5,50 mg/L para o isolado CT6 e de 19,45 mg/L para CT21. No grupo 
dos IDM, para o protioconazol foi determinada a menor CI50 para o isolado CT6, com 
6,72 mg/L, e para o CT21 foi de 31,46 mg/L. O grupo ISDH apresentou menor CI50 para 
o benzovindiflupir, com 0,0042 mg/L para CT6 e 0,023 mg/L para CT21. Para o IST, o 
carbendazim apresentou CI50 de 38,61 mg/L, para o CT6 e 0,0013 mg/L para CT21. Para 
os MULT, as menores CI50 foram obtidas para o clorotalonil, com 2,58 mg/L (CT6) e 1,11 
mg/L (CT21).  

O processo de adaptação do fungo ao fungicida resulta na seleção de indivíduos 
menos sensíveis. O monitoramento da sensibilidade do fungo aos fungicidas é uma 
atividade essencial para o desenvolvimento de programas de controle efetivos, pois os 
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resultados demonstram o surgimento de mutantes resistentes a fungicidas em 
populações de C. truncatum (CALZADA et al., 2015). Os isolados testados, com origem 
de duas regiões do Brasil apresentam sensibilidade distinta aos fungicidas. Esse 
comportamento também foi encontrado em isolados de C. truncatum provenientes de 
diferentes regiões de Trindade e Tobago, indicando que o uso repetido de fungicidas 
com o grupo químico benzimidazol (RAMPERSAD, 2016), pode explicar a sensibilidade 
reduzida no isolado do MT. Outro fator que contribui para esse cenário são as práticas 
de cultivo, que alteram a sensibilidade dos isolados aos fungicidas, visto que não existe 
um único fungicida que seja eficaz contra todas as doenças da cultura, portanto, é 
necessário combinar diferentes substâncias químicas para otimizar o controle 
(RAMPERSAD, 2017). 

Mediante o exposto, há diferença na fungitoxidade dos diferentes isolados de C.
truncatum frente aos fungicidas testados, sendo que os fungicidas azoxistrobina (IQe), 
benzovindiflupir (ISDH) e clorotalonil (MULT) apresentam as menores CI50,
independente do isolado do fungo. O fungicida benzovindiflupir apresenta maior 
fungitoxicidade dentre todos os fungicidas, com CI50 de 0,0042 mg/L para o isolado CT6 
(MT) e 0,023 mg/L para o isolado CT21 (RS). 
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Tabela 1. Fungicidas utilizados no teste de fungitoxidade para dois isolados de soja de 
Colletotrichum truncatum. UPF, Passo Fundo/RS, 2018 

Ingrediente ativo Nome comercial Concentração 
(i.a./L ou kg) Mecanismo de ação 

Azoxistrobina Priori 250 IQe4

Piraclostrobina Comet 250 IQe4

Picoxistrobina Oranis 250 IQe4

Trifloxistrobina Flint 500 WG1 500 IQe4

Protioconazol - 250 IDM5

Ciproconazol Alto 100 100 IDM5

Tebuconazol Folicur 200 EC2 200 IDM5

Carbendazim Carbendazim 500 IST6

Benzovindiflupir Solatenol 100 ISDH7

Fluxapiroxade - 300 ISDH7

Oxicloreto de cobre Difere 588 MULT8

Mancozebe Unizeb Gold 750 MULT8

Clorotalonil Previnil SC3 730,6 MULT8

1WG (Grânulo dispersível), 2EC (Concentrado emulsionável), 3SC (Suspensão concentrada), 4IQe 
(estrobilurina), 5IDM (triazol), 6IST (benzimidazol), 7ISDH (carboxamida) e 8MULT (multissítio). 

Tabela 2. Concentração inibitória de 50% (CI50) de dois isolados de Colletotrichum truncatum
para diferentes fungicidas. UPF, Passo Fundo/RS, 2018 

Fungicidas 
CT6 CT21 

Média
CI50 (1) p erro CI50  p erro 

Azoxistrobina 5,50 0,9850 291,06 19,45 NA NA 12,47 
Piraclostrobina >40 0,1064 49,12 31,16 0,9187 302,95 35,58 
Picoxistrobina 27,59 0,9725 794,23 >40 NA NA 33,79 
Trifloxistrobina >40 0,0000 1,10+47 >40 0,0000 6,29+38 >40 

Média 28,27 - - 32,65 - - - 

Ciproconazol >40 0,5466 707,86 >40 0,1092 97,05 >40 
Tebuconazol 11,41 0,0000 1,34 8,84 0,0000 0,86 10,12 
Protioconazol 6,72 0,0030 2,10 31,46 0,0058 10,69 19,09 

Média 19,37 - - 26,77 - - - 

Benzovindiflupir 0,0042 0,2676 0,0038 0,023 0,6215 0,046 0,0136 
Fluxapiroxade >40 0,9885 11806,5 >40 0,8795 834,39 >40 

Média 20,00 - - 20,00 - - - 

Carbendazim 38,61 0,1746 23,38 0,0013 0,0482 0,0009 19,30 
Média 38,61 - - 0,0013 - - - 

Clorotalonil 2,58 0,9063 21,74 1,11 0,9625 23,38 1,84 
Oxicloreto de 

cobre >40 0,9467 750,38 5,51 0,9515 89,87 22,75 

Mancozebe 14,66 0,0000 2,03 >40 0,2408 105,77 27,33 
Média 19,08 - - 15,54 - - 

Nota: p (valor de probabilidade) 



Sessão de Fitopatologia 565

AVALIAÇÃO DA REAÇÃO DE ACESSOS DE ESPÉCIES DE ESTILOSANTES 
A Phakopsora pachyrhizi 
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A ferrugem-asiática, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd., 
é uma das doenças mais severas da cultura da soja, sendo relatadas perdas de 
produtividade de até 90% em diferentes regiões do mundo (Hartman et al., 2015). 
Fungos causadores de ferrugens são parasitas biotróficos e necessitam de hospedeiro 
vivo para sobreviver e se multiplicar. Ao contrário de outros fungos causadores de 
ferrugens que só penetram por estômatos, P. pachyrhizi penetra o hospedeiro de 
forma direta através da epiderme. Essa característica pode explicar o grande número 
de hospedeiros desse fungo. Todos os hospedeiros de P. pachyrhizi pertencem à 
família Fabaceae, que é uma das maiores famílias de plantas com flores, contendo 
650 gêneros e 18.000 espécies. Os hospedeiros de P. pachyrhizi estão restritos a 
subfamília Papilionoideae. Essa subfamília contém aproximadamente 476 gêneros e 
13.860 espécies. Phakopsora pachyrhizi é conhecida por infectar 42 gêneros de 
leguminosas da subfamília Papilionoideae, mas o limite de hospedeiros ainda não é 
totalmente conhecido (Slaminko et al., 2008). 

Algumas espécies do gênero Stylosanthes, tais como S. capitata, S. 
macrocephala e S. guianensis, também pertencentes à referida subfamília, estão entre 
as mais importantes leguminosas forrageiras tropicais, devido à sua excelente 
adaptação às condições edafoclimáticas dos Cerrados no Brasil, bem como às várias 
regiões tropicais e subtropicais da Austrália, Ásia e África (Chakraborty et al., 1997; 
Fernandes et al., 2000). É uma forrageira rica em proteína, com excelente capacidade 
de fixação biológica de nitrogênio no solo, além possuir sistema radicular profundo e 
boa capacidade de produção de massa. Assim, cultivares desta leguminosa tem 
contribuído para reduzir os custos com insumos agrícolas, bem como para a 
diminuição dos impactos ambientais, além de possibilitar melhoria no desempenho 
animal (Embrapa Gado de Corte, 2007).  Em trabalhos mais recentes, Fernandes et al. 
(2015) verificaram que alguns genótipos de Stylosanthes spp., dentre eles os 
componentes da Cultivar Estilosantes Campo Grande, não são hospedeiros de  
Pratylenchus brachyurus, um patógeno de grande relevância para as culturas da soja, 
milho e outras culturas nos Cerrados brasileiros. Assim, produtores das referidas 
culturas já estão utilizando essa leguminosa forrageira em rotação de culturas como 
estratégia de manejo do nematoide em áreas da região centro-oeste brasileiro.   

A avaliação do seu potencial como hospedeiro de P. pachyrhizi é fundamental 
para verificar se pode servir de ponte verde para o fungo durante a entressafra e fonte 
de inóculo inicial na safra. Até o momento o gênero Stylosanthes não foi relatado 
como hospedeiro desse fungo (Farr; Rossman, 2018).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a reação de acessos de Stylosanthes
capitata, S. macrocephala e S. guianensis ao fungo P. pachyrhizi, causador da 
ferrugem-asiática da soja. 

Foram realizadas avaliações da reação de 11 acessos de Stylosanthes (Tabela 
1) ao fungo P. pachyrhizi em 2015 a 2016, inoculados em condições de casa de 
vegetação. Foram semeadas 50 sementes escarificadas em vasos contendo solo e 
areia lavada na proporção 1:1 e profundidade aproximada de 1 cm. Após a 
germinação foi realizado o desbaste para quatro plantas por vaso. Após seis semanas, 
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quando as plantas estavam com cinco a seis folhas definitivas, as plantas foram 
inoculadas com suspensão de 3 x 104 esporos mL-1 de P. pachyrhizi. Os esporos para 
inoculação foram coletados de plantas de soja infectadas e mantidas em casa de 
vegetação. Para garantir a re-inoculação nas plantas de estilosantes, foram colocados 
vasos com plantas de soja infectadas com ferrugem-asiática, entre os vasos de 
estilosantes. O delineamento foi inteiramente casualizado com cinco repetições, sendo 
cada repetição constituída por um vaso com quatro plantas. As avaliações foram 
realizadas quatro meses após a semeadura, coletando-se 10 folhas por vaso e 
observando no laboratório a presença de lesões ou urédias em todo o limbo foliar. Na 
presença de lesões, as folhas foram incubadas em câmara úmida para verificar a 
formação de urédias e a presença de uredosporos.  

Os acessos 1463, 1480, 1517 e 1579 apresentaram pontuações escuras nas 
folhas (Figura 1), mas não apresentaram a formação de urédia ou a produção de 
uredosporos, não sendo confirmada como lesão de ferrugem-asiática. Os demais 
acessos não apresentaram nenhum tipo de sintoma, não sendo confirmados como 
hospedeiros do fungo P. pachyrhizi.
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Tabela 1. Acessos de Stylosanthes capitata, S. macrocephala e S. guianensis inoculados com 
esporos de Phakopsora pachyrhizi e avaliados quanto à formação de urédias.

Espécie Acesso Urédia 

Stylosanthes capitata CGR-1 0 

S. capitata 96 0 

S. capitata 113 0 

S. capitata 120c 0 

S. capitata 231 0 

S. macrocephala CGR1-M 0 

S. macrocephala 120m 0 

S. guianensis 1463 0 

S. guianensis 1480 0 

S. guianensis 1517 0 

S. guianensis 1579 0 

Figura 2. Lesões observadas nas folhas dos acessos 1463, 1480, 1517 e 1579. 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO FUNGICIDA PTZ + TFS 433 SC 
(PROTIOCONAZOLE 23,3% + TRIFLOXISTROBINA 20%) NO CONTROLE DE 
OÍDIO DA SOJA (Microsphaera diffusa) NA CULTURA DA SOJA (Glycine max 

L.)

KAWAGUCHI, I. ¹; DELLA VALLE, J. N.²; BORTOLAN, R.²; WAZNE, F. A.²; OMETTO, 
F.²; KROL, A. C. A.²; DOCEMA, T.²; MARTINS, M. M.²; NISHIKAWA, M. A. N.² 

1BAYER S.A, Rod. Doutor Roberto Moreira, 5005 - Recanto dos Pássaros, Paulínia - SP, 
fabiana.ometto@bayer.com; 2 BAYER S.A. 

Vários fatores limitam a obtenção de altos rendimentos na cultura da soja, entre 
eles, as doenças foliares são consideradas um dos principais. Entre essas doenças 
podemos destacar o oídio (Microsphaera diffusa). (IGARASHI et al., 2010). 

Forma-se na superfície da planta uma camada de micélio e esporos 
pulverulentos que, de pequenos pontos brancos, podem cobrir toda a parte aérea da 
planta. Com a evolução da doença, a coloração branca do fungo passa a ser da cor 
castanho-acinzentada. Sob condição de infecção severa, a cobertura de micélio e a 
frutificação do fungo impedem a fotossíntese e as folhas secam e caem 
prematuramente. O uso de cultivares resistentes é reconhecido como a prática de 
manejo mais eficiente para esta doença. Porém, não havendo disponibilidade de 
cultivares com essas características, ou no caso de quebra da resistência de uma 
cultivar, é recomendado o tratamento químico com fungicidas registrados (YORINORI, 
1997).

O seguinte trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia e a praticabilidade do 
fungicida PTZ + TFS 433 SC (Protioconazole 23,3% + Trifloxistrobina 20%) 
adicionado a Aureo, no controle do oídio da soja (Microsphaera diffusa), na cultura da 
soja (Glycine max L.), avaliando a fitotoxicidade, a severidade da planta e o rendimento 
dos grãos. O ensaio foi conduzido em condições de campo, na Estação Experimental 
Bayer S.A., localizada no município de Passo Fundo, estado do Rio Grande do Sul 
(Latitude –28.123706 S; longitude -52.23581 W e altitude 686m), na safra agrícola de 
2017 entre os meses de Janeiro e Abril de 2017. Utilizou-se a variedade CZ16B39, 
sendo realizada a semeadura no dia 01/12/2016 com emergência no dia 08/12/2016. Os 
tratamentos constaram de PTZ + TFS 433 SC nas doses de 0,2; 0;3; 0,375 e 0,4 L/ha 
juntamente com Ester Metílico de óleo de Soja a 0,25 % V/V; o fungicida FLUZ + PIR 
(Fluxapiroxade 16,7% + Piraclostrobina 33,3%)  na dose de 0,25 L/ha juntamente com 
óleo mineral a 0,5 L/ha utilizado como padrão e uma testemunha. Foram realizadas 
quatro aplicações com intervalo de 14 dias. As aplicações foram feitas com pulverizador 
costal de pressão constante (CO2) e o volume de calda aplicado foi de 150 L.ha-1. Nas 
pulverizações a barra foi posicionada a uma distância de 40 cm das plantas de forma a 
proporcionar cobertura completa e uniforme. Sendo que a primeira aplicação ocorreu 
quando as plantas se encontravam no estádio BBCH 28 da cultura, no dia 11/01/2017.  

 Foram realizadas avaliações de fitotoxicidade, que se iniciaram no dia 
25/01/2017 e avaliações de severidade que se iniciaram no dia 15/02/2017. Aos 98 DAA 
(Dias Após Aplicação A) quantificou-se a produtividade em peso total dos grãos. Os 
dados foram submetidos a análise de variância  e as médias dos tratamentos 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O delineamento experimental 
foi em blocos ao acaso, com quatro repetições. As parcelas constaram de 2,5 m de 
largura e 5,0 m de comprimento totalizando 12,5 m2 de área trabalhada.  

Através dos resultados foi possível observar que os tratamentos com PTZ + 
TFS 433 SC apresentaram fitotoxicidade à cultura da soja após a quarta aplicação, 
porém isto não afetou negativamente a produtividade e o desenvolvimento da cultura.  
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Em relação à eficácia, é possível observar que na avaliação aos 7DAD (Dias 
Após Aplicação D) a eficácia foi de 84,7 a 87,1% nos tratamentos que utilizaram PTZ + 
TFS 433 SC nas doses de 0,30; 0,375 e 0,40 L.ha-1, respectivamente. Aos 14 DAD foi 
possível observar eficácia de 83,2; 86,1 e 89,1% nos mesmos tratamentos citados 
acima. E aos 21DAD a eficácia nas doses de 0,30; 0,375 e 0,40 L.ha-1 de PTZ + TFS 
433 SC foi de 80,0; 82,6 e 86,5%, respectivamente. 

 Ao avaliar a produtividade em peso total de grãos em kg/6,0 m2, que 
posteriormente foi convertida para toneladas por hectare, aos 98 DAA, todos os 
tratamentos com aplicações dos fungicidas testados apresentaram diferença estatística 
em relação a testemunha, com destaque para os tratamentos PTZ + TFS 433 SC, que 
obtiveram os melhores resultados. Os tratamentos que utilizaram PTZ + TFS 433 SC
nas doses de 0,20 a 0,40 L.ha-1 geraram incremento de produtividade na ordem de 26,8 
a 52,1% o que representa ganho de 0,95 a 1,84 ton.ha-1. Sendo que o fungicida padrão 
foi estatisticamente similar a menor dose de PTZ + TFS 433 SC. As doses de 0,30 a 
0,40 L.ha-1 do fungicida PTZ + TFS 433 SC foram superiores estatisticamente ao 
padrão.

Nas condições em que o experimento foi conduzido pode-se concluir que PTZ + 
TFS 433 SC juntamente com éster metílico de óleo de soja, nas doses de 0,3 a 0,4 
L.ha-1, foi eficaz no controle de oídio da soja, gerando incremento de produtividade 
quando comparados à testemunha.  

Referências:
IGARASHI, S. et al. Danos causados pela infecção de oídio em diferentes estádios fenológicos 
da soja. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v. 77, n. 2, p.245-250, jun. 2010. 

YORINORI, J. T. OÍDIO DA SOJA.  Londrina: Embrapa Soja, N°59, out/1997, p. 1-5. 

*Tratamento químico padrão – adição de óleo mineral na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de éster 
metílico de óleo de soja a 0,25% v/v. Médias seguidas da mesma letra não diferem 
estatisticamente (Tukey 5%). 

Figura 1. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AUDPC ou AACPD), do ensaio, 
Passo Fundo - RS, 2017 
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*Tratamento químico padrão – adição de óleo mineral na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de ester 
metílico de óleo de soja a 0,25% v/v. ¹Severidade (%) da testemunha nas avaliações de 
eficácia. DAD: Dias Após aplicação D. Médias seguidas da mesma letra não diferem 
estatisticamente (Tukey 5%). 

Figura 2. Eficácia (%) dos tratamentos na cultura da soja. Passo Fundo - RS, 2017. 

*Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de Aureo a 0,25% 
v/v. IR = incremento de rendimento. Médias seguidas da mesma letra não diferem 
estatisticamente (Tukey 5%).  

Figura 3. Produtividade (ton.ha-1) dos tratamentos experimentais, Passo Fundo - RS, 2017. 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA AGRONÔMICA DO FUNGICIDA PTZ + TFS 433 
SC (PROTIOCONAZOLE 23,3% + TRIFLOXISTROBINA 20%) NO CONTROLE 

DE MANCHA-ALVO (Corynespora cassiicola) NA CULTURA DA SOJA 
(Glycine max (L.) Merr.) 

SOUZA, M. S. X. A.1; DELLA VALLE, J. N.2; BORTOLAN, R.2; SHIRAKAWA, M. O.2;
KROL, A. C. A.², DOCEMA, T.², MARTINS, M. M.², NISHIKAWA, M. A. N.² 

1 Estação Experimental Bayer Trindade – Rodovia GO 060 Km 25, Trindade - GO, 
stella.souza@bayer.com; 2 Bayer S. A. 

A mancha-alvo é causada pelo fungo Corynespora cassiicola. Pontuações 
pardas com halo amarelado nas folhas são os primeiros sintomas da doença. As 
pontuações evoluem para grandes manchas circulares, de coloração castanho-claro a 
castanho-escuro e com um ponto no centro. Cultivares suscetíveis podem apresentar 
manchas na haste e nas vagens. Por existir cultivares mais suscetíveis que outras, as 
perdas variam de 18 a 32% (ALMEIDA et al., 2005). O controle químico com 
fungicidas é uma importante ferramenta para prevenir ou minimizar os danos (SILVA, 
CAMPOS, SILVA, 2005). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia do fungicida PTZ + TFS 433 
SC (Protioconazole 23,3% + Trifloxistrobina 20%) com adição de Aureo (óleo mineral) 
em pulverização foliar, visando o controle de mancha-alvo (Corynespora cassiicola) na 
cultura da soja.

O ensaio foi conduzido em condições de campo na Estação Experimental 
Bayer Trindade, situada no município de Trindade-GO, no período de 13 de janeiro a 
11 de abril de 2017. O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso, contendo 
seis tratamentos em quatro repetições. As plantas, da cultivar Msoy 8210 IPRO, foram 
dispostas em seis fileiras de seis metros de comprimento cada e espaçadas a 50 cm, 
sendo a parcela útil constituída pelas quatro fileiras centrais, totalizando 12 m². 

Os tratamentos utilizados no ensaio foram: testemunha sem aplicação de 
fungicidas, PTZ + TFS 433 SC nas doses de 0,20; 0,30; 0,375 e 0,40 L.ha-1 com 
adição de Aureo a 25% v/v e FLUZ + PIR (Fluxapiroxade 16,7% + Piraclostrobina 
33,3%) na dose de 0,25 L.ha-1 com adição de Assist (Éster metílico de óleo de soja) a 
0,50 L.ha-1. Foram realizadas quatro aplicações utilizando um pulverizador costal 
pressurizado a CO2 com volume de calda de 150 L.ha-1 e pontas do tipo leque duplo 
TJ 110.02. O intervalo entre as aplicações foi de 14 dias, sendo que a primeira ocorreu 
quando as plantas se encontravam no estádio 51, a segunda no estádio 64, a terceira 
no estádio 73 e a quarta no estádio 77, segundo escala BBCH. 

As avaliações realizadas durante a condução do ensaio foram de fitotoxiciadae 
(%), severidade da doença nas plantas (%), porcentagem de desfolha da cultura (%) e 
rendimento de grãos. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A eficácia 
dos tratamentos foi calculada através da fórmula de ABBOTT. 

Durante as avaliações não foram observadas alterações morfológicas ou 
fisiológicas que pudessem ser caracterizadas como efeitos tóxicos por parte de 
nenhuma das doses testadas. 

Foi realizada uma avaliação prévia que constou 0% de severidade da doença, 
sendo a primeira aplicação realizada de forma preventiva. Nas demais avaliações 
verificou-se o progresso da doença, chegando a 49% aos 21DAD (Dias Após 
aplicação D) na testemunha sem aplicação de fungicida. Com os resultados, é 
possível observar que aos 8DAD apenas a dose de 0,20 L.ha-1 de PTZ + TFS 433 
SC não apresentou eficácia superior a 80%, porém ficou próximo a esse valor, 
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enquanto as doses de 0,30; 0,375 e 0,40 L.ha-1 do mesmo fungicida, apresentaram 
eficácias de 88, 93,5 e 96% respectivamente. Aos 14DAD as doses de 0,375 e 0,40 
L.ha-1 de PTZ + TFS 433 SC foram superiores ao produto padrão, apresentando 
eficácia de 91,3 e 93,3% respectivamente.  

As doenças de final de ciclo causam desfolha precoce devido aos danos 
causados pelos patógenos. Para avaliar este efeito, foi realizado avaliação de desfolha 
no período final do ciclo da cultura. Observou-se que todos os tratamentos 
apresentaram significativa redução de desfolha, quando comparada a testemunha. 

Foi realizada colheita para estimativa de produtividade aos 134 dias após a 
emergência da planta. A área amostrada foi de 7,5m², posteriormente convertida em 
ton.ha-1. É possível observar que todos os tratamentos utilizando PTZ + TFS 433 SC
proporcionaram incremento de produtividade de 10,8 a 25%, que representou de 0,39 
a 0,92 ton.ha-1.

PTZ + TFS 433 SC, nas doses de 0,30; 0,375 e 0,40 L.ha-1, foi eficaz no 
controle de mancha-alvo (Corynespora cassiicola), sendo igual ou superior ao 
tratamento padrão. Conclui-se que o uso do fungicida PTZ + TFS 433 SC com 
adição de Aureo contribui como alternativa de manejo e rotação de ingrediente ativos 
presentes comercialmente, incrementando a produtividade da cultura. 

Referências 
ALMEIDA, A. M. R.; et al., Doenças da soja. In KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; 
BERGAMIN FILHO, A.; CAMARGO, L. E. A. (Org.). Manual de Fitopatologia. Vol. 2. Doenças 
das Plantas Cultivadas. 1ed. São Paulo: Ceres, 2005, v. 2, p. 569 – 588. 

SILVA, L. H. C. P.; CAMPOS, H. D.; SILVA, J. R. C. Guia de identificação de doenças de 
soja. Universidade de Rio Verde – FESURV, Rio Verde – GO, 62 p. 2005. 

*Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de 
Aureo a 0,25% v/v. 

Figura 1. Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AUDPC ou AACPD), do ensaio, 
Trindade – GO, 2017 
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*Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de Aureo a 
0,25% v/v. ¹Severidade (%) da testemunha nas avaliações de eficácia. DAD: Dias Após 
aplicação D. Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente (Tukey 5%). 

Figura 2. Eficácia (E%) e Desfolha (%) dos tratamentos na cultura da soja. Trindade – GO, 
2017.  

*Tratamento químico padrão – adição de Assist na dose 0,50 L. ha-1.**Adição de Aureo a 
0,25% v/v. IR = incremento de rendimento. 

Figura 3. Produtividade (ton.ha-1) dos tratamentos experimentais, Trindade – GO, 2017. 
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EVALUACIÓN DE MOLÉCULAS NUEVAS PARA EL CONTROL DE ROYA 
ASIATICA

SCHOLZ, R.F.1; VARGAS M.J.2; FERNANDEZ, M.A.2; KOHLI, M.M.2

1Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, IPTA, CICM, Ruta 6 Km 17.5, Cap. Miranda, Itapuá, 
Paraguay. (ruti_scholz@hotmail.com)
2Instituto de Biotecnología Agrícola, INBIO, Av. Brasilia 949 c/ Ciancio, Asunción, Paraguay.  

Entre los factores que contribuyen la disminución de la productividad de soja en 
el Paraguay se encuentran las enfermedades fúngicas, pero la intensidad de esta 
dependerá de las condiciones climáticas prevalecientes. En nuestro país en los últimos 
años el sistema de siembra directa ha aumentado notablemente, en este contexto las 
prácticas de manejo inadecuadas y el monocultivo son factores que han favorecido y 
agravado el incremento de las enfermedades, principalmente las denominadas 
Complejo Enfermedades causadas por Cercospora kikuchii, Septoria glycines y 
produciendo una pérdida estimada de 15 a 50 % en la producción. Con la aparición de 
la Roya de la Soja (Phakopsora pachyrhizi), en el Continente Americano se busca 
alternativas de manejo de la enfermedad, ya que actualmente está considerada como 
una de las enfermedades más destructivas que se conoce en los últimos años en el 
Cultivo de la Soja. Los reportes de pérdidas de rendimiento que van desde el 30% hasta 
el 90% en los diferentes países donde se ha registrado su aparición. El objetivo del 
trabajo fue Evaluar la eficiencia del una nueva molécula para el  control Roya Asiática 
en el cultivo de la Soja, además de proveer información local acerca del manejo y los 
beneficios de la tecnología e información oficial del producto. Para esto se planteó el 
objetivo específico de cuantificar el beneficio en términos de rendimiento.  

Se utilizó el Producto en estudio Cripton XPRO en tres dosis y Mazen
(Benzobindiflupir 15%+Azoxystrobina 30%) como testigo comercial, además del testigo 
absoluto. El ensayo se instaló en tres localidades del departamento de Itapúa: 1. Campo 
Experimental en IPTA Capitán Miranda, 2. Parcela de Productor en Alto Verá, Parcelas 
privada de produtor Capitán Meza, bajo un diseño en bloques completos al azar con 4 
repeticiones (1 bloque por repetición) y 5 tratamientos, en parcelas comerciales de los 
productores con sistema de siembra directa.  La siembra se realizó con sembradora 
comercial. Las parcelas recibieron fertilización básica con la formulación 5-30-10 en la 
dosis de 150 kg/ha respectivamente. La unidad experimental o parcela fue de 6 surcos 
de 5 metros de largo. La cosecha se realizó manualmente de los dos surcos centrales. 
Los fungicidas fueron aplicados con un pulverizador a gas carbónico con presión 
constante de 60 LBS/PULG, utilizando, picos Teejet 002 doble chorro, con un caudal de 
solución de 150 lts./ha.  

Los fungicidas se aplicaron en el estado de Vn, luego a los 21 días después de 
la primera aplicación y la tercera aplicación en fin de floración a formación de vainas 
(R3-R4). Intervalo ideal entre ambas aplicaciones en torno a 21 días. Para las 
evaluaciones de campo se tuvieron en cuenta, porcentaje de severidad de roya de la 
soja y fitoxicidad, las lecturas se realizaron cada 7 días sistemáticamente en función a 
las condiciones climáticas; el rango de evaluación fue 0% al 78,5%. Fuente escala de 
severidad- Canteri et al., 2003. El parámetro utilizado después de la cosecha fue: 
Rendimiento de granos.  

En Capitán Miranda los resultado smuestran un grupo de cuatro tratamientos 
muy similares entre sí (Tratamientos 1, 2, 3, 4) que se encuentran por debajo de 5% de 
severidad en todas las evaluaciones realizadas, el Tratamiento 1 (Testigo absoluto) tuvo 
más infección que todos los tratamientos llegando a niveles superiores de 40% en la 
última lectura (Figura 1). El Tratamiento 5 (Testigo comercial), también tuvo más 
infección que el producto en evaluación. Cabe destacar que la presión de roya fue 
mucho menor de lo que se esperaba, de igual manera el testigo absoluto tuvo niveles 
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bastante alto Se identificaron cuatro tratamiento con mejor rendimiento; el tratamiento 4, 
(Cripton XPRO 500cc + Mancozeb 1000vgr/ha). Pero no hubo diferencias significativas 
estadísticamente al rango de Tukey de 0,05% de confiabilidad entre los diferentes 
tratamientos con aplicaciones, sin embargo sí se encontró diferencias con el tratamiento 
4 y el testigo sin aplicación (Tabla 1). En Alto Verá, el promedio de las lecturas 
realizadas (Figura 2), se observa que los tratamientos (tratamientos 1, 2, 3 y 4), están 
por debajo de 1% de severidad en todas las evaluaciones realizadas, el tratamiento 5 
(testigo comercial) tuvo 8% en la última lectura, así mismo el testigo absoluto llegó hasta 
casi 30 % de infección. El tratamiento con rendimiento más alto fue Cripton XPRO 
500cc/ha + Mancozeb 1000gr/ha (Tabla 2).  

El promedio de las evaluaciones en la localidad de Capitán Meza (Figura 3), 
vemos que los tratamientos 1, 2, 3, 4 (producto en evaluación en tres dosis y Mancozeb) 
se encuentra menor a 2% de severidad en todas las evaluaciones realizadas, el testigo 
absoluto llegó a niveles más de 35% de severidad mientras que el testigo comercial no 
alcanzó superó 7 %. Hubo diferencias significativa en el parámetro de rendimiento del 
tratamiento 4 Cripton XPRO + Mancozeb 1000gr/ha con el testigo químico y absoluto 
(tabla 3), pero no hubo diferencias significativas entre los diferentes tratamientos con 
aplicaciones de diferentes dosis de Cripton XPRO, el tratamiento con mejor rendimiento 
fue el tratamiento 4 con una diferencia de casi 900 kg//ha.  

Se concluye que hubo diferencia en el rendimiento causada por los 
tratamientos, especialmente donde fue utilizado el fungicida Cripton XPRO + Mancozeb
en su dosis más alta, resultando en las mejores alternativas respecto a los demás 
tratamientos y en especial al testigo sin tratar. Sin embargo en el tratamiento 3 Dosis 
más alta del producto en evaluación aplicado en el tercer momento en el estadío de R5-
R6 si se presentó síntomas de fitotoxidad, por lo que se recomienda, la utilización del 
producto en mezcla con Mancozeb, o evitar las aplicaciones estado de desarrollo 
avanzado

Figura 1. Evaluaciones de Roya en la localidad de Capitán Miranda, 2017/2018. 
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Figura 2. Evaluaciones de Roya en la localidad de Alto verá, 2017/2018 

Figura 3. Evaluaciones de Roya en la localidad de Capitán Meza, 2017/2018. 

Tabla 1. Media de rendimiento y rango de Tukey.

Tratamientos Medias Rango Tukey 
4 3632 A
3 3522 AB
2 3433 AB
1 3415 AB
5 3131 AB
6 2805 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05)

Tabla 2. Media de rendimiento y rango de Tukey.

Tratamientos Medias Rango Tukey 
4 2331 A
3 2268 A
2 2222 A
5 1923 A
1 1728 A
6 1625 A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05)

Tabla 3. Media de rendimiento y rango de Tukey

Tratamientos Medias Rango Tukey 
4 2367 A
3 2245 AB
1 2283 AB
2 1930 AB
5 1698 B
6 1498 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes(p<= 0,05)
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PATÓGENOS DE SEMILLAS PRESENTES EN EL CULTIVO DE SOJA EN 
CUATRO LOCALIDADES SOJERAS DE PARAGUAY 

VARGAS, M.J.1; SCHOOLZ, R.2; CHÁVEZ, P.2; KOHLI, M.M.1

1 Instituto de Biotecnología Agraria, INBIO.; 2 Centro de Investigación Capitán Miranda – Instituto 
Paraguayo de Investigación Agraria (IPTA), Capitán Miranda, Itapúa, Paraguay.  
vargasmajo93@gmail.com, pchavezs57@gmail.com, ruti_scholz@hotmail.com,
mmkohli@gmail.com

La semilla es uno de los principales insumos para la producción agrícola y esta 
sujeta a una serie de factores que pueden afectarla. Entre los factores, la asociación 
con microorganismos patógenos constituye una preocupación creciente al momento de 
producir semillas de cultivos, principalmente de soja ya que es el rubro productivo más 
importante del Paraguay por la extensión de los cultivos, el volumen de producción y el 
valor de las exportaciones. La producción se ha acercado en años recientes a 10 
millones de toneladas gracias a importantes avances en materia de rendimientos, 
especialmente tras la introducción de variedades transgénicas en el año 2004, así como 
por la expansión de la superficie cultivada, en especial desde la campaña 2002/2003. 
Por ello es que surge la constante preocupación  antes de la cosecha, debido a que 
diversos patógenos  invaden y colonizan las semillas de soja ya que pueden generar 
disminución de la productividad y de la calidad final del grano. 

El objetivo del trabajo fue identificar los patógenos presentes en semillas de soja 
en diferentes localidades sojeras de Paraguay. 

El experimento se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de 
Fitopatología del IPTA-Capitán Miranda, luego de la campaña sojera 2016/17. Se 
tomaron muestras de semillas de seis variedades comerciales de soja (SojaPar R19, 
SojaPar R24, DM6262, Nidera 5909, Potencia y NS 4903) por tres repeticiones y  de 
cuatro localidades paraguayas (Chore, Yhovy, Capitán Miranda, Campo 9). Las semillas 
se sembraron en medio de cultivo PDA en placas de Petri y en cámara húmeda y 
posteriormente se colocaron en cámara de crecimiento con temperatura de 25ºC.  

De las muestras de semillas de variedades de diferentes localidades analizadas, 
se logró identificar 10 especies de patógenos (Cercospora kikuchi, Fusarium spp., 
Penicillium spp., Aspergillius spp., Rhizoctonia solani, Macrophomina phaseolina, 
Phomopsis sojae, Rhizopus spp. Tricoderma spp., Botriodyplodia spp.), la presencia de 
patógenos en las muestras de las variedades de las localidades de Chore y Campo 9 
fue superior respecto a las de la localidad de Capitán Miranda. Se encontraron 
diferencias de patógenos evaluados en medios de PDA y cámara húmeda, como 
Phomopsis spp. que solo se observó en PDA. El patógeno Cercospora Kikuchi fue el 
más predominante presentándose en el 90% de las variedades estudiadas y en todas 
las localidades. 

Todas las variedades de las localidades evaluadas mostraron presencia de 
patógenos, sin embargo la presencia de algunas especies de patógenos no se 
presentaron en algunas variedades de la localidad de Capitán Miranda. En la localidad 
de Capitán Miranda hubo menos condiciones para el desarrollo de los patógenos de 
semillas encontradas.   
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EFEITO DO NÚMERO DE APLICAÇÕES DOS FUNGICIDAS DE SÍTIOS 
ESPECÍFICOS, TRIZIMAN E UNIZEB GOLD NA CULTIVAR INOX TMG 7063 

PARA CONTROLE DE DFC’s 

MUTTA, F.T.T.1; BELLETTINI, R.2; MEGDA, F.F.1, PEREIRA, R.A.1; FIGUEIRA, M.1

1UPL do Brasil S.A., Campinas, SP, fabio.mutta@uniphos.com; 2Unicampo. 

Com a crescente expansão da utilização de cultivares de soja com tecnologia 
Inox, tecnologia essa que as plantas apresentam uma hipersensibilidade ao ataque da 
Ferrugem Asiática, com isso a planta necrosa a parte da folha infectada evitando sua 
esporulação (TMG, 2018). Essa reação de hipersensibilidade reduz a multiplicação da 
ferrugem retardando seu avanço.  

Com essa atenuação dos danos ocasionados pela ferrugem, temos o predomínio 
de ocorrência de Doenças de Final de Ciclo (Septoria glycines e Cercospora kikuchii).
Esses patógenos podem estar presentes desde o início da instalação da cultura, por 
sobreviverem em restos culturais contaminados. Porem irão se manifestar com maior 
intensidade e maiores danos a partir de R5. Segundo estudos realizados quando 
somente tínhamos a ocorrência desse patógenos, foi observada uma redução de 
produtividade de até 30%, conforme Almeida em 1980. 

Nessa modalidade de agricultura que vem sendo realizada pelo agricultor de não 
adoção de rotação de cultura e somente realizando a sucessão de cultivos de soja, 
somado a dificuldade de se ter uma cultivar resistente a todos os patógenos que 
ocorrem, temos a justificativa de adoção do uso de controle químico para manutenção 
do teto produtivo da cultura da soja. 

A aplicação de fungicidas para o controle dos patógenos na cultura da soja é 
largamente utilizada e ultimamente para se evitar os riscos de resistência está sendo 
recomendada a utilização de fungicidas de sítios específicos (triazóis, estrobilurinas e 
carboxamidas) associados aos de multissítios.  

Sendo o objetivo deste trabalho analisar o controle químico com fungicidas de 
sitio específicos, multissítios e a suas associações e também a sua resposta ao 
acréscimo de aplicações. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Spray Drop, em Cambé, 
PR, durante a safra 2017/2018. O solo da área experimental foi classificado como 
Latossolo Vermelho distroférrico. A cultivar semeada foi TMG 7063 IPRO, com 
semeadura realizada dia 16/10/17, com adubação de base foi realizada seguindo 
recomendação agronômica após análise de solo. O controle de ervas daninhas e pragas 
foram também foram seguindo recomendações agronômicas para que não se houvesse 
interferência nos dados a serem estudados. 

O delineamento experimental utilizado foi blocos inteiramente casualizados, com 
quatro repetições e as parcelas foram constituídas de 5,0 m de comprimento e 3,0 m de 
largura, totalizando 15 m2, sendo a área útil das parcelas eram de 5,4 m2 (4 m de 
comprimento por 1,35 m de largura).

Os tratamentos testados no presente trabalho foram 1) Testemunha; 2) Triziman 
em R1; 3) Triziman em R1 e R1 + 15; 4) Fox em R1; 5) Fox em R1 e R1 + 15; 6) Fox 
associado a Unizeb Gold em R1; 7) Fox associado a Unizeb Gold em R1 e R1 + 15, 8) 
Unizeb Gold em R1 e 9) Unizeb Gold em R1 e R1 + 15. As doses dos produtos trabalhos 
foram Triziman 2,0 kg/ha, Fox 0,4 l/ha e Unizeb Gold 2,0 kg/ha.  

As aplicações foram realizadas com pulverizador costal pressurizado por CO2,
com barra de 3,0 m de largura, vazão de 150 l/ha, pontas Teejet XR 11015, pressão 
constante de 2,0 kgf/cm2 e espaçamento entre pontas de 50 cm. Aplicações sendo 
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realizadas quando as plantas atingiram o estádio R1 em 01/01/18 e R1 + 15 em 16/01/18 
quando as plantas estavam no estádio R4/R5.1. 

Avaliações foliares, foram realizadas a cada 07 dias após a primeira aplicação, 
sendo utilizada escala diagramática proposta por Martins et al., 2004. Foram avaliados 
10 folíolos do terço inferior e médio das plantas que estavam presentes dentro da área 
útil de cada parcela. Com esses valores é possível calcularmos a severidade média e a 
AACPD. A produtividade de cada parcela foi realizada através da colheita total das 
plantas que estavam dentro da área útil de cada parcela, com isso gerada os valores de 
produtividade.

Nas avaliações realizadas, tivermos a ocorrência de Septoria glycines e 
Cercospora kikuchii, porem com predomínio e ocorrência primeiro de Septoria. Nas 
avaliações realizadas de sete em sete dias após a primeira aplicação elas mostraram 
porque são chamadas de Doenças de Final de Ciclo, pois somente foram notadas nas 
duas últimas avaliações de 15 e 21 dias após a última aplicação, nos estádios R5.5 e 
R6/R7. 

Nestas duas avaliações foi notada a mesma tendência entre os tratamentos, 
onde a testemunha atingiu as maiores severidades. Também foi observado que quando 
realizado ao menos uma aplicação para controle de DFC’s temos respostas positivas e 
com o incremento da segunda aplicação, houve um acréscimo no controle. Os 
tratamentos que se destacaram no controle foram os que receberam Triziman e Fox 
associado a Unizeb Gold, esse melhor controle foi observado nas duas condições de 
uma ou duas aplicações, conforme pode ser observado na Tabela 1.  

Na produtividade também foi possível observar que com um melhor controle 
temos respostas positivas a produtividade, com isso todos os tratamentos diferiram 
estatisticamente da testemunha, os tratamentos com uma aplicação tiveram um 
incremento de no mínimo 13,22 sc/ha e 17,10 sc/ha com duas aplicações. As maiores 
produtividades foram para os tratamentos que receberam Fox associado a Unizeb Gold 
com uma produtividade média de 76,71 sc/ha, seguidos pela média de 70,95 sc/ha de 
Triziman, sendo que essas medias ocorreram em tratamentos com duas aplicações. O 
peso de mil sementes também se observa a mesma tendência da produtividade, onde 
todos diferiram do tratamento testemunha. 

Contudo podemos afirmar que a utilização de fungicidas como estratégia de 
controle para doenças de final de ciclo é viável e com rentabilidade ao produtor, se esse 
controle for realizado em duas aplicações suas respostas serão ainda mais 
significativas. A utilização de fungicidas multissítios associados a sítios específicos traz 
benefícios para a gestão de riscos de resistência dos patógenos aos fungicidas e 
incremento no controle dos patógenos e na produtividade. Sendo os tratamentos que se 
destacaram neste ensaio os que receberam Fox associado a Unizeb Gold e Triziman, 
seja em uma ou duas aplicações.  
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Tabela 1. Médias das severidades de Doenças de Final de Ciclo, nas avaliações realizadas em 
R6 e R7, cultivar TMG 7063 IPRO, Cambé, PR, 2018. 

Tratamento 

Severidade 

AACPD R6 R7 
01/02/2018 07/02/2018 

Testemunha 0,15 a 0,29 a 0,73 a 

Triziman (R1) 0,09 b 0,19 b 0,45 b 

Triziman (R1, R1+15) 0,06 b 0,18 b 0,38 b 

Fox (R1) 0,10 b 0,20 b 0,47 b 

Fox (R1, R1+15) 0,06 b 0,18 b 0,38 b 

Fox + Unizeb Gold (R1) 0,09 b 0,18 b 0,42 b 

Fox + Unizeb Gold (R1, R1+15) 0,06 b 0,17 b 0,37 b 

Unizeb Gold (R1) 0,10 ab 0,23 ab 0,52 ab 

Unizeb Gold (R1, R1+15) 0,08 b 0,22 ab 0,48 b 

C.V. (%) 19,11 18,09 20,03 
1 Valores médios das severidades nas avalições em R6 e R7, os mesmos foram transformados pela formula 

“arcosen((x/100)^1/2) 
2 Médias seguidas pelas mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Médias de produtividade (sc/ha), acréscimo na produtividade em relação a testemunha 
e o peso de mil sementes (PMS) (g), cultivar TMG 7063 IPRO, Cambé, PR, 2018. 

Tratamento 
Produtividade 

PMS (g) 
sc/ha Acréscimo sc/ha 

Testemunha 45,47 b 0,00 157,19 c 

Triziman (R1) 61,16 ab 15,69 164,91 bc 

Triziman (R1, R1+15) 70,95 a 25,48 166,75 bc 

Fox (R1) 57,86 ab 12,39 167,63 abc 

Fox (R1, R1+15) 67,03 ab 21,56 168,21 ab 

Fox + Unizeb Gold (R1) 67,02 ab 21,55 168,36 ab 

Fox + Unizeb Gold (R1, R1+15) 76,71 a 31,25 177,89 a 

Unizeb Gold (R1) 58,69 ab 13,22 162,86 bc 

Unizeb Gold (R1, R1+15) 62,57 ab 17,10 166,82 bc 

C.V. (%) 14,88   2,64 
1 Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de  Tukey a 5% de 

probabilidade.
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS EM ESTÁDIO VEGETATIVO DA 
SOJA PARA CONTROLE DA FERRUGEM ASIÁTICA NA SAFRA 2016/2017.  
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FIGUEIRA, M.1

1UPL do Brasil S.A., Campinas, SP, fabio.mutta@uniphos.com; 2Unicampo. 

As cultivares de soja utilizadas pelos produtores tem excelentes potenciais 
produtivos, porem existem vários fatores que podem ocasionar a redução desses 
potenciais, o fator de maior importância devido aos seus danos é a Ferrugem Asiática 
(Phakopsora pachyrhizi), a aplicação preventiva de fungicidas é a forma de controle 
mais utilizada.  

Porem a aplicação nos estádios vegetativos da soja não é uma aplicação 
largamente utilizada devido as dúvidas que se essa aplicação pode influenciar no 
controle de ferrugem desde o início. 

O presente trabalho teve como objetivo verificar se diferentes fungicidas 
aplicados nos estádios de V4 a V5 pode influenciar no controle de Ferrugem Asiática e 
com isso as deixando as plantas sadias do início ao final. 

O experimento foi conduzido na Fazenda Igashibara em Mauá da Serra, PR, 
durante a safra 2016/2017. O solo da área experimental foi classificado como Latossolo 
Vermelho distroférrico. A cultivar semeada foi Brasmax Garra IPRO, com semeadura 
realizada dia 26/12/16, com adubação de base foi realizada seguindo recomendação 
agronômica após análise de solo. O controle de ervas daninhas e pragas foram também 
seguindo recomendações agronômicas para que não se houvesse interferência nos 
dados a serem estudados. 

O delineamento experimental utilizado foi blocos inteiramente casualizados, com 
quatro repetições e as parcelas foram constituídas de 5,0 m de comprimento e 3,0 m de 
largura, totalizando 15 m2, sendo a área útil das parcelas eram de 5,4 m2 (4 m de 
comprimento por 1,35 m de largura). 

Os tratamentos testados no presente trabalho foram 1) Testemunha; 2) Sem 
aplicação em V4; 3) Priori Xtra 0,3 lt/ha + Nimbus 0,5 % v/v; 4) Unizeb Glory 1,5 kg/ha 
+ Agris 0,5 % v/v; 5) Score Flexi 0,15 lt/ha; 6) Opera 0,5 lt/ha; 7) Aproach Prima 0,3 lt/ha 
+ Nimbus 0,5 % v/v, todos esses tratamentos aplicados em V4. Foram realizadas mais 
quatro aplicações nos tratamentos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porem essas aplicações foram 
patrões para todos esses tratamentos, sendo aplicados os seguintes produtos Fox 0,4 
lt/ha + Áureo 0,25 % v/v em V7, Elatus 0,2 kg/ha + Nimbus 0,5 % v/v em R1, Ativum 0,8 
lt/ha em R4 e Aproach Prima 0,3 lt/ha + Unizeb Gold 2,0 kg/ha + Nimbus 0,5 % v/v em 
R5.5. As aplicações foram realizadas com pulverizador costal pressurizado por CO2,
com barra de 3,0 m de largura, vazão de 150 l/ha, pontas Teejet XR 11015, pressão 
constante de 2,0 kgf/cm2 e espaçamento entre pontas de 50 cm. 

 Avaliações foliares, foram realizadas a cada prévia de aplicações e a cada 07 
dias após a última aplicação, sendo utilizada escala diagramática proposta por Godoy 
et al., 2006. Foram avaliados 10 folíolos do terço médio das plantas que estavam 
presentes dentro da área útil de cada parcela. Com esses valores é possível 
calcularmos a severidade média e a AACPD. A produtividade de cada parcela foi 
realizada através da colheita total das plantas que estavam dentro da área útil de cada 
parcela, com isso gerada os valores de produtividade. 

A ocorrência de ferrugem asiática foi identificada a partir da avaliação prévia da 
terceira aplicação, estando no estádio as plantas em R4, sendo encontradas pústulas 
nas parcelas da Testemunha e nas do tratamento 2 que não tinham recebido aplicações 
no estádio vegetativo, a severidade média foi de 6,49 na testemunha e 5,61 para o 
tratamento 2. 
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Nas demais avaliações tivemos a presença de ferrugem em todos os 
tratamentos, porem como era esperando a testemunha alcançou os maiores valores de 
severidade do ensaio chegando a 73,25 de severidade média na última avaliação. O 
tratamento 2 que não recebeu aplicação de V4, também teve uma alta severidade 
chegando a 41,98 de média no final. Nos tratamentos que receberam aplicação em V4 
tivemos os melhores resultados nas médias de severidade, não havendo grandes 
diferenças entre os tratamentos, o destaque ficou para Unizeb Glory a 1,5 kg/ha que 
obteve uma média final de 19,96 de severidade. Os resultados podem ser observados 
na Tabela 1. 

Os resultados de produtividade seguiram a mesma tendência dos resultados de 
severidade, com uma menor produtividade na testemunha que obteve 47,27 sc/ha, 
seguida pelo tratamento 2 (sem aplicação no estádio vegetativo) com 61,49 sc/ha. 
Dentre os que receberam a aplicação no vegetativo as produtividades foram muito 
parecidas e novamente o destaque ficou para Unizeb Glory a alcançando uma 
produtividade média de 67,37 sc/ha. No peso de mil sementes a testemunha foi a única 
que se diferiu dos outros tratamentos. 

Sendo assim é possível concluir que a aplicação de fungicidas para controle de 
ferrugem asiática é viável pois os tratamentos que receberam fungicidas obtiveram 
melhores resultados de severidade, produtividade e peso de mil sementes, todas essas 
variáveis diferiram estatisticamente da testemunha. Quando analisamos os tratamentos 
que receberam fungicidas, foi possível observar que os tratamentos que receberam 
fungicidas no estádio V4 foram superiores nas variáveis analisadas ao tratamento que 
não recebeu aplicação, somente recebendo aplicação em V7. Dentre os tratamentos 
que receberam aplicação em V4, todos os fungicidas testados controlaram e 
consequentemente produziram melhor que a testemunha e o tratamento que não 
recebeu fungicidas em V4, destes o que mais se destacou foi o Unizeb Glory entre todas 
as variáveis. 
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Tabela 1. Médias das severidades de Ferrugem Asiática, na avaliação realizada em R6, AACPD 
e controle, cultivar Brasmax Garra IPRO, Mauá da Serra, PR, 2017. 

Tratamentos 
Severidade 

AACPD Controle 
R6 

Testemunha 73,25 a 953,87 a 0,00 

S/ aplic. Veg. 41,97 b 533,40 b 44,08 

Priori Xtra 21,95 d 266,55 e 72,05 

Unizeb Glory 19,96 d 232,12 f 75,67 

Score Flexi 24,23 c 299,60 d 68,59 

Opera 25,29 c 349,85 c 63,32 

Aproach Prima 25,70 c 327,85 cd 65,63 

C.V. (%) 2,84 3,23   
1Médias seguidas pelas mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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Tabela 2. Médias de produtividade (sc/ha), acréscimo na produtividade em relação a testemunha 
e o peso de mil sementes (PMS) (g), cultivar Brasmax Garra IPRO, Mauá da Serra, PR, 2017. 

Tratamentos 
Produtividade 

PMS (g) 
sc/ha Acréscimo sc/ha 

Testemunha 47,27 b 0,00 127,83 b 

S/ aplic. Veg. 61,49 a 14,23 152,00 a 

Priori Xtra 67,11 a 19,85 159,76 a 

Unizeb Glory 67,37 a 20,11 157,79 a 

Score Flexi 65,82 a 18,56 160,71 a 

Opera 62,36 a 15,10 157,48 a 

Aproach Prima 63,09 a 15,82 158,54 a 

C.V. (%) 7,82   3,72 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de  Tukey a 5% de 
probabilidade.
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A soja pode ser afetada por várias espécies de fungos do Complexo 
Diaporthe/Phomopsis: Phomopsis longicolla que causa a podridão da semente; 
Diaporthe phaseolorum var. sojae que causa a seca da haste e da vagem; Diaporthe
aspalathi (sin. Diaporthe phaseolorum var. meridionalis) e Diaporthe caulivora (sin.
Diaporthe phaseolorum var. caulivora) que causam o cancro-da-haste. Dessas 
doenças, o cancro-da-haste é a mais importante em razão do seu poder destrutivo. O 
primeiro relato de D. aspalathi no país, foi em 1989 no Paraná (Yorinori et al., 1989), 
espalhando-se por outras regiões produtoras de soja nos anos seguintes, chegando a 
causar perdas de 80% a 100% em algumas áreas (Yorinori, 1996). Posteriormente, em 
2006, ocorreu a detecção de D. caulivora no Rio Grande do Sul (Costamilan et al., 
2008), no entanto, até o momento, essa espécie não foi relatada em outras regiões 
produtoras de soja no país. 

O principal agente causal do cancro-da-haste no Brasil é D. aspalathi. Os 
sintomas iniciais da doença ocorrem 15 a 20 dias após o contato do fungo com a 
planta e caracterizam-se como pequenos pontos negros (1 mm a 2 mm de diâmetro) 
nas hastes. À medida que a doença avança, as lesões tornam-se castanho-
avermelhas a negras, e aprofundam-se até atingir a medula, causando a necrose da 
mesma (Henning et al., 2014).  

Atualmente, o cancro-da-haste causado por D. aspalathi está sob controle no 
Brasil, principalmente pelo emprego de cultivares resistentes. Apesar desse cenário, 
essa doença apresenta alta capacidade de danos se houver “quebra” da resistência. 
Com isso, é imprescindível o monitoramento constante da sua incidência nos campos 
de soja, a fim de acompanhar o surgimento e o estabelecimento de raças de D.
aspalathi e D. caulivora que possam suplantar a resistência presente nas cultivares 
atuais. Recentemente, na safra 2016-2017, a ocorrência de plantas com sintomas em 
alguns estados produtores levantou a suspeita de que a doença pudesse estar 
ressurgindo e que poderia estar associada a D. caulivora.

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi isolar o agente causal de 
sintomas suspeitos em plantas de soja, na safra 2016-17, verificar sua patogenicidade, 
seguida da caracterização molecular dos isolados e da virulência frente às fontes de 
resistência à doença previamente descritas.  

Amostras de plantas de soja coletadas, na safra 2016-2017, no Pará, no Mato 
Grosso, no Tocantins, em São Paulo e no Paraná foram trazidas ou enviadas ao 
laboratório de Fitopatologia da Embrapa Soja, onde por isolamento indireto foram 
obtidos três isolados de Phomopsis do PA, 31 do MT, três do TO, um de SP e sete do 
PR. Também foram incluídos isolados obtidos de amostras de outras safras recebidas 
do Rio Grande do Sul (um isolado da safra 2013-2014 e um da 2015-2016); do Paraná 
(dois da safra 2015-2016) e do Mato Grosso (um da safra 2015-2016). Foram 
recebidos e incluídos dois isolados de Goiás (da safra 2016-2017) e um do Paraná (de 
2005), totalizando 53 isolados caracterizados neste trabalho. Como controle foram 
incluídos cinco isolados da Coleção de Microrganismos de Interesse para a Agricultura 
da Embrapa Soja (CMES) e identificados como pertencentes ao Complexo 
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Diaporthe/Phomopsis (Phomopsis longicolla, D. aspalathi, D. caulivora, D.
phaseolorum var. sojae e D. phaseolorum).  

O teste de patogenicidade foi feito inoculando os isolados nas cultivares BR 23 
(padrão de suscetibilidade a D. aspalathi) e FT Estrela (padrão de suscetibilidade a D. 
caulivora). O método de inoculação utilizado foi o do palito colonizado com micélio do 
fungo. As plantas cultivadas em vasos (dois vasos com 10 plantas por isolado) em 
casa de vegetação foram inoculadas 12 dias após a semeadura. No teste com a BR 
23, a avaliação foi feita 15 dias após a inoculação verificando o número de plantas 
infectadas e de plantas mortas. No teste com a FT Estrela, a avaliação foi feita 22 dias 
após a inoculação. Para a identificação molecular, foram obtidas culturas de ponta de 
hifas dos isolados, posteriormente cultivados em meio líquido batata dextrose (BD) 
para obtenção de micélio para extração de DNA. O DNA das amostras foi extraído 
seguindo o protocolo descrito por Doyle e Doyle (1987). Após isso, foi realizada a 
amplificação via PCR do fragmento correspondente as regiões ITS (ITS1-5, 8S-ITS2) 
usando os primers ITS4 (5’-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’) ITS5 (5’-
GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3’) conforme Costamilan et al. (2008). Por fim, 
procedeu-se a técnica de PCR-RFLP, conforme descrito por Zhang et al. (1997). Para 
isso, foi feita tanto a reação de digestão dos produtos de PCR com as enzimas de 
restrição AluI e RsaI (37 ºC por 3 horas) e os produtos obtidos da digestão foram 
visualizados em gel de agarose (1,3%). 

Com base nos resultados do PCR-RFLP, os isolados identificados como D.
aspalathi foram avaliados quanto a sua virulência nos genótipos de soja 
diferenciadores para cancro-da-haste, sendo esses: cv. Tracy-M, portadora dos genes 
de resistência, Rdm1/Rdm2, linhagem D85-10404 (Rdm1), linhagem D85-10412 
(Rdm2), cv. Crockett (Rdm3), cv. Dowling (Rdm4), cv. Hutcheson (Rdm4/Rdm5), PI 
398469 (Rdm?) e os materiais suscetíveis, BR 23 e Essex. O delineamento utilizado 
foi em blocos casualizados, com quatro repetições, cada bloco contendo um vaso com 
10 plantas por material/isolado. 

No teste de patogenicidade, 22 isolados infectaram a cultivar BR 23 (16 
isolados de P. longicolla, três de D. phaseolorum/D. phaseolorum var. sojae e três de 
D. aspalathi), mas nenhum dos 53 isolados testados foi patogênico à FT Estrela.  

As análises moleculares baseadas nos fragmentos de restrição com a enzima 
AluI permitiu observar que a maioria dos isolados poderia ser D. phaseolorum, D.
phaseolorum var. sojae e P. longicolla, uma vez que essa enzima é capaz de separar 
as espécies D. aspalathi e D. caulivora. Com isso, três isolados foram identificados 
como D. aspalathi (os dois de GO e o do PR de 2005) e nenhum isolado foi 
identificado como D. caulivora. Por meio da análise com a enzima RsaI, foi possível 
separar as espécies P. longicolla de D. phaseolorum/D. phaseolorum var. sojae.
Assim, os demais isolados foram identificados como Phomopsis longicolla (31 
isolados) e D. phaseolorum/D. phaseolorum var. sojae (19). 

As análises de virulência dos três isolados de D. aspalathi nos materiais 
diferenciadores revelaram que um dos isolados de GO e o isolado do PR (de 2005) 
foram virulentos para as linhagens D85-10404 e D85-10412, e para a cv. Dowling, 
concluindo-se que esses isolados já são capazes de suplantar a resistência dos 
genes, Rdm1 e Rdm2 quando presentes separadamente nas linhagens, e Rdm4
presente na cv. Dowling. O outro isolado de GO também foi patogênico para a 
linhagem D85-10404 e para a cv. Dowling. Todos os isolados de D. aspalathi foram
patogênicos aos materiais suscetíveis (BR 23 e Essex).  

A suspeita de que D. caulivora fosse responsável pelos sintomas detectados 
não se confirmou com base no conjunto de amostras avaliado nesse trabalho. Tal 
conclusão foi evidenciada tanto pela caracterização molecular, que não identificou 
nenhum isolado dessa espécie, quanto pelo teste de patogenicidade com o padrão 
suscetível para a mesma (FT Estrela). Recentemente, Brumer (2017) caracterizou 
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uma coleção de isolados de D. aspalathi molecularmente por PCR-RFLP, e 
posteriormente por sequenciamento da região ITS e obteve total correlação na 
identificação dos isolados entre as duas técnicas, demonstrando robustez da 
discriminação das espécies do complexo pela digestão da região do gene ITS com as 
enzimas de restrição AluI e RsaI proposta por Zhang et al. (1998).  

Os resultados obtidos nesse estudo mostram que isolados de D. aspalathi
presentes nas lavouras de soja são capazes de suplantar a resistência dos genes 
Rdm1, Rdm2 e Rdm4, revelando a importância dos estudos de variabilidade genética 
do patógeno e de monitoramento de possíveis novos focos da doença, que podem ser 
um reflexo direto do surgimento de novas raças do patógeno. Tais estudos são 
essenciais aos programas de melhoramento, seja pela identificação de novas fontes 
de resistência, seja pelo direcionamento de suas estratégias quanto aos genes alvo a 
serem introduzidos nas cultivares, garantindo que a resistência a essa importante 
doença sempre esteja presente nas cultivares lançadas no mercado brasileiro.  
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A soja é o principal produto do agronegócio no Brasil, que atualmente é o maior 
exportador e um dos maiores produtores do mundo (USDA, 2018). Dentre as diversas 
doenças que atacam a soja no Brasil, a antracnose vem assumindo importância 
crescente nos últimos anos em função dos danos causados à produtividade e da 
dificuldade que produtores e técnicos tem encontrado para controlar essa doença. 
Apesar de existirem diferentes espécies atacando a soja, o agente causal mais comum 
no Brasil é Colletotrichum truncatum (Schwein.) Andrus & W.D. Moore. Entretanto, 
recentemente foi identificada uma nova espécie, Colletotrichum cliviae Yan L. Yang, 
Zuo Y. Liu, K.D. Hyde & L. Cai, atacando a cultura da soja nos estados do Tocantins 
(Dias, 2014) e Mato Grosso (Barbieri et al., 2017). 

A ocorrência e severidade da doença é afetada pelo nível de inóculo nas 
sementes e sobre o solo, resistência genética da cultivar e condições do ambiente de 
cultivo (Hartman et al., 2015). Nas condições brasileiras, a doença tem ocorrido com 
maior severidade nos estados do Mato Grosso, Rondônia, Tocantins e Maranhão, 
especialmente em localidades com alta frequência e intensidade de precipitação. A 
rotação de culturas, uso de sementes livres do patógeno e cultivares resistentes 
reduzem a severidade da doença, entretanto, atualmente o manejo se baseia na 
aplicação de fungicidas. 

O posicionamento correto do fungicida é fundamental para que se possa 
maximizar a eficiência de controle e, no caso específico da antracnose, poucos 
trabalhos científicos tem abordado esse aspecto. O objetivo do presente trabalho foi 
determinar qual o melhor momento para se realizar a primeira aplicação de fungicida 
para o controle da antracnose na cultura da soja. Para tal, foram conduzidos ensaios 
de campo em Planaltina/DF e Pium/TO durante a safra agrícola 2017/18, utilizando o 
delineamento de blocos casualizados com seis tratamentos e quatro repetições. As 
parcelas experimentais mediram cinco metros de comprimento e três metros de 
largura, totalizando 15m2.

A soja foi semeada em 04/12/2017 em Planaltina/DF, utilizando a cultivar BMX 
Certa IPRO com espaçamento de 0,5 m entre linhas e 220.000 plantas finais ha-1, e 
em 02/12/2017 em Pium/TO utilizando a cultivar M8372 IPRO com espaçamento entre 
linhas de 0,45 m e 311.000 plantas finais ha-1. Nos dois locais foi utilizado o sistema de 
semeadura direta e os experimentos montados em áreas sob monocultivo de soja nas 
últimas duas safras. 

Os tratamentos foram: T1 – testemunha sem controle; T2 – 1ª aplicação aos 15 
DAE (dias após emergência); T3 – 1ª aplicação aos 20 DAE; T4 – 1ª aplicação aos 25 
DAE; T5 – 1ª aplicação aos 30 DAE; T6 – sem aplicação no vegetativo. O fungicida 
utilizado para a primeira aplicação foi piraclostrobina + fluxapiroxade (99,9 + 50,1 g.i.a. 
ha-1) + Assist (0,5 L ha-1). Com exceção à testemunha sem controle (T1), todos os 
demais tratamentos receberam um programa de aplicação padrão com 3 aplicações 
de fungicidas, que foi trifloxistrobina + protioconazol (60 + 70 g.i.a. ha-1) + Aureo (0,5 L 
ha-1) aos 40 DAE, piraclostrobina + fluxapiroxade (99,9 + 50,1 g.i.a. ha-1) + Assist (0,5 
L ha-1) aos 55 DAE e picoxistrobina + ciproconazol + mancozebe (60 + 24 + 1125 g.i.a. 
ha-1) + Nimbus (0,5 L ha-1) aos 70 DAE.
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A aplicação dos fungicidas foi realizada com equipamento de pressão 
constante (CO2), provido de barra de pulverização com cinco pontas do tipo Teejet 
XR11002, de jato plano de faixa ampliada, calibrando a pressão para 270 kPa e o 
volume de calda para 150 L ha-1. O momento das aplicações seguiu o esquema 
descrito para cada tratamento. 

Foram mensuradas a incidência de antracnose em pecíolos (estádio R5.4), em 
legumes (estádio R6) e a produtividade da soja. Para a avaliação da incidência em 
pecíolos foram determinados o número de pecíolos com sintomas por planta e, para a 
avaliação da incidência em legumes, o número de legumes com sintomas da 
antracnose em relação ao número total de legumes. Os dados apresentados 
representam a média obtida por planta. Os dados de incidência foram submetidos a 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0.05). Os dados 
de produtividade foram analisados de forma conjunta, uma vez que a variância dos 
resíduos obtidas entre os experimentos foi homogênea, e comparados pelo teste de 
Tukey (p<0.05). 

A antracnose ocorreu naturalmente nos dois locais avaliados, entretanto em 
Planaltina/DF houve incidência apenas em pecíolos, não sendo encontrados sintomas 
da doença em legumes. O momento da aplicação de fungicida durante a fase 
vegetativa da soja afetou de modo significativo a incidência de antracnose em pecíolos 
e em legumes. Todos os tratamentos em que foi realizada aplicação durante a fase 
vegetativa apresentaram menor incidência de antracnose em relação ao tratamento 
sem aplicação no vegetativo. A aplicação aos 15 DAE mostrou ser mais eficiente em 
comparação com as aplicações realizadas aos 20, 25 e 30 DAE, que foram 
semelhantes entre si. O tratamento sem aplicação de fungicida na fase vegetativa, 
mas com três aplicações na fase reprodutiva da soja, apresentou o mesmo nível de 
incidência que a testemunha sem nenhuma aplicação de fungicida, demonstrando que 
aplicações tardias de fungicida para o controle da antracnose não são efetivas e 
podem, inclusive, não ter retorno econômico. 

A produtividade da soja apresentou correlação negativa significativa com os 
dados de incidência em pecíolos (Planaltina/DF) e pecíolos e legumes (Ipium/TO). 
Todos os tratamentos com aplicação de fungicida produziram mais que a testemunha 
sem controle e foram semelhantes entre si estatisticamente. Considerando valores 
absolutos, os incrementos obtidos em relação à testemunha variaram de 5,2 a 8,8%. A 
aplicação de fungicidas na fase vegetativa resultou em ganhos produtivos de 2,14 a 
3,45% em valores absolutos, porém não atingiu significância estatística. 
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Tabela 1. Incidência de antracnose (Colletotrichum spp.) em pecíolos (IP), legumes (IL) e 
produtividade (Prod.) em soja submetida a diferentes momentos de aplicação de fungicida 
durante a fase vegetativa, em experimentos conduzidos em Planaltina/DF e Ipium/TO, durante 
a safra 2017/18. 

Tratamentos1
Planaltina/DF Ipium/TO

IP2 IL IP IL 
Testemunha 8,4 a3 0,0 ns 3,4 a 5,1 ab 

15 DAE 4,0 c 0,0 1,2 b 1,1 c 

20 DAE 4,8 bc 0,0 1,6 ab 2,3 c 

25 DAE 4,8 bc 0,0 2,4 ab 2,6 abc 

30 DAE 5,4 bc 0,0 2,1 ab 2,5 bc 

Sem Vegetativo 6,7 ab 0,0    3,3 a 5,3 a 

c.v. (%) 7,82 -  17,10 15,30 
1Aplicação na fase vegetativa foi realizada com o fungicida piraclostrobina + fluxapiroxade (99,9 + 50,1 g.i.a. ha-1) + 
Assist (0,5 L ha-1); com exceção à testemunha, todos os demais tratamentos receberam um programa padrão com 3 
aplicações de fungicidas: trifloxistrobina + protioconazol (60 + 70 g.i.a. ha-1) + Aureo (0,5 L ha-1) aos 40 DAE, 
piraclostrobina + fluxapiroxade (99,9 + 50,1 g.i.a. ha-1) + Assist (0,5 L ha-1) aos 55 DAE e picoxistrobina + ciproconazol 
+ mancozebe (60 + 24 + 1125 g.i.a. ha-1) + Nimbus (0,5 L ha-1) aos 70 DAE. 2Valores de incidência em pecíolos (IP) e 
em legumes (IL) por planta de soja, obtidos pela média de todas as plantas avaliadas. 3Médias seguidas pelas mesmas 
letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05). 

* Valores representam a média dos dois locais e barras seguidas pelas mesmas letras (p<0.05)não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05).  

** Aplicação na fase vegetativa foi realizada com o fungicida piraclostrobina + fluxapiroxade (99,9 + 
50,1 g.i.a. ha-1) + Assist (0,5 L ha-1); com exceção à testemunha, todos os demais tratamentos 
receberam um programa padrão com 3 aplicações de fungicidas: trifloxistrobina + protioconazol (60 + 
70 g.i.a. ha-1) + Aureo (0,5 L ha-1) aos 40 DAE, piraclostrobina + fluxapiroxade (99,9 + 50,1 g.i.a. ha-1)
+ Assist (0,5 L ha-1) aos 55 DAE e picoxistrobina + ciproconazol + mancozebe (60 + 24 + 1125 g.i.a. 
ha-1) + Nimbus (0,5 L ha-1) aos 70 DAE. 2Valores de incidência em pecíolos (IP) e em legumes (IL) 
por planta de soja, obtidos pela média de todas as plantas avaliadas. 3Médias seguidas pelas 
mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0.05). 

Figura 1. Análise conjunta da produtividade para experimentos conduzidos em Planaltina/DF e 
Ipium/TO e submetidos a diferentes momentos de aplicação de fungicida durante a fase 
vegetativa soja. 
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A cultura da soja é conduzida no Brasil sob diferentes sistemas de cultivo, o que 

pode influenciar nas características químicas, físicas e biológicas da lavoura. O cultivo da 
oleaginosa cresce a cada safra, mesmo com a instabilidade dos fatores de produção. 

A ocorrência de epidemias causadas por Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) Barry (sin. 
Whetzelinia sclerotiorum) Korf e Dumont, agente causal do mofo branco, tem aumentado 
de forma preocupante no sul do país, particularmente em cultivo sob irrigação via pivô 
central e em área de semeadura direta (Menezes, 1995; Beruski, 2013). 

O primeiro relato da doença no Brasil, ocorreu no ano de 1921, na cultura da 
batata (Chaves, 1964). Já a primeira descrição da doença na cultura da soja foi na 
década de 70, no estado do Paraná (Yamachita et al., 1978). 

O fungo possui diversos hospedeiros comumente cultivados no Brasil, dentre eles 
a soja (Phaseolus vulgaris L.), canola (Brassica napus L. e Brassica rapa L.), girassol 
(Helianthus annus L.), tomate (Solanum lycopersicum L.) e ervilha (Pisum sativum L.). O 
patógeno também pode infectar plantas daninhas, como o picão (Bidens spp.), caruru 
(Amaranthus spp.) e vassoura (Baccharis spp.).  

Os primeiros sintomas do mofo-branco surgem no ponto de inserção dos pecíolos 
ou na base das ramificações da haste. Posteriormente, com a colonização do fungo, são 
observadas áreas descoloridas de cor parda à parda-avermelhada. Os primeiros sinais 
surgem na forma de uma massa de micélio branco, de aspecto cotonoso nas hastes, 
ramos e vagens das plantas infectadas. Com a evolução da doença, surgem por entre o 
micélio estruturas macroscópicas negras, rígidas e de forma variável, chamadas de 
escleródios (Chamberlain, 1973).  

Com a murcha e morte das partes superiores ao ponto de infecção, há um 
decréscimo na qualidade e na quantidade dos grãos produzidos. 

O risco de infecção é menor em cultivares de ciclo curto e com resistência ao 
acamamento (Hoffman et al., 1998). A época de floração e a arquitetura da planta geram 
diferentes severidades da doença (Bolland & Hall, 1987; Kim & Diers, 2000). Apesar da 
variabilidade genética de cultivares já relatada no Brasil (Garcia et al, 2012) não existem 
cultivares imunes ao mofo branco devido à resistência genética ser quantitativa, com 
moderada a baixa herdabilidade (Milklas, 2001; Pascual, 2010). 

O sistema de cultivo está diretamente ligado ao manejo dos restos culturais. No 
sistema de semeadura direta toda a palhada permanece sobre o solo, podendo criar 
condições favoráveis à multiplicação e a sobrevivência de patógenos necrotróficos (Reis 
et al., 2011a). 

O cultivo de soja e espécies vegetais anuais de folhas largas na mesma área por 
vários anos, favorece o aumento do inóculo de patógenos necrotróficos, incluíndo S.
sclerotiorum (Reis & Casa, 2012). Apesar disto a lucratividade e a liquidez dos grãos da 
oleaginosa são os principais motivos para o produtor optar pela monocultura. 

Visando fomentar as informações a respeito da intensidade do mofo branco, este 
trabalho teve por objetivo avaliar a incidência da doença em lavouras comerciais do 
cultivar de soja BMX Ativa no município de Lagoa Vermelha, em sistema de semeadura 
direta em rotação a milho ou monocultura de soja.  

As lavouras vistoriadas foram semeadas no primeiro decêndio de novembro de 
2017. Os tratos culturais foram realizados conforme critério de cada produtor. No período 
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de 26/02/2018 à 9/03/2018 as lavouras foram semeadas. Neste período, as plantas 
estavam em R5.3 (25% - 50% de enchimento) à R5.5 (75% - 100% de enchimento). 

A incidência de mofo branco (%) foi quantificada contando-se o número total de 
plantas (média de 11 pl m-1) e o número total de plantas com sintomas ou sinais da 
doença em cinco repetições de 10 m-1, totalizando em média 550 plantas avaliadas em 
cada lavoura.  

Os valores de incidência foram transformados para � � �������� ���⁄  para 
satisfazer as pressuposições do modelo estatístico. Após a Análise de Variância, foi 
utilizado o teste de comparações múltiplas de Tukey (p≤0,01) para comparar os dois 
sistemas de cultivo quanto a incidência de mofo branco. O Coeficiente de variação CV 
(%) foi igual á 36%, sendo um valor aceitável para levantamento de campo. 

A incidência de mofo branco nas lavouras conduzidas em rotação com milho 
variou de 0 % até 15 %, com média de 4 %. Diferindo estatisticamente da incidência em 
monocultura de soja, que foi de 31%, com variação de 10 % até 49 % (Figura 1). 

Nas lavouras visitadas neste levantamento, a ocorrência de mofo branco foi de 
100% nas lavouras conduzidas em monocultura de soja, e 90% nas lavouras conduzidas 
em rotação com milho. 

A menor incidência de mofo branco em lavouras conduzidas em rotação de 
cultura pode ser explicada pela redução da fonte de inóculo. A longevidade de 
escleródios de S. sclerotiorum na superfície do solo é de aproximadamente 12 meses, 
devido às condições edafoclimáticas da Região Sul do Brasil, fazendo com que a rotação 
de culturas com espécies vegetais não suscetíveis reduza o banco de escleródios no solo 
e consequentemente a incidência de mofo branco na próxima safra (BRUSTOLIN et al., 
2016). Em estudo sobre a influência da rotação de culturas na produção de apotécios de 
S. sclerotiorum em escleródios, Gracia-Garza et al., (2002) relataram uma redução de 
47% a 80% no número de apotécios formados, corroborando com os dados obtidos neste 
trabalho. 

A relação entre o rendimento de grãos e a incidência do mofo-branco em plantas 
de soja determina a função média de dano da doença. No Brasil, esta equação é 
expressa por R = 1.000 – 6,7 I (REIS et al., 2011b). Com auxílio desta equação é obtido 
dano de 26,8 kg ha-1 (2,7 %) em áreas de rotação com milho e 207,7 kg ha-1 (20,8 %) em 
áreas de monocultura para cada 1.000 kg ha-1 de expectativa no rendimento de grãos. O 
que representa 87 % de redução no dano pela prática da rotação de cultura com milho.  

Dados de Cardoso (1994) mostram que nos estados de São Paulo, Minas Gerais 
e Goiás, o dano causado pelo mofo branco pode chegar até 50%. Neste trabalho a 
lavoura com maior incidência da doença (49 %) resultou em 33 % de dano no rendimento 
de grãos segundo a equação de Reis et al. (2011b). 

Diante das informações e dados apresentados, podemos concluir que a rotação 
de soja com milho reduz a incidência de mofo branco e consequentemente o dano 
causado pela doença. 
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1Médias seguidas pelas mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
1% de probabilidade. 

Figura 1. Incidência de mofo branco em lavouras do cultivar de soja BMX Ativa cultivadas em 
diferentes sistemas de cultivo. Lagoa Vermelha, 2018.  

a

b

0

10

20

30

40

50

Rotação Monocultura

In
ci

dê
nc

ia
 (%

)

Sistema de cultivo



Sessão de Fitopatologia 593

GERMINAÇÃO MICELIOGÊNICA E INCIDÊNCIA DE FUNGOS EM 
ESCLERÓDIOS DE Sclerotinia sclerotiorum EM SEMENTES DE NABO 

TRATADAS COM FUNGICIDA QUÍMICO E BIOLÓGICO 
 
VIEIRA JUNIOR, J.A.L.1; FIORENTIN, O.A.2 
  
1Instituto de Desenvolvimento Educacional de Passo Fundo - IDEAU, Passo Fundo, Rota 
Agrícola, Lagoa Vermelha, RS, josedealencar@fitoagricola.com.br; 2Universidade do Oeste de 
Santa Catarina – UNOESC, Campus Xanxerê. 

 
O cultivo de soja (Glycine max) é a principal atividade econômica desenvolvida 

por produtores de grãos na região dos Campos de Cima da Serra no estado do Rio 
Grande do Sul. Nesta região há excelência em produção de sementes com alto nível 
tecnológico. No entanto, nos últimos anos a alta ocorrência e incidência do mofo 
branco nas lavouras de soja desta região tem causado redução significativa na 
produtividade de grãos e na qualidade das sementes. 

O mofo branco, causado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum, é considerada 
doença de difícil controle. O feijão, o nabo forrageiro e a canola são culturas 
hospedeiras do patógeno (Reis et al., 2011) e comumente integram o sistema de 
cultivo em semeadura direta nas lavouras da região. Aliado a isto, a monocultura de 
soja agrava a situação, favorecendo a sobrevivência e garantindo inóculo da doença 
na próxima safra, fato este, muito comum na região.  

O fungo S. sclerotiorum pertencente a divisão Ascomycota, classe 
Discomycetes, ordem Leotiales, produz estruturas de resistência de cor negra, duras, 
podendo ter mais de 1 cm de comprimento e formato irregular, chamadas de 
escleródios. Estas estruturas são formadas pelo agregado de hifas e deposição de 
melanina, que lhes confere proteção em condições adversas (Henson et al., 1999). 

No sul do Brasil, em sistema de cultivo de semeadura direta, os escleródios 
podem apresentar viabilidade por até 35 meses quando enterrados à 10 cm de 
profundidade e 12 meses quando mantidos sobre a superfície do solo, o que pode 
garantir a presença do patógeno em áreas de monocultura (Reis & Tomazini, 2005). 

O mofo-branco é uma doença monocíclica, onde os escleródios formados nas 
plantas, durante a safra, não germinam e não liberam ascosporos para novas 
infecções no mesmo ciclo de cultivo da soja (Reis et al., 2011). 

A rotação com culturas com espécies não hospedeiras do patógeno, 
semeadura de cultivares de ciclo precoce, redução da população de plantas, uso de 
sementes sadias, cobertura de inverno com plantas de braquiária (Brachiaria
ruziziensis) e aplicação de fungicidas em sementes e parte aérea da cultura são 
práticas amplamente utilizadas para o controle da doença.  

O emprego de microrganismos antagonistas de S. sclerotiorum também pode 
ser utilizado como estratégia de controle. Microrganismos como Coniothyrium minitans 
(Jones et al., 2004), Gliocladium roseum (Boland, 1996) e espécies de Trichoderma 
(Figueirêdo et al, 2010; Juliatti et al.,2010) estão sendo utilizados no controle de 
fungos que produzem estruturas de resistência. 

O uso destes microrganismos baseia-se no controle dos escleródios presentes 
na área de cultivo por meio da degradação e da interferência na germinação 
carpogênica de S. sclerotiorum (Figueirêdo et al., 2010). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a germinação miceliogênica de escleródios 
associados a sementes de nabo forrageiro submetidas ao tratamento com o fungicida 
certeza (tiofanatometílico + fluazinam) e organic (Trichoderma asperellum); e 
incidência de fungos em escleródios. 

O estudo foi realizado no Laboratório da Rota Agrícola em Lagoa Vermelha, 
Rio Grande do Sul. 
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Amostra de 3 kg de sementes de nabo forrageiro foi quarteada em 1 kg para 
deposição de 400 escleródios kg-1. Os escleródios utilizados foram coletados em 
lavoura comercial de soja provenientes de plantas naturalmente infectadas pelo 
patógeno.  

Os tratamentos foram constituídos da testemunha, tratamento de sementes 
(TC) com fungicida certeza (tiofanato-metílico + fluazinam) na dose de 4,3 ml p.c. para 
1 kg de sementes em calda de 1 % e organic (Trichoderma asperellum) na dose de 5 g 
p.c. para 1 kg de sementes, não utilizando-se de calda para este produto por sua 
formulação WP ser grafite.  

Foram utilizados 160 escleródios por tratamento, que posteriormente foram 
plaqueados em meio de cultura BDA (batata, dextrose e ágar) + sulfato de 
estreptomicina e mantidas em câmara de crescimento à 18ºC com fotoperíodo de 12 h 
por sete dias. Posteriormente as placas foram acondicionadas a temperatura ambiente 
para envelhecimento das colônias por mais sete dias, onde foram avaliadas. 

Os escleródios foram avaliados quanto a presença de fungos, os quais foram 
classificados a nível de gênero, sendo seus resultados expressos em percentual de 
incidência, segundo a equação: Incidência (%) = total de escleródios plaqueados / total 
de colônias formadas. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Após 
a análise de variância executou-se o teste de comparação múltiplas de Scott-Knott 
(p≤0,05).  

Houve diferença significativa na incidência dos fungos. Os gêneros Alternaria 
(40%), Fusarium (18%), Sclerotinia (18%) e Epicoccum (15%) apresentaram as 
maiores incidências na testemunha. No tratamento com certeza (fluazinam + tiofanato 
metílico) houve predominância de Sclerotinia (38%) e com organic (T. asperellum) a 
maior incidência foi de Trichoderma (93%) (Figura 1). 

A deposição de certeza (fluazinam + tiofanato metílico) controlou fungos que 
estavam infestando o escleródio. O fungicida reduziu a incidência de Alternaria (3%) e 
Epicoccum (3%) porém não reduziu de Sclerotinia (38%). Segundo Vieira Junior et al., 
(2017) o fungicida atrasa mas não inviabiliza a germinação miceliogênica. Fato que 
corrobora com o resultado obtido neste trabalho mesmo ao aplicar maior dose de 
certeza (4,3 ml p.c. para 1 kg de sementes) neste experimento. 

A aplicação de organic (T. asperellum) em sementes reduziu a incidência de 
Alternaria (8%), Epicoccum (0%) e Fusarium (3%) nos escleródios. Assim como, 
controlou a germinação miceliogênica de Sclerotinia (5%). A utilização de Trichoderma 
spp. pode inibir em até 100% a germinação de escleródios de Sclerotinia (Haddad, 
2017). No Brasil, em escala comercial, o parasistismo de escleródios com Trichoderma 
via aplicação aérea obteve controle de 30 % (Görgen et al., 2009) e 70 % (Geraldine et 
al., 2013). No entanto, são escassos trabalhos sobre controle de escleródios 
associados à sementes. 

Escleródios de S. sclerotiorum associados à sementes de nabo forrageiro 
(Raphanus sativus L.) possuem germinação miceliogênica após tratamento das 
sementes com o fungicida certeza (fluazinam + Tiofanato metílico) e reduz a 
germinação com organic (Trichoderma asperellum). 

Os fungos Alternaria, Fusarium e Epicoccum são os principais microrganismos 
detectados em escleródios de S. sclerotiorum. O parasitismo de escleródios por 
Trichoderma é obtido com aplicação de organic (T. asperellum). 

 
Referências 
FIGUEIRÊDO, G. S.; FIGUEIRÊDO, L.C.; CAVALCANTI, F.C.N.; SANTOS, A.C.; COSTA, A.F.; 
OLIVEIRA, N.T. Biological and chemical controlo f Sclerotinia sclerotiorum using Trichoderma 
spp. and Ulocladium atrum and pathogenicity to bean plants. Brazilian Archives of Biology 
and Technology, Curitiba, v. 53, n. 1, p. 1-9, 2010. 



Sessão de Fitopatologia 595

GERALDINE, A.M.; LOPES, F.A.C.; CARVALHO, D.D.C.; BARBOSA, E.T.; RODRIGUES, A.R.; 
BRANDÃO, R.S.; ULHOA, C.J. LOBO JUNIOR, M. Cell wall-degrading enzymes and parasitism 
of sclerotia are key factors on field biocontrol of white mold by Trichoderma spp. Biological
Control 67: 308-316. 2013. 
GÖRGEN, C.C; SILVEIRA NETO, N.A.; CARNEIRO, L.C; RAGAGNIN, V.; LOBO JUNIOR, M. 
Controle do mofo branco com palhada e Trichoderma harzianum 1306 em soja. Pesquisa
Agropecuária Brasileira 44: 1583-1590. 2009. 
HADDAD, P.E.; LEITE, L.G.; LUCON, C.M.M.; HARAKAVA, R. Selection of Trichoderma spp. 
Strains for the control of Sclerotinia sclerotiorum in soybean. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v. 52, n. 12, p. 1140-1148, 2017). 
HENSON, J.M.Ç BUTLER, M.J.; DAY, A.W. The dark side of mycelium: melanins of 
phytopathogenic fungi. Annual Review of Phytopathology. V. 37, p. 447-471, 1999. 
JULLIATI, F.C.; REZENTE, A.A.; CAIRES A.M.; AGUIAR, P.; CARNEIR,O L.M.S. Diferentes 
manejos no controle da podridão branca da haste da soja (Sclerotinia sclerotiorum). In: XXXI 
Reunião de Pesquisa de soja da região central do Brasil, 2010, Brasíla. Resumos. 
Londrina: EMBRAPA Soja, 1:196-200. 2010. 
REIS, E. M.; TOMAZINI, S.L. Viabilidade de escleródios de Sclerotinia sclerotiorum, no campo, 
em duas profundidades do solo. Summa Phytopathologica. Botucatu, v. 31, n. 1, p. 97-99, 
2005. 
REIS, E.M.; BRUSTOLIN, R.; DANELLI, A.D.; CASA, R.T. Ciclo do mofo branco. Revista 
Plantio Direto, v. 122, p. 24-27, 2011a. 
VIEIRA JUNIOR, J.A.L.; CASA, R.T; FARIAS, M.; PEREIRA, L. Germinação miceliogênica de 
escleródios de Sclerotinia sclerotiorum submetidos ao tratamento com fungicida quando 
acompanhados com sementes de nabo forrageiro.  In:  40º Congresso Paulista de 
Fitopatologia, 2017. 
 
Tabela 1. Germinação miceliogênica e incidência de fungos (%) em escleródios associados a 
sementes de nabo forrageiro submetidas a diferentes tratamentos de sementes. Lagoa 
Vermelha, 2018. 

Fungos Tratamentos 

Testemunha Certeza Organic 
----------------------------- % ----------------------------- 

Alternaria sp. 40 Aa 3 Bb 8 Bb 

Aspergillus sp. 3 Ab 0 Ab 0 Ab 

Cladosporium sp. 3 Ab 3 Ab 0 Ab 

Epicoccum sp. 15 Aa 3 Bb 0 Bb 

Fusarium spp. 18 Aa 8 Ab 3 Bb 

Macrophomina sp. 5 Ab 0 Ab 0 Ab 

Penicillium sp. 5 Ab 0 Ab 0 Ab 

Rizhopus 0 Ab 3 Ab 0 Ab 

Sclerotinia sclerotiroum 18 Aa 38 Aa 5 Bb 

Trichoderma sp. 3 Bb 3 Bb 93 Aa 
1 Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 

teste de Scott-Knott à 5% de probabilidade. 
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DESEMPENHO DE LINHAGENS DE SOJA UFU EM ENSAIO DE VALOR DE 
CULTIVO E USO NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA-GO NO ANO 2015/2016 

BARROSO, L.L. de M.1; REZENDE, D.F.1; HAMAWAKI, O.T.2; CARDOSO, L.D.A.1;
NEVES, L.G.S.1

1 Universidade Luterano do Brasil- ULBRA / Instituto Luterano de Ensino Superior de 
Itumbiara-GO - ILES; 2 Universidade Federal de Uberländia-MG - UFU. 

De acordo com Bighi (2006) a produção agrícola de grãos é um caráter 
quantitativo complexo, governado por grande número de genes e bastante 
influenciado por variações ambientais. Por esta razão, em um programa de 
melhoramento, a seleção de genótipos superiores, em certos casos não é efetiva 
quando baseada apenas na produção de grãos, e a utilização de alguns componentes 
da produção poderá contribuir para minorar esta dificuldade. Na análise de 
adaptabilidade e estabilidade do genótipo em um local, incluindo anos de ensaio de 
VCU (Valor de Cultivo e Uso) é desejável que se inclua para as variedades estudadas, 
além do aspecto da produção de grãos, seu grau de acamamento, altura de inserção 
da primeira vagem. Essas características podem ser influenciada pela época de 
florescimento, que ocorrendo precocemente pode provocar uma redução significativa 
no porte das plantas e na altura de inserção da vagem, causando, com isso, uma 
drástica redução no rendimento da lavoura. 

Considerando a variação fenotípica relacionada à produtividade de grãos e a 
tendência de mercado da soja, os genótipos foram classificados com ciclo de 
maturação semiprecoce dentro do programa de melhoramento que originaram. E uma 
das intenções hipotéticas foi analisá-los quanto ao ciclo de maturação no município de 
Inaciolândia-GO, de maneira a adaptá-los às disponibilidades da região.  Assim, o 
trabalho teve por objetivo avaliar as características agronômicas e a produtividade das 
linhagens de soja UFU no município de Inaciolândia-GO, ano 2015/2016. 

Foram avaliadas 18 linhagens convencionais de soja, no ciclo de maturação 
semiprecoces. O material pertence ao Programa de Melhoramento e Genético de soja 
da Universidade Federal de Uberlândia/UFU. O ciclo de maturação foram reagrupados 
após seleção praticada na safra 2005/06, englobando materiais provenientes dos 
programas produtividade de grãos e óleo. O ensaio de Valor de Cultivo e Uso – VCU 
foi conduzido no município de Inaciolândia – GO, na Fazenda Campanha Campo 
Grande, com as coordenadas: latitude 18º 29’ 17” S, Longitude 49º 59' 14" W e 
Altitude de 442m. A cidade apresenta clima quente e úmido, com temperatura 
oscilando entre 19° e 42ºC. A precipitação tem uma variação de 1600 a 1800 mm/ano 
(INMET, 2016).  

O delineamento experimental adotado foi os blocos casualizados com três 
repetições. As linhagens receberam a sigla LUFU e foram provenientes do método 
descendência de uma única vagem (SPD), ou seja, a partir da geração F2 até a 
geração F6, adotou-se o procedimento de retirada de uma vagem por planta e, 
posteriormente, a semeadura de 3 a 5 fileiras de 5 metros cada, contendo de 12 a 15 
sementes por metro linear. Foram utilizadas cinco testemunhas (Tabela 1), 
compreendendo cultivares adaptados, de boa produtividade, resistência a cancro da 
haste (Phomopsis phaseoli), mancha olho de rã (Cercospora sojina), pústula 
bacteriana (Xanthomonas axonopodis) e oídio(Microsphaera diffusa), susceptibilidade 
e resistência a nematóide de cisto (Heterodera glycines).

Cada parcela compreendeu-se de quatro linhas de soja com 5 metros de 
comprimento, espaçadas de 0,50 metros entre si. A área útil para a tomada de dados 
compreendeu-se de duas fileiras centrais da parcela, eliminando 0,5 metros de cada 
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extremidade, portanto a área útil da parcela foi de 4,0 m2. O experimento foi conduzido 
sob sistema de plantio direto na palha, em área cultivada anteriormente com milho, 
cujo manejo constou da aplicação prévia de glifosato, utilizando Roundup WG®, na 
dosagem de 1,5 a 2,0 kg.ha-1. A adubação de base foi definida em função dos 
resultados da análise química do solo e constou da distribuição de 300 kg ha-1 da 
fórmula 00-20-20, correspondente a 60 kg de P2O5 e 60 kg de K2O, com emprego das 
fontes superfosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente. A adubação 
potássica de manutenção foi realizada a lanço, em uma única aplicação 
imediatamente após a semeadura, independente da umidade do solo, na dose de 50 
kg.ha-1 de cloreto de potássio. A semeadura foi realizada manualmente em 
15/11/2016. A inoculação das sementes foi realizada usando-se cepas de 
Bradyrhizobium japonicum diluído em água (800g/20L), através de pulverização costal. 
O tratamento de semente foi feito via semente com inseticida Thiamethoxam (300 ml/ 
100 kg sementes) e o fungicida Metalaxyl-M + Fludioxonil (100 ml/100 kg sementes). 
Os dados de precipitação pluvial e temperatura do ar durante o período de execução 
do experimento estão apresentados na Figura 1. 

Foi efetuada a colheita manual nas áreas úteis das parcelas, no mês de 
março, quando todas as plantas encontravam-se no estádio R8, na sua maturidade 
plena ou maturidade a campo, quando 95% das vagens tinham atingido a cor da 
vagem madura, com haste principal, ramificações secas e desfolhadas. Nesse 
momento foram separadas, ao acaso, 10 plantas devidamente identificada para 
avaliação dos componentes de produção. Dentre os caracteres avaliados, altura de 
planta na maturidade, altura da inserção da 1º vagem, número de nós, número de 
vagens, peso de 1000 sementes, produtividade de grãos, para o peso de 1000 
sementes e produtividade de grãos a umidade foi corrigida para 13%.  Após a 
obtenção dos dados foi realizada a análise de variância, utilizando-se o teste de F, 
realizando o teste de comparação de médias por Tukey a 1 e 5% de probabilidade 
pelo programa estatístico. 

Através dos dados das análises de variância (Tabela 2) para os caracteres 
altura de plantas na maturação, altura da inserção da 1º vagem, número de nós totais, 
número de nós produtivos, número de vagens, peso de 1000 sementes e 
produtividade de grãos no ano agrícola 2015/2016, houve diferenças significativas em 
nível de 1% e 5% de probabilidade das linhagens. De forma geral, os valores dos 
coeficientes de variação mostraram boa precisão experimental para todos os 
caracteres. A linhagem LUFU 11 destacou-se com alto potencial genético no caractere 
de número de vagens, e principalmente no de produtividade de grãos (Tabela 2).
Independente do tipo de crescimento desta linhagem, o número de vagens por planta 
está diretamente relacionado com a máxima produtividade em soja, pois esse foi 
verificado produzindo somente para LUFU 11 com 6014,59 kg.ha-1. E as linhagens 
LUFU 2 a LUFU 19, descendentes do programa de melhoramento da UFU, tiveram um 
ciclo mais atrasado, tardio, não permanecendo no semiprecoce, enquanto as 
testemunhas mantiveram o ciclo normal, semiprecoce. 

Diniz (2014) relata que semeaduras fora da época, ou seja, após meados de 
dezembro, podem determinar a redução na altura de plantas de soja, fato este que 
não ocorreu, pois a semeadura foi realizada na época ideal de cultivo, quinzena de 
novembro. As linhagem LUFU 2, LUFU 4, LUFU 9, LUFU 10, LUFU 12, LUFU 14, 
LUFU 16, LUFU 17 e LUFU 18 apresentaram maiores portes comparado com as 
demais linhagens, mas não diferiu estatisticamente a 1% de probabilidade entre si e 
da Testemunha 3. O NV não revelou associação com a APM, sendo observado na 
LUFU 11, que obteve uma altura de 85,60 cm produzindo 334,80 vagens. Esses 
resultados demonstram que os componentes de rendimento não estão associados 
com o tipo de crescimento, conforme visto no trabalho de Rezende (2009) que utilizou 
das mesmas linhagens. Portanto a obtenção de cultivares com altas produtividades 
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não dependem do tipo de crescimento. À medida que o número de grãos aumenta a 
massa individual diminui, visto na LUFU 11.

Observou se que a magnitude da variância das linhagens foi muito 
expressiva, indicando que é vantajoso testá-las em um maior número de locais sendo 
esta uma informação de grande importância para as futuras recomendações de 
cultivares aos agricultores. Nesse caso, o trabalho foi conduzido em um local e em 
uma época, onde a indicação é que os testes regionais sejam realizados em um maior 
número de locais e no mínimo por 2 anos. 
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Figura 1. Temperatura e precipitação pluviométrica média mensal no período de 
novembro de 2015 a março de 2016, para a região de Inaciolândia-GO.
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Tabela 1. Genótipos de ciclo de maturação semiprecoce, com respectivas genealogias 
das linhagens, Itumbiara-GO 2016.

Genótipos Genealogias 

LUFU 2 (IAC 8.2 x Conquista) 
LUFU 3 Pionner 98C81 x M-Soy 8866 
LUFU 4 (UFU Guarani x Samambaia) 
LUFU 5 (Emgopa 315 x Dm 97101) 
LUFU 6 Carajás (Canatrio x Conquista) 
LUFU 7 E.F.P.07/08; 2010/2011 
LUFU 8 (UFU16 x Liderança) x (Br 95015308 x UFU18) 
LUFU 9 (DM 97193 x UFU 19) x (Br 95014 745 x MG Br 951578) 
LUFU10 (M-soy 8411 x MG Br9518863 
LUFU 11 RC2(IAC 100 x  Emgopa 302) 
LUFU 12 (FT 2000 x Br 4) x UFU 16 
LUFU 13 (Guarani x Emgopa 316) (T51 Marcela) 
LUFU 14 (Guarani x Emgopa 316) (T37 Marcela) 

LUFU 15 (Confiança x FT 8015) 
LUFU 16 M-Soy 8411 x samambaia) 
LUFU 17 Trat 10  (Confiança x MG/Br 934916) 
LUFU 18 E.F.P.07/08
LUFU 19 (M-Soy 8001 x MG Br9518863 

TEST. 1 M-Soy 6101) 
TEST. 2 Emgopa 316 
TEST. 3 UFU Guarani 
TEST. 4 UfU Riqueza 
TEST. 5 M-Soy 8000 
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Tabela 2. Valores médios dos caracteres avaliados das linhagens de soja 
convencional, no município de Inaciolândia– GO, ano 2015/2016. Itumbiara- GO, 2016. 

Linhagens de soja semiprecoce 
                            Caracteres1

Genótipos APM AIPV NNT   NV  P1000           PG 
LUFU 2 104.66 a 21.03 a 19.20 abc 76.70 b 146.56 a 3704.08 ab 
LUFU 3 89.13 ab 11.46 b 17.70 abc 95.36 b 99.00 b 2749.99 ab 
LUFU 4 100.26 a 12.73 ab 19.83 a 104.06 b 103.16 b 3674.83 ab 
LUFU 5 96.33 a 13.93 ab 17.40 abc 93.03 b 110.73 ab 4623.28 ab 
LUFU 6 88.23 ab 9.20 b 17.03 abc 73.53 b 145.96 a 4533.68 ab 
LUFU 7 93.80 ab 11.33 b 15.76 abc 107.16 b 112.90 ab 3300.75 ab 
LUFU 8 94.33 ab 8.20 b 19.40 ab 134.16 b 122.03 ab 4373.94 ab 
LUFU 9 96.46 a 13.93 ab 19.06 abc 62. 86 b 116.76 ab 2645.89 b 
LUFU10 97.00 a 13.90 ab 17.00 abc 95.66 b 122. 43 ab 5036.39 ab 
LUFU 11 85.60 ab 9.10 b 18.86 abc 334.80 a 120.36 ab 6014.59 a 
LUFU 12 97.00 a 14.00 ab 19.06 abc 73.90 b 106.63 b 3194. 46 ab 
LUFU 13 93.43 ab 9.93 b 18.06 abc 84.23 b 98.30 b 2540.02 b 
LUFU 14 97.73 a 12.96 ab 14.86 bc 76.50 b 96.63 b 2565.39 b 
LUFU 15 71.63 b 13.40 ab 14.63 c 72.40 b 103.03 b 4782.67 ab 
LUFU 16 100.73 a 15.73 ab 18.43 abc 89.03 b 106.93 b 2249.22 b 
LUFU 17 97.13 a 15.80 ab 16.56 abc 76.03 b 93.00 b 2958.02 ab 
LUFU 18 97.26 a 16.40 ab 18.80 abc 76.96 b 119.56 ab 3289.37 ab 
LUFU 19 87.16 ab 11.86 b 17.30 abc 89.50 b 88.20 b 3127.95 ab 
TEST. 1 82.40 ab 12.36 ab 19.83 a 130. 53 b 103.20 b 4647.81 ab 
TEST. 2 87.16 ab 14.80 ab 18.56 abc 88.83 b 102.50 b 3063.72 ab 
TEST. 3 102.96 a 14.60 ab 19.03 abc 83.40 b 117.73 ab 4041.42 ab 
TEST. 4 92.13 ab 11.06 b 17.03 abc 71.10 b 107.86 b 3735.02 ab 
TEST. 5 86.13 ab 13.93 ab 15.46 abc 78.90 b 123.06 ab 3557.67 ab 
MEDIAS 93.00 13.11 17.78 98.64 11.59 3670.01 

DMS 22.74 9.06 4.63 164.37 36.34 3368.67 
CV% 7.78 21.99 8.30 20.02 10.36 20.20 

1Caracteres avaliados: altura de plantas na maturação - APM (cm); altura da inserção da 1º vagem - AIPV (cm); 
número de nós totais (NNT); número de nós produtivos (NNP); peso de 1000 sem (NV) nº de vagens  – P1000 
(gramas) e produtividade de grãos - PG (kg.ha-1). 
2Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A avaliação de caracteres de genótipos de soja é imprescindível para a escolha 
da melhor cultivar. O melhoramento de plantas tem sido uma ferramenta importante, 
não apenas para o desenvolvimento de cultivares com bom desempenho agronômico 
e obtenção de ganhos genéticos, como também na eliminação de fatores restritivos à 
produtividade, internos e externos. A maneira mais econômica de se ter um aumento 
na produtividade é através da obtenção de cultivares com maior potencial de 
produção/produtividade. É neste ponto que o melhoramento de plantas atua (USDA, 
2016).

No melhoramento genético normalmente estão envolvidas várias fases, desde 
o desenvolvimento das populações, processos de seleção e avaliações das linhagens. 
Em uma primeira fase, são desenvolvidas as populações segregantes, através de 
hibridação artificial, para atender os objetivos gerais e específicos dos programas de 
melhoramento. Em seguida, essas populações são conduzidas por várias gerações 
até que se obtenha um certo grau de homozigose genética (uniformidade). Em outra 
fase, a partir de populações em gerações mais avançadas, são selecionadas plantas 
para o estabelecimento de testes de progênies e seleção de linhagens possuindo 
características agronômicas desejáveis. Na fase seguinte, avalia-se produtividade e 
estabilidade de produção em um grande número de linhagens (ALMEIDA et. al., 2016). 
Na análise de adaptabilidade e estabilidade do genótipo em um local, incluindo anos 
de ensaio de VCU (Valor de Cultivo e Uso) é desejável que se inclua para as 
variedades estudadas, além do aspecto da produção de grãos, seu grau de 
acamamento, altura de inserção da primeira vagem. 

Das intenções hipotéticas, o propósito de aperfeiçoar o programa de 
melhoramento de soja para a obtenção de linhagens adaptadas a diversas condições 
de ambientes, a Universidade Federal de Uberlândia vem realizando um programa de 
pesquisa para desenvolver cultivares de soja com alta produtividade de grãos, óleo e 
proteína. Assim, os ensaios de valor de cultivo e uso são fundamentais no processo de 
obtenção de linhagens de soja melhoradas. A pesquisa teve por objetivo avaliar a 
produtividade de grãos e os teores de óleo e proteína, de 18 linhagens de soja 
convencionais, co ciclo de maturação semiprecoce - no município de Inaciolândia – 
GO, no ano 2015/2016. 

As linhagens pertencem ao Programa de Melhoramento  Genético de Soja da 
Universidade Federal de Uberlândia/UFU. O ciclo de maturação das linhagens foram 
reagrupados após seleção praticada no ano 2005/06, envolvendo os materiais com 
características boas em produtividade e teor de óleo. O ensaio de Valor de Cultivo e 
Uso – VCU foi conduzido no município de Inaciolândia – GO, na Fazenda Campanha 
Campo Grande, com as coordenadas: latitude 18º 29’ 17” S, Longitude 49º 59' 14" W e 
Altitude de 442m. A cidade apresenta clima quente e úmido, com temperatura 
oscilando entre 19° e 42ºC. A precipitação tem uma variação de 1600 a 1800 mm/ano 
(INMET, 2016).  

O delineamento experimental adotado foi o bloco casualizado com três 
repetições. As linhagens receberam a sigla LUFU e foram provenientes do método 
descendência de uma única vagem (SPD), ou seja, a partir da geração F2 até a 
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geração F6, adotou-se o procedimento de retirada de uma vagem por planta e, 
posteriormente, a semeadura de 3 a 5 fileiras de 5 metros cada, contendo de 12 a 15 
sementes por metro linear. Foram utilizadas cinco cultivares  testemunhas (Tabela 1), 
com boa produtividade, adaptabilidade e resistência a cancro da haste (Phomopsis 
phaseoli), mancha olho de rã (Cercospora sojina), pústula bacteriana (Xanthomonas 
axonopodis) e oídio (Microsphaera diffusa), susceptibilidade e resistência a nematóide 
de cisto (Heterodera glycines).

 Cada parcela foi semeada em quatro linhas com 5 metros de comprimento, 
espaçadas de 0,50 metros entre si. A área útil para a tomada de dados compreendeu-
se duas linhas centrais da parcela, eliminando 0,5 metros de cada extremidade, 
portanto a área útil da parcela foi de 4,0 m2. O experimento foi conduzido sob sistema 
de plantio direto na palha, em área cultivada anteriormente com milho, cujo manejo 
constou da aplicação prévia de glifosato, utilizando Roundup WG®, na dosagem de 1,5 
a 2,0 kg.ha-1. A adubação de base foi definida em função dos resultados da análise 
química do solo e constou da distribuição de 300 kg ha-1 da fórmula 00-20-20, 
correspondente a 60 kg de P2O5 e 60 kg de K2O, com emprego das fontes superfosfato 
simples e cloreto de potássio, respectivamente. A adubação potássica de manutenção 
foi realizada a lanço, em uma única aplicação imediatamente após a semeadura, 
independente da umidade do solo, na dose de 50 kg.ha-1 de cloreto de potássio. A 
semeadura foi realizada manualmente em 15/11/2016. A inoculação das sementes foi 
realizada usando-se cepas de Bradyrhizobium japonicum diluído em água (800g/20L), 
através de pulverização costal. O tratamento de semente foi feito via semente com 
inseticida Thiamethoxam (300 ml/ 100 kg sementes) e o fungicida Metalaxyl-M + 
Fludioxonil (100 ml/100 kg sementes). Os dados de precipitação pluvial e temperatura 
do ar durante o período de execução do experimento estão apresentados na Figura 1. 

Foi efetuada a colheita manual nas áreas úteis das parcelas, no mês de 
março, quando todas as plantas encontravam-se no estádio R8, na sua maturidade 
plena ou maturidade a campo, quando 95% das vagens tinham atingido a cor da 
vagem madura, com haste principal, ramificações secas e desfolhadas. Nesse 
momento foram separadas, ao acaso, 10 plantas devidamente identificada para 
avaliação dos componentes de produção. A produtividade de grãos foi corrigida para 
13%, após procedeu-se a analise de porcentagens e produção de óleo e proteína 
através da metodologia de ressonância nuclear magnética (NMR), sendo avaliada uma 
amostra de 100 g de sementes, em média, retiradas ao acaso do total de sementes 
produzidas em uma parcela. Os dados das amostras de cada uma das linhagens, 
após as análises de teor de óleo, foram arquivados em software e foi realizada a 
calibração utilizando-se espectrofotômetro de reflectância no infravermelho proximal 
(NIR), marca Perstorp Analytical, modelo 5000.   Após a obtenção dos dados foi 
realizada a análise de variância, utilizando-se o teste de F, realizando o teste de 
comparação de médias por Tukey a 1 e 5% de probabilidade pelo programa 
estatístico. 

Os resultados obtiveram efeito significativo ao nível de 1% de probabilidade 
para as variáveis: produção de grãos, porcentagem de óleo e produção de óleo. E 
para as variáveis porcentagens de proteína e produção de proteína, não houve 
diferenças significativas entre as linhagens (Tabela 2). 

As linhagens LUFU 10 e LUFU apresentaram-se superiores quanto a 
produtividade de grãos, e quanto ao teor de óleo (Tabela 2), mas a testemunha UFU 
Riqueza também se destacou, sendo uma cultivar interessante para o uso em 
programas de melhoramento para o desenvolvimento de novas cultivares de soja para 
região do cerrado. Moraes (2006), ao caracterizar bioquimicamente duas linhagens de 
soja com alto teor de proteina, oriundas do programa de melhoramento genetico do 
Bioagro/UFV, observaram uma variação no teor de óleo de 18,56% a 24,03%. Além 
disso constataram que a medida que se aumenta o teor de  proteína, o óleo é 
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reduzido, coincidindo com os dados obtidos nesse trabalho (Tabela 2). Para Rangel et 
al., (2004), esses resultados caracterizam bem a correlação negativa existente entre 
os conteudos de óleo e de proteínas, e na composição quimica dos grãos. Esse fato 
condiz, tambem, com o relato de Hanson (1991), e Pipolo (2002), onde obtiveram 
correlação negativa entre os niveis de óleo e proteína nos grãos, explicado pela 
concorrencia dessas duas vertentes pelos esqueletos carbonicos. 
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Figura 1. Temperatura e precipitação pluviométrica média mensal no período de 
novembro de 2015 a março de 2016, para a região de Inaciolândia-GO.

Tabela 1. Genótipos de ciclo de maturação semiprecoce, com respectivas genealogias 
das linhagens, Itumbiara-GO 2016.

Genótipos Genealogias 

LUFU 2 (IAC 8.2 x MG/BR 46 Conquista) 
LUFU 3 P98C81 x M-Soy 8866 
LUFU 4 (UFU Guarani x BRS Sambaíba) 
LUFU 5 (Emgopa 315 x Dm 97101) 
LUFU 6 UFUS Carajás (Canário x MG/BR 46 Conquista) 
LUFU 7 E.F.P.07/08; 2010/2011 
LUFU 8 (UFU16 x Liderança) x (BR 95015308 x UFU18) 
LUFU 9 (DM 97193 x UFU 19) x (BR 95014 745 x MG/BR 951578) 
LUFU10 (M-Soy 8411 x MG/BR9518863 
LUFU 11 IAC 100 x  Emgopa 302) 
LUFU 12 (FT 2000 x BR4) x UFU 16 
LUFU 13 (UFUS Guarani x Emgopa 316) (T51 Marcela) 
LUFU 14 (UFUS Guarani x Emgopa 316) (T37 Marcela) 

LUFU 15 (MG/BR Confiança x FT 8015) 
LUFU 16 M-Soy 8411 x BRS Sambaíba 
LUFU 17 MG/BR Confiança x MG/BR 934916) 
LUFU 18 E.F.P.07/08
LUFU 19 M-Soy 8001 x MG/BR9518863 

TEST. 1 M-Soy 6101 
TEST. 2 Emgopa 316 
TEST. 3 UFUS Guarani 
TEST. 4 UFUS Riqueza 
TEST. 5 M-Soy 8000 
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Tabela 2. Valores médios dos caracteres avaliados das linhagens de soja 
convencionais, no município de Inaciolândia - GO. Safra 2015/2016.  

Linhagens de soja convencionais 
Caracteres1

Genótipos 
 PG %OL %P    POL  PP 

LUFU 2 3704.08 ab         21.66 fghi 42.3    802.64 abc            1564.55        
LUFU 3 2749.99 ab 21.83  efg 42.0    600.24 abc            1154.98        
LUFU 4 3674.83 ab 22.13 bcdef 41.7    815.90 abc            1543.86        
LUFU 5 4623.28 ab 21.70  fgh 44.5    1002.99 abc          2059.61        
LUFU 6 4533.68 ab 22.13 bcdef 43.9    1004.10 abc          1988.61        
LUFU 7 3300.75 ab 20.70  hij 42.2    682.81 abc            1395.28        
LUFU 8 4373.94 ab 21.76  fgh 42.4    950.32 abc            1854.14        
LUFU 9 2645.89  b 22.56 bcdef 41.8    597.39 abc            1104.11        
LUFU10 5036.39 ab 23.83 a 43.7    1198.10 ab            2200.34        
LUFU 11 6014.59 a 21.50 fghi 41.8    1293.12 a              2509.24        
LUFU 12 3194.46 ab 21.00 ghij 42.5    670.83 abc            1359.46        
LUFU 13 2540.02  b 21.96 cdefg 43.0    557.70  bc             4386.24        
LUFU 14 2565.39  b 22.96 abcd 40.1    589.08 abc            1028.91        
LUFU 15 4782.67 ab         22.96 abcd 42.9    1099.04 abc          2053.72        
LUFU 16 2249.22  b          20.30    j 41.2    456.1   c                928.29          
LUFU 17 2958.02 ab 22.90 abcde 41.8    675.89 abc            1238.86        
LUFU 18 3289.37 ab         20.56    ij 43.2    674.88 abc            1420.38        
LUFU 19 3127.95 ab         23.06 abc 41.5    720.94 abc            1299.47        
Test. 1 4647.81 ab         20.90   ghij 43.0    969.73 abc            2006.33        
Test. 2 3063.72 ab         21.93   defg 43.3    671.72 abc            1328.75        
Test. 3 4041.42 ab         21.63   fghi 30.8    869.15 abc            1174.37        
Test. 4 3735.02 ab         23.13 ab 43.9    865.33 abc            1641.22        
Test. 5 3557.67 ab         21.96  cdefg 43.0    782.11 abc            1530.06        
Medias 3670.01 21.962 42.04 806.53 1685.68 
CV% 19.20 1.60 11.27 28.90 77.81 

1Caracteres avaliados: produtividade de grãos - PG (kg.ha-1); óleo nos grãos -%OL (%); proteína nos grãos - %P (%); 
produtividade de óleo – POL (kg.ha-1) e produtividade de proteína – PP (kg.ha-1).
2Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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ANÁLISE DE GERAÇÕES EM POPULAÇÃO DE SOJA VISANDO 
PRODUTIVIDADE DE GRÃOS 

SHIGIHARA, D.1; SHIGIHARA, C.M.B.1; HAMAWAKI, O.T.1; NOGUEIRA, A.P.O.1;
MATTOS, T.P.1

1Universidade Federal de Uberlândia -UFU. Programa de Melhoramento e Estudos 
Genéticos em Soja – UFU /Uberlândia-MG/Brasil.decio@satis.ind.br. 

A soja (Glycine max) é a leguminosa mais semeada no mundo, sendo a principal 
fonte de protéica para a sociedade moderna. Na safra de 2017/2018, a produção total 
brasileira esta estimada em cerca de 113,4 milhões de toneladas, com área total de 
33,8 milhões de hectares (FIESP, 2018).

Para o ano safra de 2017/18, os principais estados produtores de soja no Brasil 
são os estados de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, com cerca de 30, 19 e 
18 milhões produzidos, respectivamente, e na região sudeste, Minas Gerais e o maior 
produtor da região, com cerca de 5,0 milhões de toneladas que serão produzidos 
(CONAB, 2018). 

O objetivo deste trabalho foi determinar a herança de caracteres relacionados à 
precocidade e caracteres agronômicos numa população segregantes de soja, 
provenientes de genitores superiores. 

A pesquisa foi realizada na Fazenda Experimental do Capim Branco (18º32’ S; 
48º20’ W), da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Programa de 
Melhoramento de soja da UFU, em Uberlândia – MG.  

Utilizaram-se as cultivares CD 2737 RR e NS 5909 RG em casa de vegetação, 
sendo implantados os blocos de cruzamentos, cuja semeadura dos genitores foram 
escalonadas de 3 em 3 dias, visando viabilizar a sincronia do florescimento entre os 
parentais. Foram semeadas 4 sementes  em vasos plásticos com 3 dm3 de 
capacidade, previamente preenchidos com 2/3 de solo e 1/3 de matéria orgânica, além 
da adubação que foi realizada conforme a necessidade da cultura.  

No estádio V1-V2, realizou-se o desbaste e foram mantidas duas plantas por 
vaso. No estádio V5, os meristemas apicais das plantas foram removidos para evitar o 
seu estiolamento e também favorecer as ramificações. Periodicamente, realizaram-se 
irrigações e os tratos culturais recomendados para a cultura da soja (EMBRAPA, 
2014).

As hibridações artificiais foram realizadas adotando-se NS 5909 e como genitor 
masculino e CD 2737 como genitor feminino para gerar a população 1. A geração F1 
foi conduzida para a obtenção das sementes F2. A partir da amostragem de 20 
indivíduos de cada genitor, 20 indivíduos da geração F1 e 120 indivíduos da geração 
F2, realizaram-se os experimentos para proceder ao estudo de análise de gerações 
em nível de campo. 

As gerações a serem analisadas foram semeadas em bandejas de isopor de 200 
células, e com uso de substrato agrícola da marca Plantimax. A semeadura foi 
realizada no dia 7 de agosto de 2017, e as bandejas mantidas em casa de vegetação 
em ambiente controlado, sendo irrigadas diariamente. 

A área experimental o campo foi preparada de forma convencional com duas 
arações e uma gradagem. Em seguida, realizou-se a abertura de sulcos, realizando-se 
as adubações conforme análise química do solo. Os transplantes dos materiais das 
gerações P1, P2, F1 e F2 foram realizadas no dia 21 de agosto de 2017, em campo 
aberto na área do Programa de Melhoramento Genético de Soja da UFU, na fazenda 
Capim Branco da UFU. Adotou-se o espaçamento de 0,50 metros entre plantas e 0,50 
metros entre linhas, visando facilitar a avaliação individual de cada planta.  
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O manejo de adubação, plantas daninhas, inseticidas e fungicidas foram 
realizadas de acordo com as tecnologias de produção de soja da Região Central do 
Brasil 2014 (EMBRAPA, 2014). Os demais tratos como a irrigações conforme 
necessidade de garantir as condições experimentais favoráveis para o 
desenvolvimento pleno das plantas. 

Em cada indivíduo das gerações avaliaram-se os seguintes caracteres: Número 
de dias para florescimento (NDF); Número de dias para maturidade (NDM); Altura da 
planta (AP); Número de nós (NN); Número de vagens (NV); Número de grão por 
vagem (NGV); Produção de grãos (PG).

Os valores de P1, P2, F1 e F2 houve diferença das médias do caráter número 
de gramas por planta, com 22,4, 19,85, 12,25 e 27,82, respectivamente (Tabela 1). Já 
para o caráter produção de grãos, observou-se que as médias das gerações F1 
superaram os parentais indicando o potencial da geração F2 para seleção de 
indivíduos com maior potencial produtivo. 

Os dados fenotípicos dos genitores e das gerações F1 e F2 foram utilizados 
para estimar os seguintes parâmetros: Variância genotípica em F2; Variância 
ambiental; Herdabilidade no sentido amplo; Grau médio de dominância baseado em 
médias; Número de genes envolvidos na determinação do caráter e Predição de 
ganhos por seleção. 

A variância fenotípica oscilou de 1,33 a 77,59 para NNR1 e NVT, 
respectivamente.  A variância genética teve amplitude de -110,52 (NVT) a 21,18 (GP). 
Sabe-se que estimativas de variância genética negativa indicam ausência de 
variabilidade para o caráter. Enquanto que a variância ambiental foi de 0,99 a 188,10 
para NNR1 e NVT, respectivamente na tabela 2. 

A presença de segregantes transgressivos na população para caracteres 
agronômicos de importância econômica, como número de dias para florescimento, 
numero de nos em R1 e numero de vagens totais (tabela 3). 

Os indivíduos selecionados da população F2 são superiores às cultivares 
CD2737 e NS5909 quanto à precocidade, altura, número de nós e componentes de 
produtividade, sendo genótipos promissores em programa de melhoramento de soja. 
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Tabela 1. Médias e estimativas de variância fenotípica de caracteres agronômicos obtidos nas 
gerações dos indivíduos P1, P2, F1 e F2 em soja cultivada em campo na safra 2017/2018 entre 
as cultivares CD2737 e NS 5909 no município de Uberlândia – MG. 

Gerações  
NDF NDM APM NNR1 

P1  43,80 2,58  118,50 62,26  29,85 15,39  8,05 0,99 
P2  49,25 5,03  120,40 173,93  33,05 21,41  8,10 0,62 
F1  45,85 5,59  128,00 72,69  32,66 23,69  7,74 0,89 
F2  50.89 10,83  118,25 44,64  31,86 25,76  7,45 1,33 
Gerações  NNT  NV  GP  PG 
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P1  9,65 1,50  44,00 188,10  22,40 51,41  13,05 4,99 
P2  9,65 814  41,20 118,37  19,85 77,50  14,30 21,48 
F1  11,07 5,19  45,37 134,39  25,25 70,12  14,59 26,10 
F2  9,75 3,27  45,14 77,58  27,82 72,59  10,80 13,18 
P1: CD2737; P2: NS5909; F1: P1xP2; F2: autofecundação de F1; NDF: número de dias para 
florescimento; NDM: número de dias para maturidade; APM: altura da planta na maturação; 
NNR1: número de nós na haste principal em R1; NNT: número de nos totais: NV: número de 
vagens por planta; GP: grama da planta; PG: produção de grãos; : média; : variância 

fenotípica. 

Tabela 2. Estimativas dos componentes de média e variância, herdabilidade no sentido amplo, 
grau médio de dominância e número de genes de caracteres agronômicos obtidos do 
cruzamento entre as cultivares CD2737 e NS 5909 nas gerações P1, P2, F1 e F2, em soja 
cultivada em campo, na safra 2017/2018 no município de Uberlândia – MG. 

Parâmetros Caracteres
NDF NDM APM NNR1 NNT NVT GP PG 

10,83 44,64 25,76 1,33 3,27 77,59 72,59 13,17 

8,24 -17,62 10,37 0,33 1,36 -110,52 21,18 8,18 

2,58 62,26 15,39 0,99 1,50 188,10 51,41 5,00 

76,09 - 40,25 25,12 41,85 - 29,17 62,08 
g d

0,24 -9,0 -0,76 13,37 -1,47 2,52 3,24 -1,47 
Número de 
genes 2,18 -4,79 6,37 13,44 4,95 -1,99 9,44 4,95 

NDF: número de dias para florescimento; NDM: número de dias para maturidade; AP: altura da 
planta; NN: número de nós; NN: número de nos; NV: número de vagens; GP: gramas por 
planta, PG: produção de grãos; : variância fenotípica; : variância genotípica; : variância 

ambiental; : herdabilidade ampla; g d: grau médio de dominância 

Tabela 3. Valores máximos e mínimos para parentais NS5909 e CD2737 e F2, e presença de 
segregantes transgressivo da população. 

Parâmetros 
Caracteres 

NDF NDM APM NNR1 NNT NVT GP PG 
Máximo nos pais 53,00 139,00 40,00 9,0 13,00 75,00 37,00 24,00 
Mínimo nos pais 41,00 103,00 13,00 6,0 6,00 28,00 10,00 8,00 
Máximo na F2 56,00 134,00 45,00 11,00 14,00 64,00 54,00 23,00 
Mínimo na F2 44,00 108,00 22,00 5,00 5,00 22,00 14,00 5,00 
Transgressivo Não Não Não Sim Sim Não Não Não 
NDF: número de dias para florescimento; NDM: número de dias para maturidade; APM: altura 
da planta na maturação; NNR1: número de nós na haste principal em R1; NNT: número de nos 
totais: NV: número de vagens por planta; GP: grama da planta; PG: produção de grãos; 
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PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS VISANDO À SELEÇÃO DE 
PROGÊNIES F2:4 DE SOJA 

VILLELA, G.M.1; BRUZI, A.T.1; SOARES, I.O.1; LEMOS, R. do R.1
.

1Universidade Federal de Lavras – UFLA, Lavras, MG, gabrielmendesagro@gmail.com 

Estimativas de herdabilidade, variâncias genotípicas e fenotípicas, entre outros 
parâmetros genéticos refletem a natureza do genótipo e a ação ambiental, 
possibilitando a predição dos ganhos oriundos da seleção e a definição das 
estratégias que serão utilizadas no programa de melhoramento. Porém, o emprego da 
variância exige cuidados especiais, uma vez que a mesma é associada a erros 
acentuados, porque os desvios são elevados ao quadrado (Ramalho et al, 2012). 

Um dos parâmetros de maior utilidade para os melhoristas é a herdabilidade 
(h2), pois reflete a proporção da variação fenotípica que pode ser herdada (Rodrigues 
et al., 2011). Em situações em que herdabilidade é alta, a seleção nas gerações 
iniciais de autofecundação é considerada eficiente. Porém, caso seu valor seja baixo, 
é necessário que se realize a seleção apenas nas gerações mais avançadas, pois o 
aumento da homozigose, devido a autofecundação, propicia um incremento na 
herdabilidade no sentido restrito. Ainda que para o mesmo caráter, as estimativas de 
herdabilidade podem variar devido à amostragem, às diferenças populacionais e às 
diferenças ambientais (Bárbaro, 2006). 

Dentre as diversas contribuições da genética quantitativa para o melhoramento 
de plantas, destaca-se a possibilidade de se preverem os ganhos obtidos por 
determinada estratégia de seleção. Desta forma, é possível traçar estratégias efetivas 
para o programa de melhoramento, predizer o sucesso do esquema de seleção 
adotado e determinar quais as técnicas de maior eficácia (CrUZ; Regazzi, 2004). Os 
fatores que mais influenciam são intensidade de seleção, propriedades genéticas da 
população e condições ambientais. Desta forma, fica evidente a importância da 
estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos na seleção de genótipos superiores. 

Ante ao exposto, objetivou-se estimar parâmetros genéticos e fenotípicos 
associados às progênies do programa de melhoramento genético para produtividade 
de grãos, maturação absoluta, dias para o florescimento, altura de plantas e inserção 
do 1º legume em progênies de soja F2:4 da UFLA para a região sul de Minas Gerais. 

Foram utilizadas progênies segregantes F2:4 oriundas de sete populações do 
programa de melhoramento genético de soja da UFLA. As progênies F2:4 foram 
avaliadas na safra de verão 2016/2017 no município de Lavras, no Centro de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária - Fazenda Muquém, 
situada à latitude de 21º14’ S, longitude 45º00’ W e altitude de 918 m; no município de 
Itutinga, na Fazenda Milanez, latitude de 21º17’52” S, longitude de 44º39’28” O e 
altitude de 969 m; e no município de Nazareno na Fazenda Grupo G7, situada à 
latitude de 21º12’59” S, longitude 44º36’41” W, e altitude de 935 m. Para as 
avaliações, adotou-se látice triplo 8x8 (51 progênies + 13 parentais). Utilizou-se 1 linha 
de 3 metros como parcela experimental. 

Em todos os ambientes avaliados, adotou-se o sistema de plantio direto, com 
sulcos de semeadura espaçados em 0,50 m. A inoculação foi realizada no momento 
do plantio, via sulco de semeadura, utilizando-se Bradyrhizobium japonicum na forma 
de inoculante liquido. A semeadura foi realizada manualmente e o desbaste garantiu o 
estande desejado em cada um dos experimentos. Os demais tratos culturais foram 
realizados conforme procedimento apresentado por Soares et al (2015). 
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Foram avaliados os seguintes caracteres: dias para o florescimento (50% 
das plantas da parcela apresentando florescimento pleno, estágio R2); maturação 
absoluta (90% das plantas da parcela em estágio R8); altura de inserção do 
primeiro legume (distância do colo da planta até o nó de inserção do primeiro legume 
de 5 plantas tomadas aleatoriamente); altura da planta (distância do colo da planta 
até a extremidade da haste principal medida em 5 plantas tomadas aleatoriamente); 
índice de acamamento (avaliado segundo Bernard et al. (1965)); e produtividade de 
grãos (valor em scs.ha-1 após conversão para 13% de umidade). Os dados foram 
analisados com o auxílio do software R Development Core Team (2016), via 
abordagem de modelos mistos (Bernardo, 2010).

As estimativas conjunta dos parâmetros genéticos e fenotípicos para os 
caracteres avaliados, obtidos a partir das progênies F2:4 nos ambientes Lavras, 
Nazareno e Itutinga, na safra 2016/2017, estão apresentadas na Tabela 1. Com 
exceção do caráter inserção do 1o legume, todos os demais apresentaram estimativas 
de acurácia de grande magnitude, superiores a 80%. O coeficiente de variação variou 
de 3,09 (maturação absoluta) a 51,92 (acamamento). As estimativas de herdabilidade 
apresentaram variação entre 0,17 (inserção do 1o legume) a 0,96 (dias para o 
florescimento) (Tabela 1). 

Exceto pelo caráter inserção do 1o legume, as estimativas de variância 
genética para os demais caracteres foram diferentes de zero. Também é possível 
inferir que a maior parte da variação observada ocorreu devido ao efeito de genótipo e 
não devido ao efeito da interação genótipos x ambientes (Tabela 1). No entanto, faz-se 
necessário ressaltar que a interação genótipos x ambientes foi significativa para todos 
os caracteres, com exceção de produtividade, evidenciando o efeito do ambiente 
sobre o comportamento das progênies (Tabela 1). 

Quanto às estimativas conjuntas das médias BLUP, os valores obtidos para o 
caráter produtividade variaram de 52,74 a 84,69 scs.ha-1. Também é possível observar 
grande amplitude para os demais caracteres (Tabela 1) evidenciando a existência de 
variabilidade entre as progênies, e denotando também a natureza quantitativa dos 
caracteres devido à distribuição contínua. 

Quando se avaliam progênies é oportuno obter o ganho com a seleção dos 
genótipos superiores. Neste trabalho, obtiveram-se as estimativas considerando a 
seleção em diferentes intensidades. As estimativas de ganho esperado com a seleção 
das progênies F2:4 estão apresentadas na tabela 3. As estimativas variaram de acordo 
com as intensidades de seleção utilizadas, sendo que a produtividade de grãos variou 
de 12,04% até 7,29%. Como esperado, com maior intensidade de seleção, ou seja, 
quando se selecionou menos indivíduos, obteve-se um maior ganho, porém, com 
redução da variabilidade. Também é importante ressaltar que o ganho esperado com a 
seleção para os caracteres maturação absoluta, dias para o florescimento e inserção 
do 1o legume assumem valores negativos, uma vez que a seleção para esses 
caracteres é realizada no sentido de reduzi-los (Tabelas 3). 
 Conclui-se que as estimativas dos componentes de variância evidenciam a 
existência de variabilidade entre as progênies possibilitando a seleção de genótipos 
superiores, e que as progênies avaliadas apresentam bom desempenho agronômico 
sendo possível a obtenção de ganho com a seleção das melhores progênies.  

Referências
BÁRBARO, I. M. Análises genéticas em populações de soja com precocidade e 
resistência ao cancro da haste. 2006. 75 f. Tese (Doutorado) - Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Jaboticabal. 
BERNARD, R. L. et al. Results of the cooperative uniform soybeans tests.
Washington: USDA, 1965. 134p. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 612

BERNARDO, R. Breeding for quantitative traits in plants. 2 Ed., Woodbury, 
Minnesota: Editora Stemma Press, p.400, 2010. 
CRUZ, C. D.; REGAZZI, A. J.; CARNEIRO, P. C. S. Modelos biométricos aplicados 
ao melhoramento genético. 3. Ed. Viçosa: Editora UFV, 480 p, 2004. 
RAMALHO, M. A. P. et al. Aplicações da genética quantitativa no melhoramento 
de plantas autógamas. UFLA. v.1, p. 365, 2012. 
RODRIGUES, F.; VON PINHO, R. G.; ALBUQUERQUE, C. J. B.; VON PINHO, E. V. 
R. Index of selection and estimation of genetic and phenotypical parameters for traits 
related with the production of vegetable corn. Ciênc. agrotec., Lavras, v. 35, n. 2, p. 
278-286,2011.
SOARES, I.O.; REZENDE, P.M. ; BRUZI, A.T. ; ZAMBIAZZI, E.V. ; ZUFFO, A.M. ; 
SILVA, K.B. ; GWINNER, R. . Adaptability of soybean cultivars in different crop years. 
Genetics and Molecular Research, v. 14, p. 8995-9003, 2015. 

Tabela 1. Estimativas conjuntas de parâmetros genéticos, fenotípicos, valores 
máximos, mínimos e a amplitude de variação dos caracteres produtividade (Prod.), 
maturação absoluta (MA), dias para o florescimento (DPF), altura de plantas (Alt.), 
inserção do 1o legume (Ins.), e acamamento (Aca.) e  Dados referentes às progênies 
F2:4, no ano agrícola 2016/2017. 

Prod. (scs.ha-1) MA (dias) DPF (dias) Alt. (cm) Ins. 
(cm) 

Aca. 

51,66* 53,18* 22,22* 39,86* 0,49 0,35* 
13,76 9,65* 0,80* 13,79* 3,49* 0,14* 

192,13 16,93 5,44 58,19 11,27 0,77 
0,66 0,91 0,96 0,82 0,17 0,72 

rgg’ % 80,04 94,79 97,51 87,35 40,85 84,14 

CV% 19,15 3,09 4,09 7,87 18,37 51,92 
Máximo 84,69 146 65 109,09 20,34 3,00 
Mínimo 52,74 121 47 77,10 17,37 1,00 
Média 72,38 133 57 96,87 18,27 1,69 

Amplitude 31,95 25 18 31,99 2,97 2,00 
variância genética; variância da interação genótipos x ambientes; variância ambiental; herdabilidade; rgg’% - 

acurácia; CV% - Coeficiente de variação; * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de razão de máxima 
verossimilhança. 

Tabela 3. Estimativas de ganho esperado (%) com a seleção para todos os 
caracteres. Dados referentes às progênies F2:4 no ano agrícola 2016/2017. 

IS% Prod. (scs.ha-1) MA (dias) DPF (dias)  Alt. (cm) Ins. (cm) 
1% 12,04 -6,90 -9,20 9,78 -0,42 
5% 11,07 -5,88 -8,91 7,82 -0,36 

10% 10,65 -5,51 -8,55 6,62 -0,33 
15% 9,56 -5,26 -8,10 5,42 -0,31 
20% 8,14 -5,15 -7,91 4,78 -0,30 
25% 7,86 -5,00 -7,63 3,91 -0,27 
30% 7,29 -4,93 -7,43 3,49 -0,26 

Agradecimentos: UFLA, CNPq, FAPEMIG e CAPES 
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Mofo branco é uma doença causada por um fungo ascomiceto Sclerotinia 
sclerotiorum (Lib.) de Bary, que pode devastar várias culturas, dentre elas a soja. Em 
soja, a doença é também chamada de podridão branca da haste e causa danos 
significativos na produção e qualidade dos grãos. Em condições favoráveis, como 
umidade elevada e temperaturas amenas, podem ocorrer perdas na produção acima 
de 40% (Peltier et al., 2012; Henneberg et al., 2012; Jaccoud Filho et al., 2014).   

Devido à natureza da doença, programas de melhoramento tem apresentado 
pouco progresso até o momento (Bastien et al., 2014; Zhao et al., 2015). O controle 
genético da resistência é complexo, apresenta baixa herdabilidade e no mercado, não 
há registro de cultivares com resistência completa (Disi et al., 2014). Além disso, 
mecanismos de escape das plantas e condições ambientais favoráveis, fazem com 
que a avaliação da doença em condições de campo seja dificultada.  Assim, vários 
métodos de inoculação, que utiliza micélios ou ascósporos, são propostos em 
condições controladas (Garcia e Juliatti, 2012; Guo et al., 2008; Huller et. al., 2016). 
Contudo, esses métodos, na maioria das vezes, apresentam baixa correlação com as 
avaliações realizadas em campo e também não são facilmente aplicáveis em larga 
escala.

Diante do exposto, este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o 
potencial de algumas populações segregantes, para obtenção de progênies de soja 
resistentes ao mofo branco. 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Resistência de Plantas a 
Doenças, e em casa de vegetação do Departamento de Biologia da Universidade 
Federal de Lavras (UFLA) e em área experimental, na fazenda do Centro de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária – Fazenda Muquém, 
Lavras- MG e no Centro de Transferência de Tecnologia da UFLA - Fazenda Palmital 
no município de Ijaci, MG. Foram utilizadas seis populações provenientes dos 
cruzamentos entre quatro cultivares de soja: Emgopa 316, Conquista, Vencedora e 
Garantia. Sementes de 149 progênies F2:3 mais 20 testemunhas (dez com maior nível 
de resistência e dez suscetíveis), foram levadas a campo, na safra 2017/2018 em 
latice simples 13 x 13 e parcela de 1 linha de 2 metros. 

As progênies foram avaliadas quanto à resistência à S. sclerotiorum por meio 
do método da folha destacada (Tu, 1985). Quando as plantas atingiram o estádio V2 
(primeiro trifólio totalmente expandido). O trifólio foi coletado e levado ao laboratório 
para montagem do ensaio. O trifólio foi colocado em caixas de gerbox contendo folha 
de papel toalha umedecidas em água destilada estéril. Antes da inoculação, o trifólio 
foi borrifado com água e a seguir recebeu um disco de micélio de 6 mm, com cinco 
dias de idade, do isolado UFLA 24. As caixas gerbox contendo os trifólios foram 
incubadas à temperatura de 20 ± 2ºC e fotoperíodo de 12 horas, durante 72 horas. 

As avaliações foram realizadas 72 horas após a inoculação, utilizando escala 
diagramática elaborada por Garcia (2008). Com base na agressividade da doença 
(porcentagem da área foliar com sintomas) as progênies foram classificadas em 0 - 
imune (ausência da doença); 1- resistentes (0 a 11%); 2 - moderadamente resistentes 
(12 a 24%); 3 - moderadamente suscetíveis (25 a 50%); 4 - suscetíveis (S > 50%) e 5 
– extremamente suscetíveis (S > 75%). 
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O experimento, em laboratório, foi conduzido no delineamento inteiramente 
casualizados (DIC), sendo que cada folíolo do trifólio constituiu uma repetição. 

Os dados foram avaliados por meio de análises de variância, individual e 
conjunta. Foi estimado ainda, o ganho esperado com a seleção dos 10% das 
progênies que apresentaram menores notas para agressividade da doença e 
herdabilidade.  
 Por meio do resumo da análise de variância, foi possível observar diferenças 
significativas para progênies. Isto indica que houve variabilidade quanto à reação a S. 
sclerotiorum (Tabela 1). 
 As estimativas da herdabilidade (h2) foram de elevada magnitude indicando 
possibilidade de sucesso com a seleção.  
 Foi estimado o ganho esperado com a seleção (GS) dos 10% das progênies. 
Deve ser enfatizado que as melhores progênies, quando se trata da avaliação em 
folha destacada, são as que apresentam menor valor fenotípico. Assim, quanto mais 
próximo de zero, mais resistentes são as progênies, por isso as estimativas de GS 
apresentaram magnitude negativa.  

 O resumo da análise de variância conjunta evidencia que existe diferença entre 
as progênies. Observou-se elevada magnitude das correlações classificatórias, ou 
seja, mais de 97% das progênies obtiveram a mesma classificação na comparação 
entre os locais e na média dos locais (Tabela 2). Confirmando que não houve 
interação das progênies e locais.  
 A metodologia da folha destacada foi útil em diferenciar variações nos níveis de 
resistência das progênies de soja quanto à reação ao mofo branco. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância conjunta, coeficientes de variação (CV), 
herdabilidade (h2) e ganho esperado com a seleção (GS). Dados referentes ao método 
da folha destacada.

FV GL QM 
Progênies 164    6.75** 

Locais     1    0.97NS

PxL 164    0.12NS

Erro 660 0.35 
Média   3.72 
CV(%) 16.05 
h2 (%) 94.72 

GS -1.8 
** Significativo a 5% de probabilidade; NS não significativo. 

Tabela 2. Coeficientes da correlação de Spearman para os experimentos em Lavras, 
Ijaci e na média dos locais. 

Lavras Ijaci Conjunta 
Lavras 1.00    0.98**   0.99** 

Ijaci 1.00   0.99** 
Conjunta 1.00 

** Significativo a 5% de probabilidade
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TEOR DE ÓLEO E PROTEÍNA NO GRÃO EM LINHAGENS per se E 
MULTILINHAS DE SOJA
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Devido à versatilidade da aplicação dos produtos da soja, do seu valor 
econômico nos mercados nacionais e internacionais, juntamente com sua alta 
produtividade e altos teores de óleo e proteína no grão, a cultura se tornou uma 
commodity agrícola de extrema importância. 

A composição química do grão de soja se dá, basicamente, por meio de cinco 
componentes que são umidade, proteína, lipídeos, carboidratos e cinzas. As frações 
de proteína e óleo da soja compreendem, aproximadamente, 60% do total do peso 
seco da semente. Os teores de óleo e proteína no grão de soja são características 
quantitativas. Este controle genético constitui fator primário na regulação do conteúdo 
de óleo e proteína no grão, entretanto, eles são fortemente influenciados pelas 
flutuações no ambiente (Pípolo, 2002).  

A soja é cultivada ao longo de uma grande porção do território brasileiro, e 
desta forma, expondo-se a diferentes ambientes de cultivo. A interação genótipos x 
ambientes é influenciada distintamente em função da estrutura genética das 
populações. Becker e Léon (1988) ressaltam que genótipos heterozigotos, assim como 
populações heterogêneas, possuem uma maior capacidade de tamponamento e 
portanto são menos sensíveis às influências ambientais do que genótipos homozigotos 
e homogêneos.  

Plantas autógamas, por apresentarem a maioria dos locos em homozigose, 
denotam uma menor capacidade de tamponamento individual e portanto estão mais 
suscetíveis aos estresses ambientais. Neste sentido, a escolha de estratégias 
buscando minimizar os efeitos das flutuações ambientais demandam cuidadosa 
escolha da estrutura genética das populações (Bruzi et al., 2007). 
 A mistura de genótipos, ou multilinha, é um estratégia que vem sendo 
pesquisada visando pormenorizar os efeitos da flutuação ambiental. Em teoria, a 
mistura de linhas teria uma maior homeostase populacional, e portanto, mais estável 
que a linha pura. Muito embora diversos estudos a respeito da utilização de multilinhas 
em outras culturas já tenham sido realizados, apenas dois, Schutz e Brim (1968, 
1971), são referências para a cultura da soja. Ademais não foram encontrados relatos 
da utilização desta estratégia para a cultura da leguminosa no Brasil até o presente 
momento.

Diante deste cenário, o presente trabalho foi realizado com o intuito de se 
comparar o desempenho agronômico entre linhagens de soja per se e a mistura entre 
elas no que diz respeito à conteúdo de óleo e proteína. 

O experimento foi conduzido no Centro de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal de Lavras - UFLA, no 
município de Lavras, no Centro de Transferência de Tecnologia da UFLA, no 
município de Ijaci, em uma área de experimentação disponibilizada pelo Instituto 
Federal do Sul de Minas, no município de Inconfidentes, e em área particular cedida 
pela Fazenda Milanez, no município de Itutinga, durante ano agrícola de 2015/16 

O delineamento experimental adotado foi em blocos completos casualizados, 
com três repetições, em esquema fatorial 4 x 9, isto é, quatro ambientes (Lavras, Ijaci, 
Inconfidentes e Itutinga no ano agrícola 2015/16), e 9 tratamentos, sendo oito 
cultivares (BRS 284, BMX Força RR, CD 202 RR, CD 215 RR, NA 5909 RG, NK 7059 
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RR, V-Max RR, V-Top RR) e a mistura entre elas em igual proporção. Cada parcela foi 
composta por duas linhas de 4 metros, com espaçamento de 0,5 metros entre linhas e 
bordadura externa ao experimento.

Os experimentos foram semeados manualmente sob sistema de plantio direto, 
sendo a semeadura realizada entre o 15o e o 25o dia do mês de novembro de cada 
ano. A adubação foi realizada de acordo com as recomendações de Souza e Lobato 
(2004). As sementes foram inoculadas no sulco de semeadura com Bradyrhizobium 
japonicum, utilizando inoculante líquido, aplicando-se seis vezes a dose recomendada, 
na proporção de 12 mL.kg-1 de sementes. O controle de plantas daninhas, pragas e 
doenças foi realizado conforme as indicações técnicas para a cultura. Após a colheita, 
os teores de óleo e proteína dos grãos colhidos foram avaliados.  

Os teores percentuais de proteína e óleo foram determinados em grãos 
íntegros pela técnica da refletância do infravermelho próximo (NIR), segundo Heil 
(2010). Os grãos de cada linhagem foram submetidos a leituras em duplicata, com 
equipamento Thermo, modelo Antaris II, dotado de esfera de integração com 
resolução de 4 cm-1 (laboratório da Embrapa Soja, Londrina, PR). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05) com o 
auxílio do Software R (R Development Core Team, 2012). Na presença de 
significância, as médias foram comparadas utilizando-se do teste de agrupamento de 
Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade. Também foram estimados intervalos de 
confiança da diferença entre duas médias com auxílio do programa estatístico SISVAR 
(Ferreira, 2011). A precisão experimental foi aferida por meio da acurácia seletiva 
(Resende; Duarte, 2007) e do coeficiente de variação experimental (CV). 

O resumo da análise de variância para os teores de óleo e proteínas está 
apresentado na Tabela 1. Observa-se que a interação genótipos x ambientes foi não 
significativa. Houve diferença significativas tanto para o caráter óleo quanto para 
proteína, ambos para a fonte de variação genótipos e ambientes. De acordo com as 
estimativas do CV% e da acurácia pode-se inferir que a precisão experimental foi 
elevada (Tabela 1).  

Os valores médios para os teores de óleo e proteína no grão estão 
apresentados na Tabela 2. Pode-se observar que para o teor de óleo, as médias 
variaram de 21,15%, obtida pela cultivar V-Max RR, a 22,46%, obtida pela cultivar 
BRS 284, enquanto que para o teor de proteína, os valores variaram de 36,77% a 
39,18%, obtidos pelas cultivares CD 202 RR e BMX Força RR, respectivamente. A 
multilinha obteve teores médios de 21,51% para o conteúdo de óleo, e 38,16% para 
proteína. Observa-se ainda que as médias da multilinha não diferiram estatisticamente 
das médias gerais da linhagens (22,65% e 38,02%, óleo e proteína respectivamente), 
pelos intervalos de confiança estimados. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para teores de óleo e proteína no grão, 
para Lavras, MG, Ijaci, MG, Itutinga, MG, Inconfidentes, MG, no ano agrícola 
2015/2016.

  QM 
FV GL Óleo Proteína 

Genótipos (G) 8 2,17* 8,89 
Ambientes (A) 3 13,29* 45,19 
Repetição: A 8 0,83 2,43 

GxA 24 0,63 1,21 
Erro 62 0,71 0,99 

Fc(Genótipos)  3,07 8,98 
CV (%)  3,89 2,62 

Acurácia (%)  82,12 94,27 
Média geral  21,63 38,03 

FV: fonte de variação; GL: grau de liberdade; quadrado médio; Fc: F calculado; CV: coeficiente 
de variação. *Significativo, a 5% de probabilidade, pelo teste F. 

Tabela 2. Valores médios dos teores de óleo e proteína no grão, para Lavras, MG, 
Ijaci, MG, Itutinga, MG, Inconfidentes, MG, no ano agrícola 2015/2016. 

Genótipos Óleo (%) Proteína (%) 
BRS 284 22,46 a 36,91 c 

BMX Força RR 21,31 b 39,18 a 
CD 202 RR 22,18 a 36,77 c 
CD 215 RR 21,68 b 37,68 b 

NA 5909 RG 21,84 a 37,54 b 
NK 7059 RR 21,17 b 38,89 a 
V-Max RR 21,40 b 38,06 b 
V-Top RR 21,51 b 39,11 a 
Multilinha 21,51 b 38,16 b 

Média das linhagens 21,65 38,02 
Linhagens vs. Multilinha 0,14 -0,14 

 (-0,74 a 1,02)1 (-1,48 a 1,20)1

As médias seguidas pelas mesma letra nas colunas pertencem ao mesmo grupo, pelo teste de 
Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 1: Intervalo de confiança para diferença entre duas médias, 
ao nível de 5% de probabilidade.  
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Quando se trata da produtividade de grãos, pode-se afirmar que o insumo 
semente é o fator de maior importância. Contudo para que se possa expressar os 
valores esperados é necessário que seja considerada de alta qualidade, deve 
apresentar pureza física e genética além de características fisiológicas e sanitárias 
satisfatórias. Essas características são imprescindíveis para que as plantas possam se 
estabelecer e expressar todo o seu potencial, proporcionando condições para elevar o 
rendimento final da cultura (Menten, 2005). 

Após a implantação da lavoura, alguns fatores podem interferir em seu 
desenvolvimento, como a ocorrência de patógenos, insetos-praga e nematoides. Com 
isso, medidas que visem minimizar tais perdas é essencial para atingir uma boa 
produtividade. Dentre essas medidas, destaca-se, o uso de cultivares resistentes, 
sementes livres de patógenos e o tratamento químico. Dentre esses métodos destaca-
se o uso de sementes tratadas por meio da utilização de determinados produtos, que 
tem sido uma forma segura e barata de se praticar o controle de inúmeras pragas e 
doenças, cujos agentes causais são transmitidos por sementes ou habitantes do solo 
(Venegas et al. 2010).O tratamento de sementes é a aplicação de processos e 
substâncias que preservem ou aperfeiçoem o desempenho das sementes, permitindo 
que as culturas expressem todo seu potencial genético, favorecendo a emergência de 
plântulas, através do controle de patógenos e pragas (Balardin et al., 2011). 
 Diante disso pode-se observar também que a mistura de produtos químicos no 
tratamento de semente pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Há vários relatos 
de combinação de produtos, porém são poucos que associam os mesmos a 
inoculação. Assim objetivou-se avaliar o efeito de diferentes combinações de produtos 
aplicados via tratamento de sementes, em conjunto com a inoculação sobre o 
desenvolvimento vegetativo de plantas de soja. 

O estudo foi conduzido em casa de vegetação no Setor de Grandes Culturas 
da Universidade Federal de Lavras (UFLA) em Lavras, Minas Gerais, na safra 
2016/2017.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, disposto em esquema fatorial 4 x 11, sendo constituído por quatro 
cultivares de soja (M 5917 IPRO, M 5947 IPRO, M 6410 IPRO e Produza IPRO) e, 
onze combinações diferentes de fungicidas, inseticidas, nematicidas, micronutrientes e 
composto enraizador, associados a inoculação no tratamento de sementes de soja. 

Os tratamentos das sementes consistiram em: 1) Controle (ausência de 
tratamento); 2) Inoculante; 3) Inoculante + fungicida e inseticida; 4) Inoculante + 
micronutriente; 5) Inoculante + enraizador; 6) Inoculante + nematicida; 7) Inoculante + 
fungicida e inseticida + micronutriente; 8) Inoculante + fungicida e inseticida + 
enraizador; 9) Inoculante + fungicida e inseticida + micronutriente + enraizador; 10) 
Inoculante + fungicida e inseticida + micronutriente + nematicida; 11) Inoculante + 
fungicida e inseticida + micronutriente + enraizador + nematicida. Os produtos 
utilizados foram: inoculante líquido Nitragin Cell Tech HC; fungicida e inseticida - 
Standak® Top; fertilizante de formulação líquida Mo - CoMo Plus 250; composto 
enraizador – Arrimo; e nematicida - Avicta 500 FS. 
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 Foram semeadas quatro sementes em cada vaso, com capacidade de 12 dm-3,
na profundidade de 1-2 cm. Posteriormente, realizou-se o desbaste permanecendo 
duas plantas por vaso. Durante o desenvolvimento das plantas o controle de plantas 
daninhas foi realizado manualmente, não havendo necessidade do controle de pragas 
e doenças. A irrigação foi realizada de modo a manter o teor de água no solo com 2/3 
da capacidade de campo. 

As características avaliadas foram: altura de plantas (cm); área foliar (cm2)
utilizando-se o Software ImageJ® (Powerful Image Analysis) (Collins, 2007); diâmetro 
do colmo (mm) utilizando-se um paquímetro digital (Clarke-150 mm); teor de clorofila 
foliar utilizando-se o clorofilômetro (clorofilLOG CFL 1030); número de trifólios; 
fitomassa seca da parte aérea (g); e teor de nitrogênio (%) pelo método analítico 
semimicro Kjeldahl, após digestão sulfúrica. Os dados foram submetidos a análise de 
variância (ANOVA), e quando significativas as médias foram agrupadas pelo teste 
Scott Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar® versão
5.3 (Software de Análises Estatísticas, UFLA, Lavras, MG, BRA). 

Os valores de coeficiente de variação observados foram satisfatórios 
demonstrando boa precisão experimental (Tabela 1). Quanto a interação entre 
cultivares e tratamentos de sementes todas as características, exceto diâmetro do 
colmo, foram estatisticamente não significativas a 5% de probabilidade. Dessa forma 
optou-se por fazer a análise individual de cada um dos fatores em estudo. Verificou-se 
diferenças significativas entre as cultivares para todas as características avaliadas.  

Considerando os tratamentos de sementes as características altura de plantas, 
área foliar, fitomassa seca de parte aérea e teor de nitrogênio foram significativas 
(p<0,01) (Tabela 1). Os tratamentos de sementes não prejudicam o desenvolvimento 
de plantas considerando as características diâmetro do colmo, teor de clorofila e 
número de trifólios. Esse resultado indica ausência de efeito fitotóxico nas plantas, fato 
também observado semelhantemente por Balardin et al. (2011), os quais avaliaram o 
efeito do tratamento de sementes no desenvolvimento de plantas de soja. 

A cultivar Produza IPRO foi a que apresentou os maiores valores para todas as 
característica, exceto área foliar, esta teve os maiores valores observados para as 
cultivares M 5917 IPRO e M 5947 IPRO (Tabela 1). A cultivar com menor 
desenvolvimento de trifólios foi a M 5917 IPRO, com média de oito trifólios. Estas 
variações estão associadas a alguns fatores tais como: diferenças no background
genético, hábito de crescimento, e outros atributos. Os maiores teores de nitrogênio 
(N) foram apresentados pelas cultivares M 5917 IPRO e Produza IPRO indicando 
maior capacidade de fixação de N. 

Para a fonte de variação tratamento de sementes verificou-se que a associação 
dos produtos no tratamento de sementes, incrementaram a altura de plantas e área 
foliar das plantas em relação ao controle e ao tratamento apenas com inoculação 
(Tabela 1). Esse melhor desenvolvimento das plantas pode ser explicado pois a 
utilização destes produtos no tratamento de sementes tende a modular os processos 
celulares, interagindo com proteínas específicas denominadas receptores tornando-as 
mais vigorosas. 

No tratamento controle (C), em que não foi realizado tratamento de semente, 
verifica-se que os resultados foram em grande maioria inferiores nos parâmetros 
avaliados, provavelmente pela falta de inoculação. Apenas quando os tratamentos 
receberam nematicida os resultados foram inferiores ao tratamento controle, para teor 
de nitrogênio, nos quais provavelmente houve um efeito fitotóxico deste produto, 
reduzindo o número de nódulos e consequentemente o teor de N (Tabela 1). 

Assim pode-se inferir que as combinações de produtos no tratamento de 
sementes com os produtos testados não apresentam efeitos fitotóxicos nos caracteres 
relacionados no desenvolvimento da cultura da soja. 
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Tabela 1. Médias fenotípicas de altura de plantas (AP - cm), área foliar (AF – cm2), 
diâmetro do colmo (DC – mm) teor de clorofila (TC – índice SPAD), número de trifólios 
(NT), fitomassa seca da parte aérea (FSPA – g) e teor de nitrogênio foliar (TNF - %) 
para as cultivares de soja e diferentes combinações de produtos no tratamento de 
sementes. Lavras, MG, Brasil, 2018. 

  AP AF DC TC NT FSPA TNF 
Cultivares (C) 

M 5917 IPRO 21,27 c 29,03 a 4,85 b 28,59 b 8,00 b 1,46 d 2,34 a 

M 5947 IPRO 22,27 b 29,56 a 4,77 b 28,79 b 9,00 a 1,78 b 2,21 b 

M 6410 IPRO 22,65 b 28,06 b 5,00 a 28,42 b 9,00 a 1,68 c 2,14 b 

Produza IPRO 27,18 a 27,36 b 5,08 a 29,36 a 9,00 a 2,02 a 2,33 a 
prob > Fc ** ** * ** ** ** **

Tratamento de Sementes (TS) 
C 21,04 b 25,33 b 4,64 a 27,97 a 8,00 a 1,39 c 2,17 b 
I 21,90 b 28,12 a 4,90 a 28,60 a 8,00 a 1,92 a 2,36 a 
I+E 24,20 a 28,40 a 4,75 a 28,20 a 9,00 a 1,81 a 2,30 a 
I+FI 24,08 a 28,28 a 5,05 a 28,78 a 9,00 a 1,87 a 2,31 a 
I+M 23,16 a 29,39 a 5,11 a 29,26 a 9,00 a 1,69 b 2,31 a 
I+N 23,44 a 28,27 a 4,97 a 29,00 a 9,00 a 1,68 b 2,03 b 
I+FI+E 24,88 a 29,36 a 5,03 a 29,21 a 9,00 a 1,94 a 2,39 a 
I+FI+M 23,41 a 28,20 a 4,94 a 28,73 a 9,00 a 1,74 b 2,32 a 
I+FI+M+E 23,08 a 28,24 a 4,72 a 28,88 a 9,00 a 1,64 b 2,44 a 
I+FI+M+N 23,80 a 29,83 a 5,10 a 29,39 a 9,00 a 1,76 b 2,10 b 
I+FI+M+N+E 23,79 a 30,16 a 4,93 a 28,72 a 9,00 a 1,68 b 2,08 b 
prob > Fc ** ** NS NS NS ** **

C x TS (prob > Fc) NS NS * NS NS NS NS

CV (%) 7,56 11,1 9,89 4,37 10,9 13,07 10,05 
Média Geral 23,34 28,5 4,92 28,79 8,77 1,73 2,26 

(prob > Fc): ** Significativo a 1% (<0,01), * Significativo a 5% (<0,05), e (NS) Não significativo de acordo com o teste de 
F. Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferem entre si, a 5% de probabilidade pelo teste de Scott Knott. C 
- Controle – Sem tratamento; (I) inoculante; (FI) fungicida e inseticida; (M) micronutriente; (E) composto enraizador; (N) 
nematicida.
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A análise multivariada é utilizada em programas de melhoramento com o intuito 

de se realizar a seleção simultânea de vários caracteres de interesse e com isso 
agregar em um único genótipo vários fenótipos favoráveis.  

Para a seleção de múltiplos caracteres vários procedimentos têm sido 
sugeridos (Ramalho et al., 2012). O emprego de índices de seleção é um dos mais 
empregados, por funcionar como um caráter adicional, resultante da combinação dos 
caracteres alvo (Cruz et al., 2004). Desse modo a seleção, embora simultânea, seria 
praticada no âmbito univariado, facilitando seu uso. 

Na literatura vários índices de seleção são propostos (Smith, 1936; Hazel, 
1943; Williams, 1962; Mulamba; Mock 1978; Cruz et al., 2004). Dentre os quais pode-
se destacar o índice da soma de postos e ranqueamento (SPR), proposto por 
Mulamba e Mock (1978), que se baseia nas classificações ou ranks dos genótipos em 
relação aos caracteres desejados. 

Soares et al. (2015), trabalhando com diferentes cultivares de soja concluiu que 
a cultivar TMG 801 RR foi considerada a melhor tanto utilizando a análise univariada 
quanto o índice de seleção de Mulamba e Mock. 

Portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar cultivares comercias de soja na 
região do sul de minas, utilizando o índice da soma de postos e ranquemanto (SPR). 

Os experimentos foram conduzidos em três localidades: no Centro de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal 
de Lavras (UFLA) (Fazenda Muquém), localizada na cidade de Lavras, no Centro de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da UFLA (Fazenda 
Palmital), localizada no município de Ijaci e em propriedade particular, Fazenda 
Milanez, no município de itutinga no ano agrícola 2014/15. 

Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados com três repetições e os 
tratamentos constaram de 35 cultivares comerciais de soja (Tabela 1). Cada parcela 
foi semeada em quatro linhas de cinco metros de comprimento, com espaçamento 
entre linhas de 50 cm. Utilizou-se como área útil as duas linhas centrais. 

A semeadura foi realizada manualmente, adotando-se a densidade de 15 
plantas por metro linear e adubação de 350 kg.ha-1 do formulado NPK 02-30-20 no 
plantio. A inoculação foi realizada no sulco após a semeadura com inoculante líquido 
(Bradyrhizobium japonicum), com auxílio de pulverizador motorizado, aplicando-se 
seis vezes a dose recomendada, na proporção de 12 mL.kg-1 de sementes. 

Foi calculada a soma de postos do ranqueamento (SPR) das linhagens por 
meio da atribuição de ranks (postos) classificatórios às cultivares, de acordo com seu 
desempenho médio em cada ambiente (Mulamba; Mock, 1978), levando em 
consideração os caracteres produtividade, índice de colheita, altura, inserção da 
primeira vagem e maturação absoluta. Assim, a cultivar mais produtiva no ambiente 
em questão recebeu posto um, enquanto a menos produtiva obteve o último valor de 
posto possível para o caráter e assim para cada caráter. 

Na Tabela 5 está apresentado o ranking das cultivares segundo o índice da 
soma dos postos de ranqueamento (SPR). Observa-se que a cultivar NS 7000 IPRO 
se destaca, alcançando a primeira posição no ranking, ou seja, associara ciclo 
precoce, boa produtividade e demais atributos. Portanto nesse contexto o estudo 
indica que a cultivar tem bom desempenho na região. 
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Tabela 1. Relação dos genótipos de soja, e respectivas informações de grupo de 
maturação (GM) e hábito de crescimento (HC). 

Cultivares GM HC Cultivar GM HC 
FPS Iguaçu RR 5.0 I1 RK 6813 RR 6.8 I 
NS 5106 IPRO 5.1 I 5D 690 RR 6.9 I 
NS 5151 IPRO 5.1 I NA 5909 RG 6.9 I 

95R51 5.5 I CD 238 RR 7.1 D 
CD 250 RR 5.5 I M 7110 IPRO 7.1 I 

FPS Paranapanema RR 5.6 SD2 TMG 716 RR 7.1 I 
FPS Solimões RR 5.7 I 97R21 7.2 I 

FPS Atlanta 5.8 I NS 7209 IPRO 7.3 I 
RK 5813 RR 5.8 I CG 68 RR 7.3 I 

FPS Júpiter RR 5.9 I NS 7300 IPRO 7.3 I 
NS 5959 IPRO 5.9 I NS 7338 IPRO 7.3 I 

5D 615 RR 6.1 I CG 67 RR 7.4 SD 
FPS Urano RR 6.2 D3 CG 7464 RR 7.4 SD 
NS 6909 IPRO 6.3 I CG 7665 RR 7.6 SD 
FPS Netuno RR 6.3 I 5G 770 RR 7.7 I 
FPS Solar IPRO 6.3 I CG 8166 RR 7.7 I 
NS 7000 IPRO 6.7 I 5G 830 RR  8.3 D 

FPS Antares RR 6.8 I - - - 
1 Indeterminado; 2 Semi-determinado; 3 Determinado. 
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Tabela 2. Ranqueamento das cultivares considerando os caracteres produtividade, 
índice de colheita, altura, inserção da primeira vagem e maturação absoluta, para 
ensaios conduzidos em Lavras e Ijaci MG, no ano agrícola 2014/2015. 

Cultivar ∑ do ranqueamento Rank 
NS7000 IPRO 28 1 

5G 830 RR 38 2 
NS 7209 IPRO 39 3 
NS 7300 IPRO 39 3 

97R21 40 4 
CG 8166 RR 43 5 

NS 7338 IPRO 43 5 
CG 7665 RR 43 5 
CD 238 RR 43 5 

CG 7464 RR 49 6 
CG 67 RR 50 7 
5G 770 RR 54 8 

RK 6813 RR 54 8 
FPS Netuno RR 57 9 

CG 68 RR 61 10 
TMG 716 RR 61 10 
FPS Solar RR 64 11 

FPS Antares RR 67 12 
CD 250 73 13 

NS 5959 IPRO 74 14 
5D 615 RR 75 15 

NS 6909 IPRO 80 16 
5D 690 RR 81 17 

FPS Solimões RR 82 18 
M7110 IPRO 83 19 
RK 5813 RR 87 20 
NA 5909 RG 87 20 

FPS Atlanta IPRO 88 21 
FPS Júpiter RR 90 22 
NS 5151 IPRO 93 23 
FPS Iguaçu RR 97 24 

FPS Paranapanema RR 101 25 
95R51 103 26 

NS 5106 IPRO 107 27 
FPS Urano RR 108 28 
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antonio.carvalho@dag.ufla.br. 2Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – 
ESALQ, Piracicaba, SP. 3Embrapa Trigo.  

A produção de commodities agrícolas no Brasil se encontra em acentuado 
crescimento ano após ano. Grande parte dessa produção é destinada ao consumo 
interno, e outra fatia à manutenção da balança comercial favorável, ou seja, 
exportação. O complexo da soja não é diferente. Sua destinação de produção do grão 
no país vem se baseando na necessidade do consumo interno, como o seu uso na 
alimentação animal com o seu beneficiamento a farelo de soja, e o consumo humano, 
principalmente óleo, e grande parte a exportação, ranqueando como um dos maiores 
exportadores do grão mundialmente. 

A composição do grão de soja é variável de acordo com a cultivar utilizada, 
variações edafoclimáticas, local de semeadura e época. Devido à utilização da soja 
como fonte de óleo e proteína, melhoristas vem buscando a utilização de cruzamentos 
e seleção para este fim (Rocha et al., 2006).  Porém, a correlação entre os teores de 
óleo e proteína em soja é negativa e de alta magnitude, implicando que no 
desenvolvimento de cultivares exista especialização para alto teor de óleo ou de 
proteína separadamente (Tajuddin, 2003; Moraes et al., 2006; Rodrigues et al., 2010). 

Sendo assim, a proposta do trabalho foi avaliar linhagens em fase final de 
avaliação que associem precocidade, e elevados teores de óleo e proteínas no grão, 
bem como mensurar a existência de associação entre maturidade absoluta (MA) e os 
teores de óleo e proteína nos grãos. O experimento foi conduzido em dois anos 
agrícolas, 2014/2015 e 2015/2016 em 10 locais (Água Comprida, Buritizeiro, 
Conceição das Alagoas, Iraí de Minas, Muzambinho, Pedrinópolis, Presidente 
Olegário, Sacramento, Uberaba e Muzambinho), em Minas Gerais. 

No ano agrícola 2014/15 foram avaliadas 17 linhagens elites do programa de 
melhoramento genético de soja desenvolvido em parceria pelas entidades Embrapa, 
Epamig, Fundação Triângulo, Emater-GO e CTPA, e na safra 2015/16 foram avaliadas 
20 linhagens elites oriundas do mesmo programa utilizando cinco cultivares comerciais 
como testemunha. O delineamento experimental foi em blocos completos casualizados 
com quatro repetições, sendo cada parcela constituída por quatro linhas de cinco 
metros de comprimento, espaçadas em 0,5 metros entre linhas. Foram colhidas as 
sementes das duas linhas centrais, excetuando-se 0,5 m de cada extremidade, 
totalizando 4 m2 de área útil. 

Após realização do plantio, foi feito o desbaste 25 dias após emergência, na 
qual todos os tratos culturais da cultura foram realizados conforme Soares et al. 
(2015). As avaliações realizadas foram Maturação absoluta, compreendendo o número 
de dias desde a semeadura até a maturidade das parcelas, representada por 95% de 
plantas com legumes maduros; Teores porcentuais de óleo e proteína nos grãos, os 
quais foram determinados em grãos íntegros pela técnica da Refletância do 
Infravermelho Próximo (NIR) segundo Heil (2015). Os grãos de cada linhagem foram 
submetidos a leituras em duplicata, com equipamento Thermo, modelo Antaris II, 
dotado de esfera de integração com resolução de 4 cm-1.  

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias obtidas 
foram comparadas pelo teste de Scott & Knott (1974) a 5% de probabilidade. Todas as 
análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software computacional R 
Development Core Team (2008). A precisão experimental foi aferida por meio da 
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estimativa do CVe (Coeficiente de Variação) e da Acurácia (RESENDE; DUARTE, 
2007).

A precisão experimental associada às análises de variância individuais por 
ambiente, para os diferentes caracteres, variou de baixa à alta precisão de acordo com 
as estimativas do coeficiente de variação ambiental (CVe) e da acurácia.  Houve 
diferenças significativas entre linhagens para todos os caracteres avaliados. Este fato 
pode ser explicado pois as linhagens testadas possuem diferenças genéticas, ou seja, 
background genético diferente. Observou-se também efeito do ambiente na expressão 
dos caracteres. As médias ajustadas das 39 linhagens avaliadas nos 13 ambientes, 
para todas as características, estão apresentadas nas figuras 1 e 2.  

A maturação absoluta variou de 94,64 a 134,39 dias, também para as 
linhagens 9 e 18. Para o caráter teor de óleo, as médias variaram de 19,26% a 23,67% 
para as linhagens 8 e 6, enquanto o teor de proteína variou de 34,64% a 41,12% para 
as linhagens 18 e 8, respectivamente. 

Figura 1. Médias fenotípicas ajustadas das 39 linhagens nos 13 ambientes, para 
maturação absoluta (dias). 

Figura 2. Médias fenotípicas ajustadas das 39 linhagens nos 12 ambientes, para os 
caracteres teor de óleo (%) e teor de proteína (%). 



Sessão de Genética e Melhoramento 627

A associação entre os teores de óleo e proteína nos grãos de soja tem sido 
reportada na literatura por diversos pesquisadores, o que corroboram com os 
resultados obtidos no presente estudo. Depreende-se então que a estratégia adotada 
pelos programas de melhoramento de soja no Brasil tem sido na obtenção de 
cultivares mais produtivas. Assim, espera-se um incremento no teor percentual de óleo 
nos grãos e por consequência uma redução no teor percentual de proteína. Contudo, 
deve-se enfatizar que embora se tenha uma redução no teor percentual de proteína 
nos grãos, o rendimento absoluto de proteína por área poderá ser maior devido ao 
incremento na produtividade. 

Para concluir o proposto trabalho, foi evidenciada uma associação negativa e 
de alta magnitude entre os caracteres maturação absoluta e teor de proteína nos 
grãos, indicando que é possível obter linhagens precoces e com alto teor de proteína 
nos grãos. 
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A cultura da soja se destaca por sua grande expansão em decorrência da 
incorporação das novas tecnologias que aliado ao trabalho dos melhoristas, ao manejo 
e às condições climáticas favorecem o aumento da produtividade. Outro fator a ser 
considerado é a escolha correta da cultivar a ser empregada, que apresente elevada 
produtividade associada a uma boa adaptabilidade e estabilidade nas regiões a serem 
inseridas (Câmara, 2011).  
 A soja, por ser uma planta de dias curtos, o florescimento é estimulado quando 
o fotoperíodo é menor do que o fotoperíodo crítico. Deste modo, para se obter uma 
homogeneidade das cultivares para a maturação, tem sido adotado no Brasil a 
classificação  do grupo de maturidade relativa (G.M.) (Alliprandini et al., 2009). Como a 
soja é cultivada em diversas regiões brasileiras, sobretudo em regiões com latitudes 
diferentes deve-se estimar o G.M. de acordo com as macrorregiões sojícolas (Kaster; 
Farias, 2012). Todavia, o sul do estado de Minas Gerais não esta inserido nestas 
macrorregiões. Deste modo, objetivou-se estudar o desempenho agronômico como 
também estimar a maturidade relativa de cultivares comerciais de soja na região Sul 
de Minas Gerais.  
 O experimento foi conduzido no munícipio de Lavras (MG), no Centro de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal 
de Lavras- Fazenda Muquém na safra 2016/2017. O delineamento experimental 
utilizado foi blocos casualizados completos (DBC) com três repetições, parcelas de 4 
linhas de 5 metros. Os tratamentos consistiram de 22 cultivares com diferentes 
procedências. Os caracteres avaliados foram produtividade de grãos (sacas/ha); 
acamamento seguindo a escala proposta por Bernard et al. (1965). Foi determinado 
também a altura de plantas (cm); inserção do primeiro legume (cm); dias para o 
florescimento, avaliando-se quando 50% das plantas da parcela apresentaram 
florescimento pleno (estádio R2) e maturação absoluta, quando 90 % das plantas da 
parcela se encontravam no estádio R8. 
 Os dados foram submetidos à análise de variância com o auxílio do software R 
e as médias foram comparadas pelo teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade. A 
regressão das médias para a maturação visando à classificação das cultivares nos 
grupos de maturidade relativa foi realizada com o auxílio do pacote estatístico Genes 
(Cruz, 2013), utilizando as cultivares SYN 13561 IPRO, AS 3610 IPRO, M 6410 IPRO 
e ANTA 82 como testemunhas.  

A menor produtividade de grãos foi de 39,58 sacas ha-1, obtido pela cultivar M 
6410 IPRO, e a maior estimativa, 78,18 sacas.ha-1, obtido pela cultivar SYN 1359 
IPRO (Tabela 1). A altura de plantas variou de 44,00 cm a 93,30 cm para as cultivares 
95R51 e ANTA 82 RR, respectivamente. Quanto à inserção do primeiro legume houve 
variação de 8,30 cm a 18,10 cm, correspondente as cultivares 95R51 e NA 5909 RG. 
(Tabela 1). 

A equação de regressão para o Grupo de Maturidade (GM) foi estabelecida 
utilizando as cultivares SYN 13561 IPRO, AS 3610 IPRO, M 6410 IPRO e ANTA 82 
RR como testemunhas. Sendo assim, observa-se pela figura 1 que se obteve bom 
ajuste do modelo linear (R2% = 72,18), inferindo assim que as estimativas para o GM 
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para as cultivares adaptadas a região sul de Minas Gerais será realizada com boa 
acurácia. 

Para a maturação relativa, foram estimados grupo de maturação (G.M.) 
variando de 5.4 a 7.8 (Tabela 2). Observou-se que as cultivares P95R51 e BMX 
APOLLO RR apresentaram menor maturação absoluta, 108 dias, por outro lado a 
cultivar TEC 7849IPRO apresentou ciclo de 125 dias.  
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Tabela 1. Médias fenotípicas para os caracteres avaliados em Lavras-MG, no ano 
agrícola 2016/17. 

Cultivar PROD (sc/ha) ALT (cm) INS DF M.A. 
SYN 1359 IPRO 78,18 a 83,30 a 14,80 a 51 b 112 b 

BMX 6160 IPRO 73,34 a 63,60 c 12,60 b 51 b 112 b 

BRS 1001 IPRO 72,41 a 73,40 b 15,10 a 47 c 112 b 

INT 5900 71,01 a 74,90 b 13,20 a 54 a 121 a 

NA 5909 RG 69,86 a 63,20 c 18,10 a 51 b 119 a 

AS 3730 IPRO 67,20 a 82,00 a 14,40 a 56 a 121 a 

M 5410 IPRO 66,30 a 68,20 b 13,60 a 48 c 117 a 

NK 7059 RR 60,37 b 72,90 b 17,10 a 54 a 119 a 

 95R51 59,25 b 44,00 d 8,30 c 38 d 108 c 

TEC 7849 IPRO 59,24 b 86,50 a 14,3 a 50 b 125 a 

BMX APOLLO RR 57,16 b 47,10 d 9,30 c 47 c 108 c 

DM 6563 IPRO 56,43 b 70,50 b 12,20 b 50 b 121 a 

SYN 13561 IPRO 56,38 b 58,70 c 9,90 c 49 c 112 b 

TMG 7062 IPRO 56,33 b 68,10 b 14,50 a 56 a 119 a 

BMX POTÊNCIA RR 56,20 b 71,20 b 15,10 a 56 a 119 a 

TEC 6029 IPRO 55,21 b 58,20 c 9,70 c 55 a 115 b 

M 6972 IPRO 53,29 b  86,00 a 16,80 a 56 a 119 a 

AS 3610 IPRO 52,99 b 74,90 b 16,80 a 56 a 121 a 

ANTA 82 RR 51,86 b 93,30 a 16,10 a 49 c 123 a 

INT 6100 50,97 b 75,40 b 13,10 a 56 a 123 a 

BRS 388 RR 50,05 b 75,60 b 15,10 a 54 a 121 a 

M 6410 IPRO 39,58 b 70,30 b 15,20 a 55 a 121 a 
As médias seguidas pela mesma letra nas colunas pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott-Knott a 95% de 
confiabilidade. PROD: produtividade; ALT: altura; INS: inserção da 1ª vagem. DF: dias para o florescimento. M.A.: 
maturação absoluta. 
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Figura 1. Modelo de regressão obtido para estimação do G.M. utilizado na região sul 
de Minas Gerais. 

Tabela 2. Classificação do GM calculado segundo a equação de regressão 
Cultivares G.M. estimado  G.M. (empresas) 

M 5410 IPRO 5.9 5.4 

95R51 5.2 5.5 

NA 5909 RG  6.1 6.9 (centro) 6.2 (sul) 

TEC 6029 IPRO 5.8 5.7 

BMX APOLLO RR 5.2 5.5 

SYN 1359 IPRO 5.5 5.9 

INT 5900 6.3 6.0 

BMX 6160 IPRO 5.5 6.0 

INT 6100 6.5 6.1 

TMG 7062 IPRO 6.1 6.2 

DM 6563 IPRO 6.3 6.3 

BRS 1001 IPRO 5.5 6.2 (sul) 6.9 (centro) 

NK 7059 RR 6.1 6.4 

BRS 388 RR 6.3 6.4 (sul) 7.1 (centro) 

BMX POTÊNCIA RR 6.1 6.7 

M 6972 IPRO 6.1 6.9 

AS 3730 IPRO  6.3 7.3 (centro) 

TEC 7849 IPRO 6.6 7.8 (sul) 6.9 (centro) 

SYN 13561 IPRO 5.6 5.6 (sul) 
AS 3610 IPRO 6.1 6.1 (sul) 
M 6410 IPRO 6.4 6.4 (sul) 
ANTA 82 7.4 7.4 (centro) 

Correlação de Pearson  0.85** 
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O estudo das correlações tem sido útil aos programas de melhoramentos de 
plantas, pois permite aos pesquisadores conhecer as alterações que ocorrem em um 
determinado caráter quando se realiza a seleção em outro caráter a ele correlacionado 
(Ramalho et al., 2012) 

Desta forma, as estimativas de correlações entre caracteres são úteis aos 
melhoristas na seleção de genótipos superiores, especialmente para caracteres de 
baixa herdabilidade e/ou de difícil mensuração contribuindo para a estratégia de 
seleção (Cruz et al., 2012). 

A correlação fenotípica é aquela obtida a partir da mensuração ou observação 
do fenótipo, podendo ou não ser de origem genética. Já a correlação genotípica é 
causada principalmente devido ao pleiotropismo e pode também ser causada 
temporariamente pelas ligações gênicas (Falconer; Mackay, 1996). 

Os valores da correlação são adimensionais e oscila de 0 a 1, podendo ser 
positivos ou negativos. Para os valores positivos, quando há o aumento de um caráter 
haverá o aumento de outro, e valores negativos, indicam que o aumento de um 
ocasiona a diminuição de outro caráter (Cruz et al., 2012). 

Assim sendo, este trabalho teve por objetivo estimar as correlações fenotípicas 
e genotípicas entre cinco caracteres de soja cultivados no município de Uberlândia, 
Minas Gerais (MG). 

O experimento foi realizado em campo na Fazenda experimental Capim 
Branco, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), localizada no 
município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, cujas coordenadas geográficas 
são 18° 52’ S; 48° 20’ W e 872 m de altitude. 

Foram avaliadas 23 linhagens, que estão em geração F9, desenvolvidas pelo 
programa de Melhoramento Genético de Soja da Universidade Federal de Uberlândia 
e três cultivares (UFUS Milionária, MSOY 8787 e MSOY 8257) em delineamento de 
blocos completos casualizados, com três repetições. A parcela experimental foi 
constituída de quatro linhas de plantas de soja, espaçadas entre si por 0,5 m e com 5 
m de comprimento. A parcela útil foi composta pelas duas linhas centrais desprezando 
0,5 m nas extremidades de ambas resultando 4 m² de área útil. 

Na parcela útil foram amostradas aleatoriamente cinco plantas, nas quais 
foram avaliadas: 
a) Altura da planta (APM): com auxílio de uma régua graduada em centimetros, foi 

determinada a distância do solo até o último nó da haste principal; 
b) Número de nós na haste principal(NNT): determinado pela contagem de todos os 

nós da haste principal; 
c) Número de nós produtivos (NNP): determinado pela contagem de todos os nós da 

haste principal que apresentaram produção de ramos com vagens ou nós com 
produção de vagens. 
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Determinou-se também a massa de 100 grãos (P100) e a produção de grãos 
(PROD) em kg ha-1 pela colheita, trilhagem e beneficiamento das plantas da área útil, 
cuja umidade foi corrigida para 13%. 

 As análises estatísticas foram realizadas no Programa Genes. Para avaliar a 
significância das correlações fenotípicas utilizou-se o teste t, e para as correlações 
genotípicas, o bootstrap com 5 mil simulações. 

Foi possível observar na Tabela 1 que a APM correlacionou-se positivamente 
com NNM, cujas correlações fenotípicas e genotípicas foram significativas e 
superiores a 0,45 evidenciando que plantas maiores na maturidade apresentam 
maiores números de nós. Estes dados estão em concordância com os valores obtidos 
por Nogueira et al. (2012) que também observou uma alta correlação (0,87**), positiva 
e significativa entre estes caracteres. O NNT correlacionou-se positivamente com NNP 
e PROD cujas estimativas variaram de 0,34 a 0,81 e significativas indicando plantas 
com maiores números de nós totais e produtivos acarretam em uma maior 
produtividade. O NNP correlacionou-se positivamente com a PROD e as correlações 
foram significativas e atingiram o valor de 0,71 (Tabela 1). Valores semelhantes 
também foi obtidos por Rodrigues et al. (2015). Notou-se que para todos os caracteres 
que demonstraram ser significativos apresentaram também alta correlação genética 
demonstrando que fatores genéticos foram responsáveis pela correlação e não o 
ambiente.

Conclui-se que os caracteres número de nós produtivos (NNP) e número de 
nós totais (NNT) apresentaram de média a alta magnitude e valores positivos e 
significativos quando correlacionados com a produtividade de grãos (PROD), assim 
sendo, é possível  utilizar estes caracteres para a seleção indireta visando um maior 
ganho na produtividade de grãos.  
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Tabela 1. Coeficiente de correlação fenotípica (rf) e genotípica (rg) de cinco 
caracteres, em 26 genótipos de soja cultivados em Uberlândia-MG, 2017. 

** e *:Significativo ao nível de 1 % e 5 % de probabilidade pelo test t; ++ e +: significativos a 1 % e 5 % pelo método de 
bootstrap com 5 mil simulações. APM: altura da planta na maturidade; NNM: número de nós na haste principal na 
maturidade; NNP: número de nós produtivos na haste principal; P100G: massa de 100 grãos; PROD: Produtividade de 
grãos. 

Caracteres NNT NNP P100G PROD 

APM
rf 0,49* 0,29ns -0,10ns 0,29ns

rg 0,45+ 0,25ns -0,11ns 0,33ns

NNT 
rf 0,72** -0,30ns 0,34* 

rg 0,81++ -0,42ns 0,43+

NNP 
rf -0,19ns 0,53** 

rg -0,37ns 0,71++

P100G 
rf 0,21ns

rg 0,25ns
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ESTIMATIVAS DE HERDABILIDADE E GANHO DE SELEÇÃO PARA 
NÚMERO DE VAGENS EM SOJA 
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A soja (Glycine max L. Merrill) é uma das culturas de maior importância no 

cenário econômico global, tendo como destaque o Brasil que na safra de 2016/17 
apresentou uma área plantada de 33.878,80 milhões de hectares, perfazendo uma 
produtividade de 3.364,00 kg ha-1.Essa produção classifica, atualmente, o país como 
segundo maior produtor mundial de soja (CONAB, 2017). 

Com o auxilio do melhoramento genético é possível o desenvolvimento de 
cultivares que sejam cada vez mais produtivas e que possam atender às demandas do 
mercado atual. No melhoramento da soja, o procedimento adotado se da 
principalmente por meio de hibridações para obtenção de populações segregantes e 
em seguida segue em sucessivos ciclos de seleção e avanço de gerações para 
restaurar a homozigose que é característico da cultura (Baldissera, 2014).

 Para se produzir linhagens que perfazem altas produtividades se faz 
necessário o estudo dos componentes de produtividade, e dentre eles temos o numero 
de vagens por planta que contribui para a construção da produtividade da planta 
(Casteel, 2012). 

Portanto parâmetros genéticos e a possibilidade de predição do ganho de 
seleção são ferramentas da genética quantitativa que auxilia o melhorista na tomada 
de decisões. E com base nessas informações é possível prever o sucesso do 
desenvolvimento de futuras linhagens que sejam ainda mais produtivas (Hamawaki et 
al., 2012). 

Este trabalho teve por objetivo estimar a herdabilidade no sentido amplo (H²) e 
o ganho de seleção (GS) para o número de vagens em soja. 

O experimento foi realizado em campo na Fazenda experimental Capim 
Branco, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia (UFU), localizada no 
município de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, cujas coordenadas geográficas 
são 18° 52’ S; 48° 20’ W e 872 m de altitude. 

As cultivares comerciais TMG 801 e UFUS 6901 foram utilizados para o 
cruzamento biparental. Os cruzamentos foram realizados para a obtenção das 
sementes da geração F1, no ano agrícola de 2016. O avanço da geração F1 para 
obter a geração F2 também foi realizado no mesmo ano. Avaliaram-se populações 
genitores e F2, conforme constam na Tabela 1.  

O experimento foi semeado em cova, com linhas espaçadas entre si de 0,5 m e 
o espaçamento entre cada planta foi de 0,5 m e, posteriormente após a colheita, foram 
contabilizados o número de vagens contendo 1 grão (NV1), 2 grãos (NV2), 3 grãos 
(NV3) e o número de vagens totais (NVT). 

A partir dos dados obtidos dos genitores e da geração F2 foram feitos estudos 
com médias e variâncias fenotípicas, genotípicas e ambientais, foi calculado a 
herdabilidade no sentido amplo, e estimado o número de genes relacionados às 
características. As análises estatístico-genéticas foram realizadas utilizando-se o 
programa computacional GENES (Cruz, 2013). 
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De acordo com a Tabela 2 foi possível observar que para todos os caracteres 
as causas da variância fenotípicas são explicadas pela variância genética dado seu 
alto valor em detrimento da variância ambiental. A herdabilidade (H2) é um parâmetro 
que informa ao melhorista o quanto do valor fenotípico é devido a causas genéticas. 
São consideradas altas estimativas quando o parâmetro for igual ou superior a 70 % 
(Cruz et al., 2012). Neste presente estudo foi possível observar (Tabela 2) que para 
todos os caracteres o valor da herdabilidade foram superiores a 70% indicando que 
maior porção atribuída às variações fenotípicas foi atribuídos à variação dos valores 
genotípicos. O número de genes para todas os caracteres variou de 2.36 a 3.98 
evidenciando a herança poligênica das características (Tabela 2). 

Dada à existência de variância genética na população F2 e também a presença 
de segregantes transgressivos, que são aqueles indivíduos que apresentam valores 
superiores ou inferiores aos pais (Tabela 3), foi possível a seleção de indivíduos 
superiores. Ao adotar intensidade de seleção de 30%, selecionaram-se os 21 
melhores indivíduos para cada um dos caracteres avaliados, sendo possível estimar o 
ganho de seleção (GS), que variou de 81.33% a 96.66% para os caracteres em 
estudo. 

Com esta análise foi possível observar que, o número total de vagens por 
planta e número de vagens com 1, 2 e 3 grãos apresentaram alta herdabilidade, 
herança poligênica com cerca de dois a quatro genes envolvidos no caráter. Foi 
possível notar também que população F2 possui segregantes transgressivos para os 
caracteres e foi possível concluir que, a hibridação de TMG 801 e UFUS 6901 permitiu 
a obtenção de altos ganhos de seleção ao selecionar indivíduos superiores quanto aos 
caracteres estudados sendo, portanto, genótipos promissores para o desenvolvimento 
de linhagens altamente produtivas. 
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Tabela 1. Populações e número de indivíduos em soja 

P1: Parental UFUS 6901; P2: Parental TMG 801; F1: Geração filial 1; F2: Geração filial 2 
 
Tabela 2. Componentes de variância, herdabilidade no sentido amplo, e número de 
genes do número de vagens obtidos na geração F2 em soja cultivada em campo, na 
safra 2017/2018 no município de Uberlândia – MG 

NV1: número de vagens de 1 grão; NV2: número de vagens de 2 grãos; NV3: NV2: número de vagens de 3 grãos; 
NVT: número total de vagens; σF

2: variância fenotípica; σG
2 : Variância genotípica; σE

2 : Variância ambiental; Ha
2: 

herdabilidade no sentido amplo. 
 
Tabela 3. Valores máximos e mínimos para parentais e F2, presença ou ausência de 
segregantes transgressivos, médias e stimativas de ganho de seleção do número de 
vagens obtidos nas gerações P1, P2, e F2 em soja cultivada em campo, na safra 
2017/2018 no município de Uberlândia – MG. 

NV1: número de vagens de 1 grão; NV2: número de vagens de 2 grãos; NV3: NV2: número de vagens de 3 grãos; 
NVT: número total de vagens; Xo: Média da população original; GS (%) Ganho de seleção em porcentagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

População Número de Indivíduos 
P1 - UFUS 6901 9 
P2 - TMG 801 10 
F2 - Autofecundação de F1 (UFUS 6901 x TMG 801) 72 

Parâmetros Caracteres 

NV1 NV2 NV3 NTV 

σF
2 155.79 765.15 744.64 3829.47 

σG
2 113.17 550.70 524.32 2838.13 

σE
2  42.62 214.44 220.32 991.34 

Ha
2 72.64 71.97 70.41 74.11 

Nº de Genes 3.98 2.36 3.09 2.45 

Parâmetros Caracteres 
NV1 NV2 NV3 NTV 

Valor Máximo nos pais 63 106 82 231 
Valor Mínimo nos pais 0 0 1 3 
Valor Máximo na F2 60 102 114 238 
 Valor Mínimo na F2 0 0 0 2 

Segregante Transgressivo NÃO NÃO SIM SIM 
Média Selecionados (Xs) 27.14 67.23 59.24 148.19 

Ganho de seleção (GS (%)) 81.33 83.86 96.99 85.57 
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A soja é a mais importante oleaginosa cultivada no mundo e uma das principais 
commodities agrícolas do Brasil, com área cultivada de 35.022,8 mil hectares na safra 
2017/18 de acordo com Companhia Nacional de Abastecimento (Conab, 2018). O 
melhoramento genético foi fundamental para o sucesso da cultura no país que 
inicialmente foi cultivada na região Sul e subsequente expandiu-se para outras 
regiões, devido ao desenvolvimento de cultivares adaptadas para regiões de baixas 
latitudes e com alto potencial produtivo (Souza et al., 2010). 

Com a Lei nº 9456 de Proteção de Cultivares de 1997, tornou-se possível a 
proteção dos direitos intelectuais e morais de cada cultivar, com a obtenção do 
certificado de proteção concedido pelo Serviço Nacional de Proteção de Cultivares 
(Santos et al., 2012), contribuindo para impulsionar pesquisas públicas e privadas 
sobre cultivares mais produtivas e adaptadas as regiões brasileiras, o que trouxe 
grande desenvolvimento no agronegócio (Aviani, 2011). 

Entre os requisitos para proteção de uma cultivar, está a distinção da nova 
cultivar em relação às outras já protegidas, por meio dos testes de distinguibilidade, 
homogeneidade e estabilidade (Araújo, 2010). Esses testes conhecidos como DHE 
são realizados com auxilio de 37 descritores, os quais, não são suficientes para 
distinguir as novas cultivares de soja candidatas à proteção. Nesse sentido, 
descritores adicionais estão sendo avaliados e entre estes há autores que citam o 
comprimento do hipocótilo em soja e comprimento do internódio (Nogueira et al., 
2008).

Várias técnicas estatísticas podem ser utilizadas para avaliar a importância de 
uma variável como descritor como exemplo, a análise discriminante de Anderson 
(1958) que é empregada em algumas culturas com objetivo de gerar funções 
discriminantes para classificar genótipos. Porém, na cultura da soja ainda é recente o 
seu uso, com relatado da sua aplicação na avaliação da divergência genética entre 
linhagens de diferentes populações (Backes, 2003). 

Diante do contexto exposto, objetivou-se neste estudo, avaliar descritores da 
fase vegetativa de soja para fins de diferenciação de cultivares de soja.  

O experimento foi realizado na safra 2016/2017, na estação experimental da 
Fazenda Capim, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia - UFU, no 
município de Uberlândia, Minas Gerais. 

Avaliaram-se 12 cultivares de soja (UFUS 6901, UFUS 7415, BRSMG 68, TMG 
801, TMG 7062 IPRO, TMG 2158 IPRO, BRS 7270 IPRO, NA 5909 RR, NS 6909 RR, 
CD 2737 RR, P98Y30 RR e BMX Desafio RR). Adotou-se o delineamento de blocos 
completos casualizados com três repetições. Cada unidade experimental foi 
constituída por quatros linhas de plantas de soja, espaçadas entre si em 0,5 m. A 
parcela experimental foi constituída pelas duas fileiras centrais desprezando-se 0,5 m 
de cada extremidade. 

Anterior à semeadura o solo foi preparado com uma aração e duas gradagens, 
e sendo sulcada em seguida. A adubação de semeadura foi realizada com 400 kg ha-1

com a fórmula NPK 02-28-18. A semeadura manual foi realizada em 22 de outubro de 
2016.
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Em cada parcela útil foram amostradas 5 plantas aleatoriamente, nas quais 
foram avaliados os seguintes caracteres da fase vegetativa no estádio V3 (Fehr e 
Caviness, 1977): 

a) comprimento do pecíolo da primeira folha trifoliolada: medido com auxílio de 
uma regra milimetrada, a partir da inserção do pecíolo na haste principal até o início da 
raque;

b) comprimento da raque da primeira folha trifoliolada: medido com auxílio de 
uma regra milimetrada, a partir do local de inserção dos dois folíolos laterais até a 
inserção do folíolo terminal; 

c) comprimento do primeiro internódio da haste principal: medido com auxílio 
de uma regra milimetrada, a partir do segundo nó da haste principal até o terceiro nó. 

d) comprimento do segundo internódio da haste principal: medido com auxílio 
de uma regra milimetrada, a partir do terceiro nó da haste principal até o quarto nó. 

Os dados foram submetidos à análises uni e multivariadas com auxílio do 
Programa Computacional em Genética e Estatística (Programa Genes). 

Para que uma característica seja útil para diferenciação de cultivares é 
necessário que exista variabilidade genética. E de acordo com a tabela 1, para todas 
as variáveis estudadas houve diferença significativa pelo teste de F. 

O coeficiente de variação de todas as variáveis apresentaram valores 
pequenos entre 8,68 e 16,45% (Tabela 1). Os coeficientes de determinação genotípica 
(H2) para as características avaliadas permitiu verificar alta influência genética para 
todas as características, com valores oscilando entre 80,53 a 95,52%. 

A razão entre o coeficiente de variação genético (CVg) e o coeficiente de 
variação ambiental (CVe) é um parâmetro utilizado como indicador de ganhos 
genéticos na seleção de genótipos superiores. Quanto mais próximo ou superior a um, 
mostra que a variação genética e não a variação ambiental que interferiu nas 
variações dos dados (Leite et al, 2016).  

De acordo com os dados obtidos neste experimento (tabela 1), a razão entre 
os coeficientes variou de 1,01 a 2,30 mostrando que a maior causa da variação 
fenotípica foi devida a variação genética. 

Os resultados para capacidade discriminatória das características 
consideradas em conjunto está apresentado na tabela 2, onde foi possível identificar 
classificações corretas e incorretas dos indivíduos das cultivares para as quatros 
características avaliadas. Na diagonal principal constam as classificações corretas, 
sendo que para as demais células as classificações são incorretas, nas linhas da 
tabela.  

Notou-se que a cultivar TMG2158IPRO foi diferenciada em relação às demais 
em 100% usando apenas os quatro descritores adicionais (Tabela 2). As demais 
cultivares que tiveram classificações incorretas, se incorporadas as informações dos 
outros 37 descritores, teriam chances de também serem discriminadas. 

Conclui-se que os caracteres comprimento do internódio, comprimento do 
pecíolo e raque da folha trifoliolada são úteis como descritores adicionais em soja. 
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Tabela 1. Quadrados médios, coeficientes de variação, parâmetros genéticos de 
caracteres agronômicos do estagio vegetativo de 12 cultivares de soja cultivados em 
Uberlândia, MG. 
Caracteres QMC CV(%) H2 CVg/CVe

P1T 2,44** 8,68 80,53 1,01 
R1T 0,098** 15,82 86,43 1,26 
C1I 0,43** 16,45 88,82 1,40 
C2I 0,36** 12,88 95,52 2,30 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste de F. QMG: quadrado médio das cultivares. CV: coeficiente 
de variação. H2 : coeficiente de determinação genotípica. CVg: coeficiente de variação genético. CVe: coeficiente de 
variação ambiental. P1T: comprimento do pecíolo da primeira folha trifoliolada. R1T: raque do pecíolo da primeira folha 
trifoliolada. C1I: comprimento do primeiro internódio da haste principal. C2I: comprimento do segundo internódio da 
haste principal. 

Tabela 2. Classificação correta (diagonal) e incorreta das cultivares de soja conforme 
a análise discriminante de Anderson (em %). 
Cultivares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 – UFUS 6901 75 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
2 – UFUS 7415 0 75 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 – BRSMG 68 25 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 – TMG 801 0 0 0 75 0  25 0 0 0   0 0  0
5 – TMG7062IPRO 0 0 0 0 50 0 0 25 0 25 0 0
6 – TMG2158IPRO 0 0 20 0 0 100 0 0 0 0 0 0
7 – BRS7270IPRO 0 0 0 0  0  25 25 0 25 25 25 0
8 – NA5909RR 0 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0
9 – NS6909RR 0 0 0 0 25  25 0 0 50 0 0 0
10 – CD2737RR 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25  0
11 – P98Y30 0 0 25 20 0 0 0 0 0 0 75 0
12 – BMXDesafioRR 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 75
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A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das culturas mais importantes do mundo 
devido sua cadeia produtiva e da tecnologia desenvolvida em sua produção (Cunha et 
al., 2013). Com a promulgação da Lei de Proteção de Cultivares (LPC) (Brasil, 1997), 
a quantidade de novas cultivares de soja e de outras culturas está crescendo a cada 
safra. Sabe-se que a soja é a cultura que apresenta o maior número de pedidos de 
proteção e o maior número de cultivares protegidas no Brasil (SNPC, 2016). 

Com a LPC, o estudo da diversidade genética vem aumentando e ajudando na 
manutenção e ampliação de germoplasma dos programas de melhoramento no Brasil 
visando o desenvolvimento de cultivares para as regiões tradicionais de cultivo e para 
o Norte e Nordeste, as últimas fronteiras agrícolas do país. Além disso, é possível 
avaliar e identificar novos descritores por meio do estudo da diversidade genética (Val 
et al., 2014).  

É denominado descritor qualquer característica morfológica, fisiológica, 
bioquímica ou molecular que seja herdada geneticamente e utilizada na identificação 
de uma cultivar (MAPA, 2014).  

O melhoramento da soja é desenvolvido principalmente por meio de 
hibridações para obtenção de populações segregantes e então avançadas as 
gerações para restauração da homozigose e seleção de genótipos superiores até que 
se obtenha uma nova linha pura. Na fase final, para lançar e proteger uma nova 
cultivar é necessário comprovar que ela é distinta, homogênea e estável. Sendo a 
diferenciação das cultivares realizada por meio de 37 descritores específicos, que 
ainda são insuficientes, existindo a necessidade de ampliar a lista de descritores 
utilizados. Assim, estes devem ser previamente identificados e estudados. (Diniz, et 
al., 2014).  

 Alguns autores identificaram caracteres da fase vegetativa como sendo úteis 
na distinção de genótipos de soja (Nogueira et al., 2008). O conhecimento da herança 
é fundamental para programas de melhoramento, por estimar parâmetros genéticos 
úteis para os melhoristas, tanto na fase de seleção, homogeneização e de 
caracterização dos genótipos (Matsuo et al., 2012). 

O comprimento do hipocótilo e comprimento do pecíolo da folha unifoliolada 
estão relacionados a diferenças genéticas como, distinção de diferenças entre 
cultivares (Nogueira et al., 2008).

As avaliações dos descritores morfológicos devem ser realizadas na fase de 
plântula, pois possibilita a obtenção rápida do resultado, não sendo necessário 
aguardar por plantas adultas. O emprego de descritores morfológicos em testes de 
caracterização de cultivares, deve-se considerar o estado nutricional das plantas, o 
que garantirá a manifestação das características a serem avaliadas, minimizando o 
efeito ambiental (Vieira et al., 2009). 

Objetivou-se neste experimento estimar parâmetros genéticos para o 
comprimento do hipocótilo e comprimento do primeiro internódio em população 
segregante de soja. 
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O experimento foi realizado na estação experimental Fazenda Capim Branco 
da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, no município de Uberlândia, Minas 
Gerais.

A hibridação entre os genitores foram realizadas em casa de vegetação para a 
obtenção de sementes F1, no ano agrícola de 2017. O avanço da geração F1 para 
obter a geração F2 foi realizado em 2018. Avaliaram-se 20 indivíduos de cada parental 
e 261 indivíduos da população F2, os quais foram semeados em campo, adotando a 
semeadura em linhas espaçadas em 0,5m e 0,3 m entre plantas.  

Em cada individuo foi mensurado em estádio vegetativo V3, com auxílio de 
uma régua os seguintes caracteres: 

a) Comprimento do hipocótilo – medido da superfície do solo até o nó cotiledonar 
no estádio V3. 

b) Comprimento do pecíolo da folha unifoliolada – medido a partir da inserção do 
pecíolo na haste principal até a inserção da folha unifoliolada, no estádio V3. 
Os dados foram submetidos a análises de gerações com auxílio do Programa 

Computacional em Genética e Estatística (Programa Genes). 
Os parâmetros genéticos para o caráter comprimento do hipocótilo e do 

primeiro internódio estão apresentados na tabela 2. A variação fenotípica foi de 0,74 e 
0,23 e genotípica de 0,34 e 0,95 para comprimento de hipocótilo e comprimento do 
primeiro internódio, respectivamente.  

Conforme Falconer e Mackay (1996) a herdabilidade (h²) é um parâmetro que 
estima a porção genética que contribui na expressão de uma característica, frente aos 
efeitos ambientais. Portanto, com o aumento da variabilidade proporcionado pelo 
ambiente, a seleção de novos genótipos torna-se mais difícil e no presente estudo a 
estimativa deste parâmetro foi de 46,9% para CH e 40,73% para CPI, evidenciando 
que a variância genética interferiu metade da variância fenotípica e, que esse caráter 
também é influenciado pelas condições ambientais.  

O número de genes envolvidos para o caráter estudado foi de 7,32 para CH e 
9,62 para CPI, indicando uma herança poligênica, ou seja, de caráter quantitativo 
governado por vários genes. 

Conclui-se que o comprimento do hipocótilo e primeiro internódio em soja são 
de natureza quantitativa, governados por 7 e 10 genes respectivamente. 

Referências
BRASIL. Decreto-lei 9.456 de 28 de abril de 1997. Lei de proteção de cultivares.
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 de abr. 1997. 
Seção 1. p 79. 
CUNHA, M. C. G.; HAMAWAKI, O. T.; SOUSA, L. B. Genetic variability among 79 
soybean progenies from UFU-Breeding Program. Bioscience Journal, v. 29, n. 2, 
2013.
DINIZ, R. M. G.; HAMAWAKI, O. T.; OLIVEIRA, A. P. Comportamento agronômico 
de cultivares de soja de ciclo precoce. Enciclopédia Biosfera, v. 10, n. 18; p. 973, 
2014.
MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Serviço Nacional de 
Proteção de Cultivares. 2014. Disponível em: 
http://www.agricultura.gov.br/vegetal/registros-autorizacoes/protecao-cultivares.
Acesso em 03/03/2018. 
MATSUO, E.; SEDIYAMA, T.; CRUZ, C. D.; OLIVEIRA, R. C. T. Análise da 
repetibilidade em alguns descritores morfológicos para soja. Ciência Rural, v. 42, n. 2, 
p. 189-196, 2012. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 642

 

NOGUEIRA, A. P. O. SEDIYAMALET. T.; CRUZ, C. D.; REIS, M. S.; PEREIRA, D. 
G.; JANGARELLI, M. Novas características para diferenciação de cultivares de soja 
pela análise discriminante. Ciência Rural, v.38, n.9, p.2427-2433, 2008. 
SNPC – Serviço Nacional de Proteção de Cultivares. MAPA – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2016. Disponível em: Acesso em: 18 mar. 
2018.
VAL, B. H. P.; JÚNIOR, J. A. F.; BIZARI, E. H.; DI MAURO, A. O.; 
UNÊDATREVISOLI, S. H. Diversidade genética de genótipos de soja por meio de 
caracteres agromorfológicos. Ciência & Tecnologia, v. 6, n. 1, p. 72-83, 2014. 
VIEIRA, E. S. N.; PINHO, E. V. R. V.; CARVALHO, M. G. G.; SILVA, P. A. 
Caracterização de cultivares de soja por descritores morfológicos e marcadores 
bioquímicos de proteínas e isoenzimas. Revista Brasileira de Sementes, v. 31, 
n.1, p.86-94, 2009. 

Tabela 1. Análise da variável comprimento do hipocótilo e comprimento primeiro 
internódio.

     Geração        Nº indivíduos              Média                  Variância  
                                CH           CPI                   CH            CPI 

          P1                20                      2,52        0,33                              0,57         0,17 
          P2                20                      1,82        0,14                              0,39         0,006 
          F2                261                    2,39        0,23                              0,74         0,27            

Tabela 2. Parâmetros genéticos para comprimento de hipocótilo e comprimento do 
primeiro internódio, população F2. 

Parâmetro Estimativa 
CH           CPI 

Variância Fenotípica 
Variância Ambiental 
Variância Genotípica 

Herdabilidade sentido Amplo (%) 
Número de Genes 

0,74       0,23 
0,39       0,14 
0,34       0,95 

46,90       40,73 
7,32       9,62 
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COMPORTAMENTO DE GENÓTIPOS DE SOJA AO NEMATOIDE 
Meloidogyne incognita RAÇA 3 

SOUSA, L.L.1; FERREIRA, G.F.1; TEIXEIRA, R.A.2; SILVA, F.C.1; ROCHA, M.R.3;
FRANZON, R.C.4; MORAIS JÚNIOR, O.P. 1; SILVA, E.S.1; MOREIRA, A.J.A.1

1Agência Goiana de Pesquisa e Extensão Rural-Emater/GO, Estação Experimental 
Nativas do Cerrado, Goiânia, GO, lorenna@emater.go.gov.br; 2Instituto Federal do 
Mato Grosso/IFMT, Campus de Sorriso, MT; 3Universidade Federal de Goiás/UFG, 
Campus Samambaia, Goiânia, GO; 4Universidade Estadual de Maringá/UEM, Maringá, 
PR. 

O cultivo da soja (Glycine max L.) apresenta grande destaque na agricultura 
brasileira, e ainda na fabricação de diversos produtos para alimentação humana e de 
animais. Um dos principais problemas no manejo da cultura é a ação do nematoide 
das galhas (Meloidogyne incognita). As plantas infectadas apresentam como sintomas 
galhas em número e tamanho variados nas raízes, redução no tamanho das plantas, 
folhas com necroses entre as nervuras (folha carijó), intenso abortamento de frutos e 
redução do ciclo da cultura com morte das plantas em reboleiras (Henning et al., 
2014).

A principal recomendação para o controle dessa doença é a utilização de 
cultivares resistentes (Teixeira et al., 2017), os quais são alvo de busca constante por 
pesquisadores que consideram os nematoides como um problema fitossanitário que 
afeta muito a produtividade da soja (Santos, 2015). Ainda segundo este autor, a maior 
parte das cultivares comerciais disponíveis que apresentam resistência ao nematoide 
das galhas, advém de uma única fonte de gene de resistência, a cultivar Bragg. Assim, 
este trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento de genótipos de soja sob a 
influência do nematoide M. incognita raça 3. 

O ensaio foi implantado em casa telada na Estação Experimental Nativas do 
Cerrado – Emater, em Goiânia/GO. Foram avaliados dez genótipos de soja, sendo oito 
linhagens e duas cultivares como testemunhas resistente (BRS 7380 RR) e 
testemunha suscetível (BRSGO Santa Cruz), oriundas do Banco de Germoplasma de 
soja da Emater. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com dez 
repetições, a parcela experimental foi composta por uma planta conduzida em copo 
plástico de 500 mL preenchido com mistura de solo e areia (1:1) autoclavada. Após 14 
dias da semeadura, as plantas foram inoculadas com 2000 ovos e juvenis (J2) de M. 
incognita. Trinta dias após a inoculação realizou-se a extração dos nematoides. Em tal 
procedimento, as raízes foram trituradas com uma solução de água + hipoclorito de 
sódio na concentração de 0,5%, conforme Coolen & D’Herde (1972). A contagem do 
número de indivíduos por parcela deu-se com auxílio de um microscópio e uma 
câmara de Peters, e assim, os genótipos foram avaliados quanto ao fator de 
reprodução (FR). 

Os resultados apresentados na Tabela 1 demonstram que todos os genótipos 
tiveram valores elevados para fator de reprodução (FR>1), evidenciando que a 
população de nematoides aumentou com o cultivo quando comparado à população 
inicial inoculada. No entanto, de acordo com Moura & Régis (1987), a classificação 
pela porcentagem de redução do fator de reprodução (%RFR), mostrou que o genótipo 
GO07 6733-1 foi classificado como pouco resistente (PR), os genótipos GO07 6667-9, 
GO07 6740-6, GO07 6773-2, GO07 6991-12 e GO10 6740-5 foram classificados como 
suscetíveis (S) e os genótipos GO07 6685-12 e GO07 6722-1 altamente suscetíveis 
(AS). 
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Assim sendo, o genótipo GO07 6733-1 apresentou grau de resistência superior 
aos demais genótipos avaliados. No entanto é necessário desenvolver novos 
genótipos com potencial produtivo e com resistência ao M. incognita, para utilização 
no programa de melhoramento de soja da Emater do estado de Goiás. 
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Tabela 1. Genótipos, fator de reprodução (FR), porcentagem de redução do fator de 
reprodução (%RFR) e classificação de dez genótipos de soja do Banco de 
Germoplasma da EMATER-GO, inoculados com M. incognita raça 3, em casa telada, 
Goiânia, GO, 2017. 

Genótipos FR %RFR Classificação1

BRS 7380 RR 2,92 70,87 PR 
BRSGO Santa Cruz 5,75 42,73 S 

GO07 6667-9 6,08 39,42 S 
GO07 6685-12 10,03 Padrão AS 
GO07 6722-1 8,2 18,31 AS 

GO 6733-1 4,01 60,01 PR 
GO 07 6740-6 6,53 34,96 S 
GO07 6773-2 5,41 46,04 S 
GO07 6901-12 6,11 39,09 S 
GO10 6740-5 5,63 43,85 S 

Média 5,68 39,53 - 
1Classificação proposta por Moura & Régis (1987): AS= Altamente suscetível, S= Suscetível, PR= Pouco resistente. 
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 ASSOCIAÇÃO ENTRE CARACTERES AGRONÔMICOS NA CULTURA 
DA SOJA 

MOREIRA, A.A.1; BRUZI, A.T. 1; PEREIRA, D.R.1; NUNES, J.A.R.¹; 

1Universidade Federal de Lavras – UFLA, Lavras, MG, adriianoam94@gmail.com. 

A obtenção de genótipos mais produtivos é um dos principais objetivos no 
melhoramento genético da cultura da soja. A produtividade é uma característica 
complexa, sendo o resultado da interação de vários componentes de produção 
(CARVALHO et al., 2002). O estudo da correlação entre caracteres de soja é uma 
importante ferramenta para auxiliar a seleção de genótipos superiores. Com a 
existência de correlações altas e significativas, a seleção de determinado caráter pode 
levar a alterações desejáveis ou não em outros (LEITE et al., 2015).  

Portanto a identificação de caracteres de fácil avaliação e alta herdabilidade 
que apresentem uma alta correlação com o caráter de difícil seleção direta, pode ser 
utilizado na seleção indireta de caracteres quantitativos (AlMEIDA et al., 2010). Assim, 
objetivou-se estimar a correlação entre os diversos caracteres avaliados na cultura da 
soja.

Os experimentos foram conduzidos nos anos agrícolas de 2014/15 e 2015/16 
em três localidades, sendo elas a área experimental situada no Centro de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal 
de Lavras – UFLA (Fazenda Muquém) localizada na cidade de Lavras – MG, área 
experimental no Centro de Desenvolvimento e Transferência Tecnológica em 
Agropecuária da Universidade Federal de Lavras-UFLA (Fazenda Palmital) localizada 
na cidade de Ijaci – MG e Fazenda Milanez, propriedade particular situada em Itutinga 
– MG.   

Foram utilizadas 35 cultivares comerciais de soja, com grupo de maturidade 
variando de 5.0 a 8.3, de hábito determinado semi-determinado e determinado, 
pertencentes a diferentes empresas e que possuem potencial produtivo na região do 
Sul de Minas Gerais (Tabela 1). Utilizou-se o delineamento de blocos casualizados 
com três repetições. Cada parcela foi constituída por duas linhas de cinco metros de 
comprimento com espaçamento entre linhas de 50 cm. A semeadura foi realizada 
manualmente, adotando a densidade de 15 plantas por metro linear e adubação de 
350 kg.ha-1do formulado NPK 02-30-20, com inoculação realizada no sulco após 
semeadura com inoculante líquido (Bradyrhizobium japonicum) com auxílio de 
pulverizador motorizado, aplicando-se seis vezes a dose recomendada, na proporção 
de 12 mL.kg-1de sementes. O controle na pós-emergência de plantas daninhas foi 
realizado com herbicida glifosato na dose de 2 L.ha-1 e aplicou-se com pulverizador 
costal com bico tipo leque, adotando volume de calda de 200 L.ha-1. Para controle de 
doenças foram realizadas aplicações preventivas de fungicidas como Piraclostrobina, 
Piraclostrobina + Epoxiconazol e Azoxistrobina + Ciproconazol nas dosagens 
recomendadas. O controle de pragas foi realizado de acordo com a necessidade, 
empregando inseticidas reguladores de crescimento, sistêmico de contato e ingestão e 
de contato nas dosagens recomendadas. 

Os caracteres avaliados foram produtividade de grãos (PROD, sc.ha-1)
determinado a partir da colheita das parcelas e correção do peso de grãos para 
umidade de 13%, peso de 100 grãos (P100, g) de amostras oriundas das parcelas e 
em seguida pesadas individualmente, acamamento (ACAM) utilizando índice de 
acordo com a escala de Bernard et al (1965) atribuindo notas de 1 a 5, sendo 1 todas 
as plantas eretas e 5 todas as plantas acamadas, também avaliou-se maturação 
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absoluta (MA, dias), determinado com base no número de dias contados a partir da 
data de emergência das plântulas até a data em que 95% dos legumes das plantas 
apresentam-se maduros. Para altura da planta (ALT, cm) e altura de inserção da 1ª 
vagem (INS, cm) foi mensurado o valor médio de cinco plantas selecionadas 
aleatoriamente, com disposição de régua aferida ao lado da planta e obtendo o valor 
do solo ao ápice da planta e do solo até o primeiro legume da planta respectivamente. 
Para avaliação de número de grãos por planta (NG), número de legumes por planta 
(NV) e número de grãos por legume (NGV) foram coletadas cinco plantas ao acaso e 
em seguida legumes e grãos foram contados manualmente obtendo-se o valor médio 
por planta de cada caracter.  

A matriz de correlação entre os caracteres envolvidos foi estimada e suas 
significâncias avaliadas pelo teste de Mantel no software estatístico GENES.  

Após a análise, apresentada na Tabela 2, foi observada maior correlação entre 
os caracteres NV e NG (0,96). Todos os caracteres apresentaram correlação 
significativa com PROD, exceto NGV e P100. As maiores correlações com PROD 
foram observadas para os caracteres MA (0,70) e INS (0,68). O caráter MA 
apresentou alta correlação positiva e significativa com os demais caracteres, exceto 
com P100 (-0,18) e NGV (-0,40). Conclui-se que os caracteres INS e MA poderiam ser 
utilizados como estratégia na obtenção de cultivares mais produtivas. 
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Tabela 1. Relação dos genótipos de soja, e respectivas informações de grupo de 
maturação (GM) e hábito de crescimento (HC).

Cultivares GM HC Cultivares GM HC 
FPS Iguaçu 5.0 I¹ 5D 690 RR 6.9 I

NS 5106 IPRO 5.1 I NS 6909 IPRO 6.9 I
NS 5151 IPRO 5.1 I NS 7000 IPRO 7.0 I

95R51 5.5 I CD 238 RR 7.1 D
CD 250 RR 5.5 I M 7110 IPRO 7.1 I

FPS Paranapanema RR 5.6 SD² TMG 716 RR 7.1 I
FPS Solimões RR 5.7 I 97R21 7.2 I

FPS Atlanta  5.8 I NS 7209 IPRO 7.2 I
RK 5813 RR 5.8 I CG 68 RR 7.3 I

FPS Júpter RR 5.9 I NS 7300 IPRO 7.3 I
NS 5909 IPRO 5.9 I NS 7338 IPRO 7.3 I
NS 5959 IPRO 5.9 I CG 67 RR 7.4 SD

5D 615 RR 6.1 I CG 7464 RR 7.4 SD
FPS Urano RR 6.2 D³ CG 7665 RR 7.6 SD
FPS Netuno RR 6.3 I 5G 770 RR 7.7 I
FPS Solar IPRO 6.3 I CG 8166 RR 7.7 I

FPS Antares IPRO 6.8 I 5G 830 RR 8.3 D
RK 6813 RR 6.8 I - - -

¹Indeterminado; ²Semi-determinado; ³Determinado.
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Tabela 2. Tabela de correlações conjunta para os caracteres avaliados¹.
PROD NV NG NGV P100 ALT INS ACAM MA 

PROD 0.37* 0.42* -0.02 0.12 0.49* 0.68* 0.35* 0.70* 

NV  0.95* -0.43* -0.54* 0.73* 0.61* 0.73* 0.76* 

NG   -0.17 -0.58* 0.71* 0.59* 0.70* 0.71* 

NGV    0.04 -0.20 -0.22 -0.23 -0.40 

P100     -0.33* -0.06 -0.34* -0.18 

ALT      0.81* 0.76* 0.67* 

INS       0.71* 0.77* 

ACAM        0.72* 

MA        
¹Produtividade (PROD), número de legumes por planta (NV), número de grãos por planta (NG), número de grãos por 
legume (NGV), peso de 100 grãos, altura da planta (ALT, cm), altura de inserção da primeira vagem (INS, cm), 
acamamento (ACAM) e maturação absoluta (MA). *Significativo a 5% de probabilidade. 

Agradecimentos: UFLA, CNPq, CAPES e FAPEMIG. 
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AVALIAÇÃO DE LINHAGENS DE SOJA OBTIDAS DE CULTIVAR 
HETEROGÊNEA 

VILELA, G.L.D.1; BRUZI, A.T.1; AMARAL, L.O.2.

1Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras, MG,  guilhermeldv@gmail.com. 
2Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho – UNESP/FCAV, Jaboticabal, SP.

Embora as cultivares de plantas autógamas sejam linhagens homogêneas, o 
uso dos grãos como “semente” pelo produtor e o cultivo sucessivo podem gerar 
variabilidade natural devido à mistura mecânica, hibridação natural e mutação. Muito 
embora esta variabilidade não esteja sendo explorada na cultura da soja, é possível de 
se empregar o método de seleção de linhas puras visando obtenção de novas 
cultivares.

A estimativa de parâmetros genéticos e fenotípicos permite realizar inferência 
acerca da existência da variabilidade genética, como também mensurar o ganho com 
a seleção dos genótipos superiores. Neste contexto, o presente trabalho teve como 
objetivo estimar parâmetros genéticos e fenotípicos bem como a identificação e 
seleção de genótipos superiores que associem bom desempenho em caracteres de 
interesse a partir de uma população heterogênea da cultivar BRS Favorita RR.   

As 255 plantas foram coletadas em uma propriedade rural, em Itutinga – MG, 
na qual se tem o relato de cultivo de soja há vários anos, salvando-se as sementes. 
Os experimentos de avaliação foram conduzidos nos anos agrícolas 2014/2015 e 
2015/2016, em cinco municípios de Minas Gerais, em látice simples e triplo com 255 e 
80 progênies, respectivamente, mais a testemunha BRS Favorita RR. Foram avaliados 
os caracteres agronômicos, altura de planta (cm), altura de inserção da primeira 
vagem (cm), maturação absoluta (dias), acamamento (escala 1-5) e produtividade de 
grãos (sacas/ha). As análises dos dados obtidos foram realizadas no software 
estatístico R usando a abordagem de modelos mistos. Posteriormente foi realizada a 
estimativa de parâmetros genéticos, ganho esperado com a seleção e ganho realizado 
nas intensidades de seleção de 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 30%, além da 
distribuição de frequência das médias ajustadas e erros associados aos valores 
genotípicos.  

As estimativas do componente de variância entre progênies foram significativas 
evidenciando que existe diferença entre os tratamentos. Essas estimativas variaram 
de acordo com as intensidades de seleção utilizadas. Como esperado, com maior 
intensidade de seleção, ou seja, quando selecionou-se menos indivíduos, obteve-se 
um maior ganho, porém, com redução da variabilidade (TABELA 1). A partir da 
distribuição de frequência nota-se que existem progênies que superaram a 
testemunha BRS Favorita RR. Para produtividade de grãos (FIGURA 1D), em que a 
média da testemunha foi de 48.0 sacas/ha, pode-se selecionar progênies com 
produtividade acima de 55 sacas/ha. Para as demais características (FIGURAS 1A, 
1B, 1C e 1E), em que o objetivo é reduzir a expressão média do caráter a partir da 
testemunha, há também a possibilidade de selecionar progênies que atendam a este 
objetivo.

Com relação aos gráficos de dispersão (FIGURA 2), é possível verificar que, 
considerando os 25 melhores genótipos e intensidade de seleção de 1%, para todos 
os caracteres, existe valor genotípico que diferiu de zero sendo que há sucesso com a 
seleção como também estas progênies irão contribuir para a melhoria da expressão do 
caráter nas gerações posteriores. 

Dentre os caracteres avaliados, a produtividade de grãos é o mais importante. 
Tendo este como referência, verificou-se que a progênie 22 foi a de maior destaque 
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(FIGURA 2A). Um dos grandes objetivos do melhoramento da soja é aumentar o 
potencial produtivo e reduzir a maturação absoluta. Na Figura 2C, tem-se os valores 
genotípicos associados as 25 melhores progênies, isto é, de menor maturação 
absoluta, logo, pode-se inferir que é possível obter ganho com a seleção de progênies 
que apresentem menor maturação absoluta. 

A partir destes resultados foi possível verificar que a existência de variabilidade 
na cultivar heterogênea BRS Favorita RR possibilita a seleção de linhagens que 
associem boa produtividade de grãos, altura de planta, inserção da primeira vagem e 
tolerância ao acamamento superiores à testemunha. 

Tabela 1. Ganhos esperados com a seleção de progênies de soja em diferentes 
intensidades de seleção nas safras 2014/2015 e 2015/2016. 

IS Altura 
Inserção
1a Vagem Produtividade

Maturação
Absoluta Acamamento

1% -10.68 -7.23 9.45 -2.73 -22.82 
5% -9.44 -5.83 7.84 -2.40 -19.02 

10% -8.65 -5.00 6.76 -2.07 -16.39 
15% -8.07 -4.49 6.18 -1.85 -14.52 
20% -7.46 -4.07 5.72 -1.67 -13.08 
25% -6.91 -3.69 5.33 -1.51 -11.93 
30% -6.38 -3.38 4.96 -1.37 -10.74 

IS – Intensidade de seleção. 
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Figura 1. Distribuição de frequência das médias ajustadas para altura de planta (cm) 
(A), inserção da primeira vagem (cm) (B), acamamento (1-5) (C), produtividade de 
grãos (sc/ha) (D) e maturação absoluta (dias) (E). 

Figura 2. Valores genotípicos (Blup’s) e erros associados das 25 melhores progênies 
para os caracteres produtividade de grãos (sc/ha), acamamento (1-5), maturação 
absoluta (dias), altura de plantas (cm) e altura de inserção da primeira vagem (cm). 

Agradecimentos: UFLA, CNPq, CAPES e FAPEMIG. 
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Diante da grande expressividade e importância da cultura da soja para o Brasil, 

diversas regiões do país vêm ampliando a área cultivada com esta oleaginosa. O 
Estado de Minas Gerais tem apresentado significativo crescimento em produção e 
produtividade, são cerca de 1.489 milhões de hectares cultivados na safra 2017/2018 
com média estimada de 3.273 kg/ha (CONAB, 2018). Dessa forma, o incremento e a 
demanda por cultivares de alta produtividade e que associem sementes de elevada 
qualidade fisiológica se faz necessário. Embora haja um crescimento expressivo dessa 
cultura na região do Sul de Minas Gerais nos últimos anos, as empresas de 
melhoramento genético não desenvolvem cultivares específicas para esta região que é 
nacionalmente conhecida como produtora de café e na produção de gado de leite.   

A qualidade fisiológica das sementes é um exemplo de caráter onde vários 
genes são responsáveis pela expressão desse atributo sofrendo grande influência dos 
fatores ambientais. Neste sentido, uma importante ferramenta para nortear os 
programas de melhoramento é a estimativa de parâmetros genéticos e fenotípicos. Na 
literatura são reportados vários estudos para a cultura da soja considerando os 
caracteres morfoagronômicos. Porém, para a qualidade fisiológica de sementes os 
relatos são mais escassos (ZAMBIAZZI et al., 2017).  

Assim, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de progênies 
segregantes de soja, oriundas do programa de Melhoramento Genético de Soja da 
UFLA para produtividade de grãos, através da estimação de parâmetros genéticos e 
fenotípicos.  

As sementes avaliadas neste estudo são progênies F2:4 provenientes da safra 
agrícola 2016/2017 em três ambientes distintos. Os experimentos foram instalados em 
três áreas: no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária 
da Universidade Federal de Lavras (UFLA) - Fazenda Muquém, no município de 
Lavras, os outros dois foram instalados em duas propriedades particulares, um no 
município de Itutinga (MG), na Fazenda Milanez e outro na Fazenda G7, no município 
de Nazareno (MG). 

Utilizou-se para avaliação da qualidade fisiológica sementes de progênies F2:4 
(51 progênies + 13 parentais), provenientes do programa de Melhoramento Genético 
de Soja para produtividade de grãos da Universidade Federal de Lavras-UFLA. Após a 
colheita foram realizados os testes de Tetrazólio e emergência em condições 
controladas no Laboratório de Análise de Sementes (LAS-UFLA) no Departamento de 
Agricultura.  

Foi realizada a análise de variância individual por local adotando o  
delineamento inteiramente casualizados (DIC). Posteriormente foi realizada a análise 
conjunta dos três ambientes. As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o 
software livre R® (R CORE TEAM, 2017). Foram estimados os componentes de 
variância genotípica (σ ), variância da interação progênies por ambiente (σ ),  
variância fenotípica (σ , herdabilidade no sentido amplo ( ) e ganho com a seleção 
(GS). A herdabilidade (  em nível de progênie foi obtida de acordo com o estimador 
proposto por Piepho e Mohring (2007). Neste trabalho a precisão experimental foi 
aferida através da acurácia seletiva (RESENDE E DUARTE, 2007). A acurácia seletiva 
foi determinada pelo estimador (GEZAN E MUNOZ, 2014). O ganho genético 
esperado com a seleção (GS) foi estimado para todos os atributos da qualidade a 
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partir do desvio dos valores genotípicos das progênies em seis intensidades (5%, 
10%, 15%, 20%, 25% e 30%). 

As estimativas de acurácia seletiva para todos os ambientes bem como os 
caracteres avaliados variaram de 68,72% (dano mecânico, Nazareno) a 99,91% (dano 
por percevejo, Nazareno). Quando se obtêm estimativas dos componentes genéticos e 
fenotípicos utilizando apenas análises individuais os mesmos podem estar super ou 
subestimados devido ao componente da interação genótipo por ambiente - G x E.  
Neste contexto é oportuno realizar a análise conjunta. As estimativas dos parâmetros 
genéticos e fenotípicos referentes à análise conjunta das progênies F2:4 estão 
apresentados na Tabela 1. É oportuno destacar que o componente da variância 
associada à interação foi expressivo, evidenciando que existe comportamento não 
coincidente das progênies aos diferentes ambientes de avaliação. A herdabilidade 
variou de 14,35% (dano mecânico) a 68,84% (porcentagem de emergência). 
Corroborando com as estimativas obtidas para acurácia seletiva (Tabela 1). As 
amplitudes de variação associada aos componentes genéticos e fenotípicos estimados 
denotam variabilidade genética e indicam sucesso com a seleção (Tabela 1 e 2). 

Os ganhos esperados variaram de acordo com a intensidade de seleção. 
Quando se utilizou maior intensidade de seleção, ou seja, quando se selecionou 
menos indivíduos, obteve-se um maior ganho, porém, associado à redução da 
variabilidade genética para as próximas gerações (Tabela 3). Ressaltando-se que o 
ganho esperado com a seleção para dano mecânico, dano por percevejo e dano por 
umidade (%), assumem valores negativos, uma vez que a seleção para esses 
caracteres é realizada no sentido de reduzir a expressão do atributo.  

É possível inferir que os componentes da variância para qualidade fisiológica 
de semente evidenciam a variabilidade existente nas progênies, sendo possível 
realizar a seleção de genótipos superiores. As estimativas de herdabilidade e ganho 
esperado com a seleção refletem ganho genético com a seleção para a qualidade 
fisiológica de sementes em soja. 
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Tabela 1. Estimativa conjunta de parâmetros genéticos e fenotípicos associados à 
qualidade fisiológica de sementes das progênies F2:4 de soja produzidas em Lavras, 
Itutinga e Nazareno na safra 2016/2017.

              Parâmetros de qualidade fisiológica2/ 
Parâmetros1/ VIGOR DM DP DU PE 

σ�����  32,08*** 9,77*** 88,35*** 41,4*** 12,43*** 
σ���  18,95*** 0,93 37,2*** 7,95 12,6*** 
σ���  26,22 27,28 33,01 31,65 18,72 

h��(%) 59,54 14,35 53,6 32,59 68,84 
r���′ (%) 77,16 37,88 73,21 57,09 82,97 

1/Interação genótipo por ambiente (σ����� ), variância genética (σ��� ), variância ambiental (σ���), herdabilidade no sentido 
amplo (h��) e acurácia seletiva (r���′). 2/Vigor pelo teste de tetrazólio (VIGOR),  dano mecânico (DM), dano por percevejo 
(DP), dano por umidade (DU) e porcentagem de emergência (PE). Significância pelo teste de verossimilhança 
(Likelihood Ratio Test) - 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’. 
 

 
Tabela 2. Amplitude de variação dos BLUP’s conjunta associados à qualidade 
fisiológica de sementes de progênies F2:4 de soja produzidas em Lavras, Itutinga e 
Nazareno na safra 2016/2017.  

                                                     Parâmetros de qualidade fisiológica2/ 
BLUP1/ VIGOR DM DP DU PE 
Máximo 91,95 8,09 24,76 15,40 97,22 
Mínimo 71,07 6,51 6,71 7,25 75,65 
Média 88,36 7,02 13,98 9,48 94,36 

Amplitude de variação 20,88 1,58 18,05 8,15 21,57 
1/Melhor preditor linear não viesado. 2/Vigor pelo teste de tetrazólio (VIGOR), dano mecânico (DM), dano por percevejo 
(DP), dano por umidade (DU) e porcentagem de emergência (PE). 

Tabela 3. Estimativa de ganhos genéticos por seleção (GS) em porcentagem (%) para 
os testes de avaliação da qualidade de sementes F2:4 provenientes de Lavras, Itutinga 
e Nazareno da safra 2016/2017. 

Intensidade de Seleção 
Ganho Genético Esperado1/ (%) 

VIGOR DM DP DU PE 
5% 2,35 -1,01 -24,22 -6,80 1,98 

10% 2,24 -0,94 -22,40 -6,24 1,86 
15% 2,10 -0,89 -20,55 -5,77 1,70 
20% 2,02 -0,86 -19,39 -5,52 1,60 
25% 1,96 -0,83 -18,67 -5,30 1,50 
30% 1,90 -0,78 -18,10 -5,06 1,44 

1/Vigor pelo teste de tetrazólio (VIGOR), dano mecânico (DM), dano por percevejo (DP), dano por umidade (DU) e 
porcentagem de emergência (PE).  
 
 
Agradecimentos: UFLA, CNPq, CAPES e FAPEMIG. 
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Sementes;  3Universidade Federal do Ceará; 4Universidade Estadual de Maringá. 

Programas de melhoramento da soja cada vez mais tem aumentado a 
exigência quanto à qualidade da análise de seus dados, de forma a indicar genótipos 
com confiável previsibilidade de produção. Assim, a utilização de procedimentos mais 
refinados e metodologias mais acuradas de seleção, como REML/BLUP, são elegíveis 
como alternativas de melhor qualidade (Pimentel et al., 2014). 
 O processo de seleção geralmente é dificultado pela presença da interação 
genótipos por ambientes do tipo complexa, o que inviabiliza a recomendação 
generalizada de cultivares. Dessa forma, torna-se necessário identificar genótipos que 
apresentem desempenho produtivo satisfatório em um maior grupo de ambientes.   

O método da média harmônica da performance relativa dos valores genotípicos 
(MHPRVG) via REML/BLUP, oferece predições acuradas que permitem identificar  
genótipos que apresentam simultaneamente alta produção, adaptabilidade e 
estabilidade a um conjunto de ambientes. Este método considera vantajosamente 
efeitos genotípicos e não fenotípicos para selecionar genótipos estáveis e responsivos 
à melhoria de cada ambiente (Resende, 2004). 

Baseado no exposto objetivou-se identificar linhagens de soja promissoras para 
extração de cultivares usando critério simultâneo da produtividade, estabilidade e 
adaptabilidade. 

Para isso foram utilizados dados de ensaios VCUs referentes à produtividade 
de grãos (ka ha-1) de 28 linhagens e quatro testemunhas comerciais de soja, todas 
IPRO, do Programa de Melhoramento Genético de Soja desenvolvido pela Centro 
Universitário Integrado de Campo Mourão – PR. Os ensaios foram conduzidos em 
condições de campo de nove localidades dos estados do Paraná (Floresta, Janiópolis, 
Luiziana, Nova Tebas, Palotina, Ubiratã e Mandaguaçu) e São Paulo (Cruzália e 
Rancharia) durante a safra 2016/2017 pertencentes a macrorregião sojícola 2. 

O delineamento utilizado foi de blocos casualizados com três repetições. As 
parcelas foram formadas por quatro linhas de plantas com cinco metros de 
comprimento e espaçamento de 0,50 metros entre linhas. A área útil da parcela foi de 
5m², correspondente as duas linhas centrais. O controle de pragas, doenças e demais 
tratos culturais foi realizado conforme as indicações técnicas para cada localidade. 

Para obtenção da média harmômica dos valores genotípicos (MHVG), 
performance relativa dos valores genotípicos preditos (PRVG) e média harmônica da 
performance relativa dos valores genotípicos (MHPRVG), os dados de produtividade 
foram analisados pelo modelo genético-estatístico: y = Xa + Zg + Wi + e, em que y é o 
vetor de dados, a é o vetor dos efeitos de ambiente(assumidos como fixos) somados à 
média geral, g é o vetor dos efeitos genotípicos (assumidos como aleatórios), i é vetor 
dos efeitos da interação genótipo x ambiente (aleatórios) e e é o vetor de erros ou 
resíduos (aleatórios), conforme Resende (2002). As letras maiúsculas representam as 
matrizes de incidência para os referidos efeitos. 

Os efeitos de genótipo e da interação G x E foram significativos a p<0.01 pelo 
teste do qui-quadrado para produtividade de grãos (Tabela 1). Isto significa que as 
linhagens elites de soja apresentam variabilidade genética e que respondem 
diferentemente de uma localidade para outra. O efeito de ambiente também foi 
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significativo pelo teste F de Wald e mostra que as localidades foram suficientemente 
contrastantes para discriminar as linhagens. É muito provável que o tipo de interação 
G x E predominante entre as linhagens de soja nas localidades avaliadas na 
macrorregião sojícola 2, seja do tipo complexo. Isto porque o coeficiente de correlação 
do desempenho dessas linhagens entre as localidades foi abaixo de 40%. Isto mostra 
pouca coincidência entre o rankeamento das linhagens de uma localidade para outra. 
Todavia, a estimativa da acurácia foi acima de 80%, o que denota alta confiabilidade 
na seleção daquelas linhagens que se destacaram com base nas estimativas 
presentes no estudo. 

A média geral da análise conjunta foi acima de 3.500 kg ha-1, evidenciando com 
isso alto potencial do material genético avaliado, pois a produtividade média nessa 
região gira em torno de 3.400 kg ha-1 (CONAB, 2017). Assim, muito provavelmente a 
partir desses VCUs serão extraídos novos cultivares de soja para a região Sul do país.  

As linhagens 14/MO67.31, 14/MO72.5, 14/MO60.39, M6210IPRO e 
14/MO06.46, nesta ordem (Tabela 2), são os mais estáveis e correspondem a que 
previsivelmente manterão sua produtividade frente aos diferentes ambientes. Para 
ordenamento segundo estabilidade, os valores genotípicos são penalizados ao 
sofrerem instabilidade a cada ambiente. A adaptabilidade foi superior para 
14/MO67.31, M6210IPRO 14/MO60.34, 14/MO06.46 e 14/MO72.5, nesta ordem, ao 
longo dos nove ambientes estudados em relação a sua média de produtividade. Estas 
linhagens representam as que melhor responderam aos estímulos ambientais 
positivos. Para ordenamento segundo adaptabilidade, os valores genotípicos são 
capitalizados pela adaptabilidade ao longo dos ambientes. 

Visando uma seleção simultânea, foram superiores as linhagens14/MO67.31, 
M6210IPRO, 14/MO06.46, 14/MO60.34 e 14/60.39, nesta ordem. Estas possuem 
concomitantemente elevada produtividade, estabilidade e adaptabilidade, podendo 
assim serem selecionadas para plantio em outros locais com mesmas características 
dos ambientes avaliados.Tais linhagens, na maioria, concordam com as que foram 
superiores quanto a  MHVG e PRVG. Assim, estão presentes quatro linhagens, no 
qual a 14/MO67.31 se manteve sempre superior a uma das quatro testemunhas 
consideradas. 

O critério de selecionar genótipos com base no procedimento simultâneo via 
REML/BLUP adotado no presente estudo, se mostra eficiente e pode fazer parte da 
rotina de programas de melhoramento de soja. Os resultados obtidos permitem indicar 
as linhagens de soja 14/MO67.31, 14/MO06.46, 14/MO60.34 e 14/60.39 como 
potenciais cultivares para a macrorregião sojícola 2 do Brasil, principalmente a 
primeira por ter os parâmetros superiores a uma das testemunhas. .
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Tabela 1. Estimativa do F calculado para o efeito de ambiente, do teste de razão de 
verossimilhança (LRT) para os efeitos de genótipos e interação G x E, acurácia seletiva, 
correlação do desempenho dos genótipos entre os ambientes avaliados e média de 28 
linhagens elites de soja e 4 testemunhas comerciais avaliadas em 9 localidades pertencentes a 
macrorregião sojícola 2. 

Efeito Produtividade (kg ha-1)
Genótipo (G)1 70,73*** 
Ambiente (E)2 132,24++

Interação G x E1 41,55*** 
Acurácia (%) 84,95 
Rgloc (%) 37,00 
Média 3544 

1 Teste de razão de verossimilhança (LRT), testado via qui-quadrado com 1 grau de liberdade. 
*** significativo a 1% de probabilidade. 
2 Teste F de Wald. ++ significativo a 1% de probabilidade. 

Tabela 2. Estabilidade de valores genéticos (MHVG), adaptabilidade de valores genéticos 
(PRVG) e estabilidade e adaptabilidade de valores genéticos (MHPRVG) para produtividade de 
grãos, conjuntamente, bem como os produtos de PRVG e MHPRVG pela média geral (MG), 
preditos pela análise BLUP. 

Genótipo MHVG1 PRVG2 PRVG*MG MHPRVG3 MHPRVG*MG 
14/MO06.37 3479 1.058 3748 1.054 3736 
14/MO06.42 2711 0.882 3126 0.858 3042 
14/MO06.46 3490 1.061 3759 1.056 3742 
14/MO06.51 3029 0.949 3363 0.941 3335 
14/MO43.14 3128 0.955 3383 0.954 3381 
14/MO43.8 3449 1.046 3708 1.043 3696 
14/MO47.20 3141 0.966 3424 0.963 3412 
14/MO48.12 2200 0.723 2564 0.703 2491 
14/MO48.9 2708 0.833 2952 0.829 2938 
14/MO52.16 3476 1.049 3717 1.047 3712 
14/MO54.13 3346 1.022 3620 1.018 3609 
14/MO55.7 3110 0.954 3380 0.948 3359 
14/MO56.30 2856 0.907 3213 0.892 3162 
14/MO60.33 3337 1.015 3598 1.014 3592 
14/MO60.34 3415 1.029 3647 1.028 3643 
14/MO60.39 3518 1.068 3783 1.061 3760 
14/MO60.44 3453 1.047 3711 1.045 3703 
14/MO61.1 3338 1.016 3601 1.014 3592 
14/MO61.60 3432 1.038 3680 1.038 3677 
14/MO61.61 3388 1.029 3645 1.021 3617 
14/MO64.5 3207 0.983 3484 0.981 3478 
14/MO65.15 3426 1.035 3668 1.031 3655 
14/MO67.2 3413 1.029 3646 1.026 3637 
14/MO67.31 3685 1.106 3919 1.102 3907 
14/MO67.56 3423 1.034 3663 1.029 3645 
14/MO67.7 3302 0.992 3515 0.983 3483 
14/MO72.5 3544 1.070 3793 1.069 3790 
14/MO73.14 3302 0.995 3527 0.991 3513 

DM 6563 3314 1.000 3543 0.999 3539 
M5947 IPRO 3321 1.015 3596 1.007 3568 
M6210IPRO 3517 1.062 3765 1.060 3757 

TMG7062IPRO 3379 1.028 3642 1.020 3616
1MHVG = Média Harmônica dos Valores Genotípicos; 2PRVG = Performance dos Valores Relativos e 
3MHPRVG = Média Harmônica de Performance Relativa dos Valores Genotípicos.
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DESEMPENHO DE GENÓTIPOS DE SOJA CONVENCIONAL, QUANTO A 
ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE FENOTÍPICA EM TRÊS AMBIENTES 

SILVA, J.B1; KRENSKI, A.2; SILVÉRIO, L.2; MARQUES, J.N.3; SILVA, L.H.G.3; 
WILLWOCK, L.3; SILVA, T.P.4; ROSA, R.3; TEODORO, S.3 

 
1Universidade Estadual de Maringá – UEM, Maringá-PR,jaquebue@gmail.com; 
2Centro Universitário Integrado 3INT Sementes; 4Universidade Federal do Ceará 
 

A cultura da soja é uma das mais importantes do mundo, sendo o Brasil o 
segundo maior produtor mundial. Até a década 1990, predominava-se no país o cultivo 
comercial da soja convencional, aquela originada desde o seu ancestral, na forma 
natural, somente empregando métodos de melhoramento convencionais como 
seleção, hibridação e indução a mutação que transformaram o comportamento 
primordial da soja de rasteiro para arbustivo. Em 2005 foi autorizado a produção e 
comercialização de produtos geneticamente modificados (OGM´s), a partir daí 
desenvolvidas as primeiras cultivares de soja transgênicas RoundupReady® (RR), que 
ocupam hoje aproximadamente 85% da área cultivada no Brasil (Borém; Fritsche-
Neto, 2013). Porém, apesar de os alimentos geneticamente modificados mostrarem-se 
seguros para a saúde humana e animal, a soja transgênica não é completamente 
aceita pelo mercado alimentício internacional, gerando uma procura cada vez maior 
por variedades convencionais tornando-se uma opção atraente ao produtor.  

A seleção de genótipos para alta produtividade de grãos e adaptação a 
diferentes ambientes estão entre os principais objetivos dos programas de 
melhoramento de soja. O processo de seleção e recomendação de genótipos é 
frequentemente realizado avaliando-se o desempenho destes em diferentes locais, 
anos e épocas de semeadura. Nessas condições, normalmente o desempenho relativo 
dos genótipos quase sempre varia de um ambiente para outro devido à ocorrência de 
interação G x A (Peluzio et al., 2005). 

O uso de métodos baseados em regressão constitui-se na forma mais usual 
para estimar a adaptabilidade e a estabilidade de genótipos com os ambientes, sendo 
o método de Eberhart e Russell (1966), bastante usual entre os melhoristas. Esse 
método avalia a adaptabilidade por meio da média de produtividade e por meio do 
coeficiente de regressão (bi) e a estabilidade pela variância dos desvios da regressão 
(S²di) e tem sido amplamente aceito numa série de espécies cultivadas, sendo 
inclusive o mais utilizado na cultura da soja. O método baseia-se numa análise de 
regressão linear única onde o índice de ambiente (efeito de ambiente) é a variável 
independente, e a produtividade média de cada genótipo em cada ambiente 
representa a variável dependente. 

Baseado no exposto objetivou-se identificar qual o ambiente mais favorável, 
estimar e analisar os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade fenotípica de 
linhagens de soja usando a metodologia proposta por Eberhart e Russell (1966). 

Para tanto, foram utilizados dados de produtividade de grãos (kg ha-1) das 
linhagens convencionais (11/SV75.2; 11/SV75.21; 11/VR34.9; 11/VR57.20; 11/VR79.2; 
6/N80.3459 e 9/LN43.39) e das cultivares comerciais (BMX Potência RR, BRS283 e 
BRS284) dos ensaios VCUs do Programa de Melhoramento Genético de Soja - 
desenvolvido pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão – PR, conduzidos 
em condições de campo em três ambientes (Campo Mourão-PR, Rio Verde-GO e 
Santa Helena de Goiás-GO), no ano agrícola 2016/17. 

Os experimentos foram instalados no delineamento em blocos casualizados 
com três repetições. A unidade experimental foi composta por quatro fileiras de plantas 
com cinco metros de comprimento, com espaçamento de 0,50 m entre fileiras, sendo a 

208



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 658

área útil da parcela representada pelas duas fileiras centrais. O controle de pragas, 
doenças e demais tratos culturais foi realizado conforme as indicações técnicas para 
cada localidade. A análise estatística foi realizada com o uso do programa 
computacional Genes (Cruz, 2016). 

A análise de variância conjunta, relativo a variável rendimento de grãos (kg ha), 
apresentou efeitos significativos (P<0,01) de genótipos, de ambientes, e da interação 
G x A, nos ambientes em estudo. Segundo Peluzio et al. (2005) a significância destes 
fatores sugerem que há pelo menos um genótipo com média diferente de zero, que os 
locais foram suficientemente contrastantes para discriminar os genótipos e que estes 
responderam diferentemente nos diferentes locais, respectivamente. Justificando a 
análise detalhada da adaptabilidade e estabilidade para recomendação adequada dos 
genótipos (Ramalho et al., 2012).  

Os coeficientes de variação experimental de cada ambiente foram de 14,65% 
para Campo Mourão, 13,31% para Rio Verde e 13,35% para Santa Helena de Goiás, 
isto significa que grande parte da variação detectada foi devida a causas controladas 
e, com isso, as estimativas geradas no presente estudo são de alta confiabilidade. De 
acordo com a classificação proposta por Lúcio et al. (1999), esses coeficientes de 
variação (CV) para a cultura da soja se enquadram no limite de classe para 
classificação de precisão experimental como médio, indicando uma alta precisão 
experimental. O ambiente Campo Mourão apresentou índice ambiental positivo, isto é, 
é favorável a cultura, visto que a produtividade é um caráter quantitativo, altamente 
influenciado pelo ambiente, é muito provável que nesse ambiente a identificação de 
genótipos superiores seja mais facilitada. Nos ambientes Rio Verde e Santa Helena de 
Goiás, foram considerados ambientes desfavoráveis aos genótipos testados no ano 
em estudo nas condições de experimento.  

Com base em valores relativos aos parâmetros de adaptabilidade e de 
estabilidade, segundo o modelo de Eberhart e Russel (1966), pode-se verificar que as 
linhagens experimentais 11/SV75.2, 11/SV75.21, 11/VR34.9 e 6/N80.3459 
apresentaram coeficiente de regressão (β1) estatisticamente igual a 1,0 sendo 
classificadas como de ampla adaptabilidade e coeficientes de determinação (R2) acima 
de 98,6%, conjuntamente, apresentaram não-significativo para os desvios de 
regressão, classificando-as como estáveis ou previsíveis. Esses resultados sugerem 
que esses genótipos possuem grande capacidade de explorar vantajosamente os 
estímulos ambientais favoráveis com certa estabilidade. No entanto somente o 
genótipo 6/N80.3459, aliou um coeficiente de regressão linear e média de 
produtividade acima da média geral. Segundo Borém (2005), esse tipo de genótipo 
seria o ideal se as condições ambientais pudessem ser controladas para alta 
performance.  

As linhagens 11/VR57.20, 9/LN43.39,11/VR79.2 e a cultivar BRS284 
apresentaram β1 menor que 1,0, o que demonstra adaptação a ambientes 
desfavoráveis. Apresentaram também desvio de regressão em torno de 99%, não-
significativo, classificando-as como estáveis ou previsível. O genótipo 11/VR79.2 além 
de se mostrar adaptado e estável a ambientes desfavoráveis mostrou rendimentos 
superior á média geral, com produtividade semelhante a cultivar BMX Potência RR e 
superior a cultivar BRS283, demonstrando assim alto potencial para tornar-se uma 
cultivar comercial. Segundo Oliveira (2009), é importante o conhecimento da 
adaptação e estabilidade dos genótipos frente aos locais de plantio, para identificação 
de genótipos de comportamento previsível e que sejam responsivos às variações de 
ambientes em questão, com maior critério científico. 

Somente as cultivares BMX Potencia RR e BRS283 apresentaram β1 maior 
que 1,0 com adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e apresentaram as 
médias mais elevadas. Segundo Mendonça et al. (2007) afirmam que uma cultivar 
com β1>1, mas com média elevada pode ser promissora e, nesse caso, a metodologia 
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pouco contribui para o entendimento de falta de resposta à melhoria dos ambientes 
favoráveis. Como o rendimento do ambiente é expresso pelo próprio desempenho 
médio dos genótipos no experimento, não há qualquer segurança de que um genótipo 
manterá o mesmo comportamento quando avaliado em outro grupo de genótipos.  

Segundo os resultados obtidos pode-se concluir que o ambiente de Campo 
Mourão é o mais favorável a cultura. A linhagem experimental 6/N80.3459 demonstrou 
ampla adaptabilidade e estabilidade fenotípica nos ambientes estudados, 
apresentando potencial para se gerar cultivar. Frente aos ambientes desfavoráveis 
destacou-se as linhagens 11/VR57.20, 9/LN43.39,11/VR79.2.  
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Tabela 1. Média de produtividade de grãos em (β0 = Kg ha-1), parâmetros de adaptabilidade (β 
1) coeficiente de determinação (R²) e variâncias dos desvios da regressão (S2d) avaliados pelo 
método de Eberhart e Russell (1966).

Legenda Genótipo  Média (β0)  β1  S²d  R²(%) 
1 11/SV75.2 2,327 1.0272 - 0.0207NS 99,38 
2 11/SV75.21 2,294 1.0360 0.0144 NS 98,60 
3 11/VR34.9 2,333 1.0231 - 0.0423 NS 99,88 
4 11/VR57.20 2,148 0.8187 - 0.0469 NS 99,99 
5 11/VR79.2 2,430 0.9451 - 0.0410 NS 99,83 
6 6/N80.3459 2,393 1.0564 - 0.0470 NS 99,99 
7 9/LN43.39 2,313 0.8467 - 0.0337 NS 99,54 
8 BMX POTÊNCIA RR 2,454 1.1378 - 0.0274 NS 99,62 
9 BRS283 2,450 1.2114 - 0.0363 NS 99,82 
10 BRS284 2,285 0.8975 - 0.0469 NS 99,99 
 MÉDIA GERAL 2,343    

NS Não significativo. 
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CARACTERES AGRONÔMICOS EM CULTIVARES DE SOJA EM REGIÃO DE 
CLIMA TROPICAL DE ALTITUDE 

MORAES, G.O.1; BRUZI, A.T1.; CARVALHO, J.P.S.1

1 Universidade Federal de Lavras – UFLA, Lavras, MG, g333ustavo@hotmail.com.  

O Sul de Minas Gerais é uma região tradicionalmente produtora de café e 
milho, porém nos últimos anos o cultivo da soja tem aumentado a cada ano. Devido ao 
seu alto rendimento, vem sendo utilizada como alternativa para diversificar a produção 
e também na sucessão e na rotação de culturas, juntamente com o milho. 

Pesquisas têm demonstrado resultado satisfatório para produção de soja no 
Sul de Minas, alcançando resultados superiores à média nacional. Gesteira et al. 
(2015), testando 25 cultivares em dois anos agrícolas (2012/2013 e 2013/2014), no 
município de Lavras, MG, concluíram que a produtividade das melhores cultivares 
variou entre 50,5 a 61,6 sacas.ha-1.

Assim objetivou-se identificar cultivares comerciais de soja que associem 
precocidade, bom desempenho produtivo e que sejam adaptadas à região do Sul de 
Minas.

O experimento foi conduzido no Centro de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal de Lavras (UFLA) (Fazenda 
Muquém), localizada na cidade de Lavras, no ano agrícola 2016/17. 

O delineamento utilizado foi de blocos casualizados com três repetições. 
Foram utilizadas 49 cultivares comerciais de soja. Cada parcela foi constituída por 
quatro linhas de 5 m de comprimento, colhendo-se as duas centrais, com 
espaçamento entre linhas de 50 cm. 

A semeadura foi realizada manualmente, adotando-se a densidade de 15 
plantas por metro linear e adubação de 350 kg.ha-1 do formulado NPK 02-30-20 no 
plantio. A inoculação foi realizada no sulco após a semeadura com inoculante líquido 
(Bradyrhizobium japonicum), com auxílio de pulverizador motorizado, aplicando-se 
seis vezes a dose recomendada, na proporção de 12 mL.kg-1 de sementes. 

Foram avaliados os seguintes caracteres: Produtividade de grãos, altura de 
plantas, inserção do primeiro legume, maturação absoluta e acamamento. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito 
de tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott. 

O resultado da análise de variância está apresentado na Tabela 1. Há 
diferença significativa para todos os caracteres avaliados. A acurácia variou de 
70,44% a 96,75%. Para o coeficiente de variação (CV) obtiveram-se estimativas de 
15,41% a 3,68% (Tabela 1). 
 As médias para as 49 cultivares referentes a todos os caracteres estão 
apresentadas na Tabela 2. Houve variação entre todos os caracteres. Para 
produtividade média, as cultivares foram classificadas em dois grupos, sendo que o 
primeiro grupo foram as que apresentaram melhor desempenho variando de 76,87 a 
60,46 sacas.ha-1. Para o caráter maturação absoluta, observou-se variação de 42 dias 
entre as cultivares, sendo a cultivar CD 250 a mais precoce, com 111 dias e a cultivar 
CG 8166 RR a mais tardia, com 153 dias. 

De acordo com os resultados obtidos no estudo pode-se inferir que grande 
parte das cultivares utilizadas no estudo possuem bom desempenho produtivo quando 
cultivadas na região do Sul de Minas Gerais. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para todas as características avaliadas, 
para ensaios conduzidos em Lavras MG, no ano agrícola 2016/2017. 
 QM 
FV GL PROD ALT INS MA ACAM
Cultivares 48 228,805* 497,660* 23,613* 85,347* 0,039*
Repetição 2 234,753 26,930 28,454 39,424 0,047 
Erro 94 (951)(962) 96,365 31,9601 3,8951 20,232 0,0192

Fc (Cultivares)  2,374 15,571 6,062 4,218 1,985 
CV (%)  15,419 7,506 13,064 3,688 13,712
Acurácia (%)  76,076 96,735 91,380 87,345 70,443
Média Geral  63,22 75,31 15,10 121,93 1,02 
FV: fonte de variação, GL: grau de liberdade; Fc: F calculado; CV: coeficiente de variação; PROD: produtividade; ALT: altura; 
INS: inserção da 1ª vagem; MA: maturação absoluta; ACAM: acamamento. 1 e 2 referente ao grau de liberdade do erro para as 
características avaliadas. *Significativo, a 95% de confiabilidade, pelo teste F. 
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Tabela 2. Médias para os caracteres avaliados em Lavras MG, no ano agrícola 
2016/17.

Cultivar PROD (sc/ha) ALT (cm) INS (cm) MA (dias) ACAM 
LG 60177 IPRO 76,87 a 92,86 b 18,86 a 125 c 1 c 

97R73 RR 76,64 a 104,86 a 17,73 a 133 b 1 c 
RK 6813 RR 76,62 a 78,73 d 17,06 a 121 c 1 c 

LG 60163 IPRO 74,15 a 74,06 e 14,80 a 121 c 1 c 
RK 5813 RR 74,11 a 68,40 e 13,53 b 121 c 1 c 
NA 5909RG 73,52 a 71,86 e 13,06 b 123 c 1 c 

NS 7209 IPRO 73,37 a 78,60 d 17,13 a 114 c 1 c 
SYN 13610 IPRO 72,31 a 88,73 c 18,60 a 121 c 1 c 

AS 3610 IPRO 71,08 a 76,66 d 18,46 a 121 c 1 c 
BMX DESAFIO RR 70,54 a 76,20 d 15,40 a 126 c 1 c 

NS 5959 IPRO 70,44 a 74,13 e 12,26 b 114 c 1 c 
FPS Antares RR 70,12 a 72,53 e 14,06 b 121 c 1 c 

BMX PONTA IPRO 70,04 a 86,13 c 20,73 a 121 c 1 c 
NS 5106 IPRO 69,46 a 57,13 f 8,46 c 121 c 1 c 
CG 7665 RR 69,38 a 98,20 b 17,13 a 133 b 1 c 
5G 770 RR 69,31 a 108,53 a 19,73 a 138 b 1,33 b 

RK 7214 IPRO 68,73 a 70,73 e 17,13 a 120 c 1 c 
5D 6215 IPRO 68,57 a 79,46 d 17,00 a 121 c 1 c 
NS 5151 IPRO 68,39 a 55,20 f 10,06 c 120 c 1 c 

5D 615 RR 67,58 a 77,33 d 14,26 b 118 c 1 c 
NS 7300 IPRO 67,42 a 73,60 e 16,60 a 122 c 1 c 
TMG 7262 RR 67,24 a 68,33 e 13,86 b 122 c 1 c 
FPS Urano RR 65,28 a 46,80 f 11,93 b 117 c 1 c 

CG 68 RR 64,75 a 75,20 e 15,13 a 121 c 1 c 
CG 8166 RR 64,72 a 97,13 b 17,93 a 153 a 1,66 a 

CD 250 64,54 a 77,20 d 15,10 a 111 c 1 c 
M7110 IPRO 64,22 a 70,46 e 16,26 a 118 c 1 c 
CD 238 RR 63,50 a 79,53 d 14,13 b 126 c 1 c 

TMG 7062 IPRO 63,44 a 85,60 c 15,20 a 121 c 1 c 
5D 690 RR 63,34 a 77,40 d 15,73 a 128 c 1 c 

CG 7464 RR 62,94 a 87,06 c 15,53 a 126 c 1 c 
CG 67 RR 62,84 a 85,13 c 15,40 a 125 c 1,33 b 

NS 6909 IPRO 62,20 a 64,86 e 15,46 a 119 c 1 c 
NS 7338 IPRO 62,06 a 77,06 d 15,60 a 122 c 1 c 
AS 3575 IPRO 61,66 a 66,93 e 13,66 b 121 c 1 c 
FPS Solar RR 60,46 a 74,93 e 16,13 a 121 c 1 c 
NS 7000 IPRO 59,67 b 84,73 c 15,46 a 113 c 1 c 

TMG 7060 IPRO 58,75 b 70,53 e 16,93 a 121 c 1 c 
FPS Netuno RR 56,52 b 79,66 d 15,20 a 119 c 1 c 
RK 6316 IPRO 55,90 b 59,73 f 17,33 a 121 c 1 c 
TMG 716 RR 55,61 b 84,26 c 16,00 a 121 c 1 c 

95R51 55,29 b 54,46 f 9,53 c 117 c 1 c 
FPS Iguaçu RR 52,48 b 69,40 e 10,40 c 120 c 1 c 

FPS Atlanta IPRO 52,43 b 57,80 f 14,00 b 121 c 1 c 
FPS Júpiter RR 50,23 b 69,33 e 16,86 a 121 c 1 c 

97R21 48,82 b 83,73 c 17,40 a 123 c 1 c 
TMG 7363 RR 45,29 b 61,00 f 13,06 b 121 c 1 c 

FPS Paranapanema RR 41,69 b 56,46 f 7,86 c 121 c 1 c 
FPS Solimões RR 41,29 b 62,06 f 10,93 c 120 c 1 c 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas pertencem ao mesmo grupo, pelo teste de Scott-Knott, a 95% de confiabilidade. 
PROD: produtividade; ALT: altura; INS: inserção da 1ª vagem; MA: maturação absoluta; ACAM: acamamento. 
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INTERAÇÃO GENÓTIPOS POR AMBIENTES DE SOJA CONVENCIONAL NO 
SUDOESTE DE GOIÁS 

CARVALHO, M.P.1; SIMON, G.A.1, BRAZ, A.J.B.P.1, SILVA, A.G.1; BRUNETTA, L. C.1;
MARTELLI, V.1; MONTAGNA, M.1; CAMPOS, B.A.1

1Universidade de Rio Verde - UniRV, Campus Rio Verde, GO. 
marcos_agrofesurv@hotmail.com.

O Estado de Goiás produziu aproximadamente 10 milhões de toneladas de 
soja, em uma área de cerca de 1,6 milhões de hectares, na safra de 2016/2017, tendo-
se classificado como o quarto maior produtor ficando atrás de Mato Grosso do Sul, 
Paraná e Mato Grosso (Conab, 2017). Apesar da participação de genótipos 
convencionais ainda ser incipiente, observa-se tendência de aumento da área 
cultivada nos últimos anos. 

A soja é cultivada em praticamente todas as regiões de Goiás, as quais 
apresentam grande diversidade ambiental. A indicação de uma cultivar, para todas as 
regiões de Goiás, desconsidera opções de cultivares com adaptações específicas a 
um tipo de ambiente, como por exemplo, para a região Norte/Oeste de Goiás, de clima 
mais quente, ou para a região Sul de Goiás, de altitudes maiores e clima mais ameno 
(Ramalho et al., 2012; Carvalho et al., 2002). 

A hipótese desse trabalho é que estudos das interações genótipos x 
ambientes, permitem a identificação de genótipos de soja mais adaptados ao sudoeste 
goiano. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de local nos genótipos e suas 
respectivas interações, e identificar quais as cultivares mais adaptadas a cada região 
sojícola do sudoeste goiano.

Os ensaios foram conduzidos na região sudoeste do Estado de Goiás, onde 
predominam os solos Latossolos Vermelhos distroférricos (Embrapa, 2011) no sistema 
de plantio direto durante a safra 2017/18. Em Rio Verde o experimento foi conduzido 
no campo experimental da Universidade de Rio Verde-UniRV nas coordenadas 
17°47’S, 50°57’W e altitude de 768 m. Em Santa Helena de Goiás, à área 
experimental apresentou as coordenadas (17°57'28.6"S 50°28'45.6"W e altitude de 
530 m). Em Montividiu, à área experimental apresentou as coordenadas (17°11'04.7"S 
51°17'36.7"W e altitude de 930 m). 

Os experimentos foram conduzidos no delineamento experimental de blocos 
casualizados, com cinco repetições, utilizando oito genótipos de soja convencional 
sendo as cultivares BRS 284, BRS 283, BRS 317, BRS 232, M6101, INT3459, 
NT1478SP e a linhagem NT11-1277. As parcelas foram compostas por quatro linhas 
de cinco metros de comprimento, com espaçamento de 0,50 m entre linhas, 
correspondendo à área total de 10 m2. Para a área útil foram consideradas as duas 
linhas centrais desprezando-se 0,5 m das extremidades, totalizando 4 m2.

A instalação dos experimentos foi realizada com a semeadora de parcelas 
experimentais de quatro linhas da Semina. A fertilização e os manejos fitossanitários 
seguiram os padrões técnicos para cultivo da cultura da soja (Embrapa, 2011). As 
características avaliadas foram: Ciclo (CL), Altura da planta (AP), Altura de inserção da 
primeira vagem (AIPV) e produtividade de grãos (PROD). 

Foram realizadas as análises de variâncias individuais e posteriormente, a 
análise de variância conjunta dos ensaios. Para a realização da análise conjunta, foi 
avaliado primeiramente a homogeneidade das variâncias residuais das análises 
individuais (QMR), verificada pela razão entre maior e menor quadrado médio residual 
pelo teste de Hartley (Pimentel-Gomes & Garcia, 2002). Local foi considerado de efeito 
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aleatório e os genótipos foram considerados fixos. As médias dos genótipos e 
ambientes foram comparadas pelo procedimento Scott & Knott (1974) a 5% de 
probabilidade. Todas as análises foram realizadas com auxílio do software 
computacional GENES. 

Na Tabela 1 podemos observar que, houve interação significativa entre 
genótipos x ambientes, para todas as características avaliadas. Para genótipos houve 
efeito significativo para ciclo, altura de plantas e altura de inserção de primeira vagem. 
Para ambientes houve efeito significativo para todas as características avaliadas. A 
interação significativa sugere que o comportamento dos genótipos não foi coincidente 
ao variar os locais de cultivo, destacando que há variabilidade fenotípica para os 
caracteres avaliados. 

Para a característica ciclo (Tabela 2), destacaram significativamente os 
genótipos BRS284, INT3459 e NT11-1277, que obtiveram menor ciclo comparado com 
os demais nos três locais avaliados. Em Rio Verde e Santa Helena, para a 
característica altura de plantas (Tabela 2), os genótipos M6101 e NT1478SP, 
obtiveram maiores médias diferenciando significativamente dos demais. Em Montividiu 
o genótipo M6101 foi superior que os demais com maior altura de plantas.  

Em relação a característica altura de inserção de primeira vagem, M6101 e 
NT1478SP foram significativamente superiores que os demais genótipos em Rio 
Verde, já em Santa Helena somente o genótipo NT1478SP diferenciou 
significativamente, e em Montividiu três genótipos se destacaram, INT3459, M6101 e 
NT1478SP, com maior altura de inserção de primeira vagem (Tabela 3). 

Na característica produtividade de grãos (Tabela 3) em Rio Verde, os genótipos 
BRS283, BRS284 e BRS317 se sobressaíram em relação aos demais. Em Santa 
Helena, BRS232, BRS284, BRS317 e INT3459 foram superiores que os demais 
tratamentos. Já em Montividiu, BRS283, INT3459 e M6101 obtiveram maiores médias, 
destacando-se significativamente dos demais genótipos.  

Portanto, os genótipos que se sobressaíram foram INT3459 e BRS284, que 
associaram maiores produtividades de grãos em maior número de ambientes e 
aspectos favoráveis quanto ao ciclo.
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para as características ciclo (CL), altura de 
plantas (AP), altura de inserção de primeira vagem (AIPV) e produtividade de grãos 
(PROD), de genótipos de soja convencional 

FV GL Quadrado Médio 
CL AP AIPV PROD 

Rep/Amb 12 2,7 43,0 8,9 114969 
Genótipos (G) 7 248,4** 1596,4 ** 77,9 ** 709909 

Ambientes (A) 2 1289,6** 13555,1 ** 535,9 ** 15688109 **
G x A 14(11)1 17,3** 130,3 ** 9,1 ** 380510 **
Resíduo 84(57)1 4,8 32,1 2,6 100780 
CV(%)   2,09  7,60  12,31   8,99   
Média   105,3   74,5   13,0   3531   

**,* Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste de F. 1 Graus de liberdade ajustados para ciclo. 

Tabela 2. Médias fenotípicas das características ciclo (CL) e altura de plantas (AP), de 
genótipos de soja convencional cultivados na safra 2017/18 
Genótipo CL (dias)   AP (cm) 

RV SH MTV RV SH MTV 
BRS232 105 a 99a 112b 56,1d 85,4 c 43,6 c 
BRS283 104 a 98a 110b 70,2c 83,6 c 47,2 c 
BRS284 103 a 98a 107a 77,7b 86,8 c 51,4 c 
BRS317 107 b 100a 111b 62,8d 83,5 c 44,4 c 
INT3459 103 a 96a 108a 86,3b 92,0 b 56,7 b 
M6101 105 a 99a 110b 98,8a 98,9 a 70,4 a 
NT11-1277 103 a 98a 108a 81,0b 90,6 b 60,3 b 
NT1478SP 112 c 110b 123c 95,6a 104,0 a 61,5 b 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 
probabilidade. RV-Rio Verde, SH-Santa Helena de Goiás e MTV-Montividiu. 

Tabela 3. Médias fenotípicas das características altura de inserção de primeira vagem 
(AIPV) e produtividade de grãos (PROD), de genótipos de soja convencional 
cultivados na safra 2017/18 

Genótipo 
AIPV (cm)   PROD (kg ha-1)

RV SH MTV RV SH MTV 
BRS232 10,2 c 16,4c 9,2b 3958b 3204 a 3245 c 
BRS283 8,4 c 12,9d 8,7b 4297a 2804 b 3903 a 
BRS284 9,8 c 15,3c 8,6b 4346a 3062 a 3428 b 
BRS317 11,7 b 15,8c 9,9b 4526a 2920 a 3651 b 
INT3459 11,5 b 18,5b 10,7a 4120b 3216 a 4107 a 
M6101 15,7 a 18,7b 11,1a 3761b 2698 b 4006 a 
NT11-1277 12,6 b 15,4c 9,8b 4011b 2532 b 3572 b 
NT1478SP 14,8 a 24,0a 12,8a 3866b 2498 b 3005 c 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem significativamente entre si, pelo teste de Scott-Knott, a 5% de 
probabilidade. RV-Rio Verde, SH-Santa Helena de Goiás e MTV-Montividiu. 
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ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE CULTIVARES DE SOJA A 
DIFERENTES ÉPOCAS DE SEMEADURA EM MARACAJU-MS 

BEZERRA, A.R.G.1; GITTI, D.C.1; GRIGOLLI, J.F.J.1; LOURENÇAO, A.L.F.1;
MELOTTO, A.M.1

1Fundação MS para Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Maracaju, MS, 
andrebezerra@fundacaoms.org.br 

A interação genótipos x ambientes é o principal desafio enfrentado por 
melhoristas de plantas durante as fases de seleção do programa de melhoramento e, 
posteriormente, ao recomendarem cultivares a diferentes ambientes de cultivo. Nesse 
processo, vários estudos são conduzidos para capitalizar essa interação dos genótipos 
com cada tipo de ambiente e pautar a tomada de decisão. Na maioria dos casos são 
realizadas análises de adaptabilidade e estabilidade, pelas quais torna-se possível a 
identificação de cultivares de comportamento previsível e que sejam responsivas ás 
variações ambientais (Cruz et al., 2012). 

Nesse contexto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a adaptabilidade 
e estabilidade de cultivares de soja semeadas em diferentes épocas no município de 
Maracaju-MS. Foram avaliadas dezesseis cultivares (Tabela 1) dentro da rede de 
validação de cultivares, conduzida pela Fundação MS. As épocas de semeadura foram 
definidas como sendo 1ª época (20/09 a 05/10), 2ª época (06/10 a 20/10) e 3ª época 
(21/10 a 05/11). 

O experimentos foram conduzidos em três safras (2015/16, 2016/17 e 
2017/18), na estação experimental da Fundação MS em Maracaju-MS. O solo da área 
é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. Todos os ensaios foram 
semeados sobre palhada de milho, ou seja, em condições características do sistema 
de plantio direto, prática tradicional no cerrado brasileiro. 

Na safra 2015/16 o experimento de 1ª época foi semeado com 420 kg ha-1 da 
fórmula 02-24-12 no sulco e nas outras duas épocas empregou-se 380 kg ha-1 da 
fórmula 03-23-23. Na safra 2016/17 todos os experimentos receberam como adubação 
de base 320 kg ha-1 da fórmula 02-20-20 e em 2017/18 foram 330 kg ha-1 da fórmula 
02-23-23).

O delineamento experimental adotado foi de blocos completos ao acaso, com 
duas repetições. Cada parcela consistiu de 5 linhas de 12 m, espaçadas a 0,5 m. Para 
avaliação do rendimento de grãos foram colhidas as três linhas centrais e a umidade 
corrigida para 13%. Todos os demais tratos culturais foram realizados de acordo com 
as recomendações técnicas regionais aplicadas à cultura (LOURENÇÃO et al., 2017). 

O efeito da interação genótipos x ambientes foi estimado via REML/BLUP, 
utilizando o modelo estatístico 114 do software Selegen-REML/BLUP (Resende, 
2007), correspondente a , em que y é o vetor de dados, 
f é o vetor dos efeitos das combinações repetição-local (época)-ano (assumidos como 
fixos) somados à média geral, g é o vetor dos efeitos genotípicos (assumidos como 
aleatórios), a é vetor dos efeitos da interação de genótipos com anos (aleatórios), i é o 
vetor dos efeitos da interação genótipos x locais (épocas), t é o vetor dos efeitos da 
interação tripla genótipos x locais (épocas) x anos (assumidos como aleatórios) e e é o 
vetor de erros ou resíduos (aleatórios). As letras maiúsculas representam as matrizes 
de incidência para os referidos efeitos. 

Após a obtenção dos valores genotípicos, por meio do modelo descrito acima, 
a adaptabilidade e estabilidade foi estudada por meio do método da média harmônica 
do desempenho relativo dos valores genéticos (MHPRGV), que seleciona 
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simultaneamente genótipos com alta produtividade de grãos, adaptabilidade e 
estabilidade, embora não informe os ambientes semelhantes (Santos et al., 2015). 

De acordo com a análise de deviance houve significância (P<0,01) apenas 
para a interação tripla genótipos x épocas x anos. Logo, o componente de variância e 
coeficiente de determinação para o referido efeito foram estatisticamente diferentes de 
zero, o que demonstra existência de variabilidade genética e possibilidade de ganhos 
com a seleção. 

As cultivares M6410-IPRO, TEC6702-IPRO e BMX-ÍCONE-IPRO obtiveram os 
maiores valores genotípicos nas três épocas de semeadura e na média de todas as 
épocas (Tabela 2). Essas cultivares também são as melhores de acordo com o 
método da média harmônica do desempenho relativo dos valores genéticos 
(MHPRVG) para a recomendação nas épocas estudadas. A escolha de uma dessas 
cultivares pode resultar em ganhos de rendimento da ordem de 1,8 a 3,0%, a 
depender da época de semeadura. Além disso, os valores genotípicos podem, 
também, ser considerados para a recomendação desses cultivares em outros 
ambientes com padrão de interação G × A similar ao padrão desta pesquisa, onde o 
mesmo comportamento das médias genéticas do rendimento de grãos é esperado. 
Isso só é possível porque o método de modelos mistos penaliza os valores genotípicos 
preditos (Santos et al., 2016).  

O método MHPRVG é similar ao método de Linn e Binns (1988), porém no 
contexto genotípico e não no contexto fenotípico. A quantidade MHPRVG*MG (Tabela 
2) refere-se à MGPRVG multiplicada pela média geral de todos os locais. Logo, 
fornece o valor genotípico médio penalizado pela instabilidade e capitalizado pela 
adaptabilidade. 

Conclui-se que as cultivares M6410-IPRO, TEC6702-IPRO e BMX-ÍCONE-
IPRO podem ser recomendadas nas três épocas de semeadura em Maracaju-MS, pois 
apresentam maior produtividade de grãos, adaptabilidade e estabilidade. 
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Tabela 1. Médias de produtividade de grãos (kg ha-1) de 16 cultivares de soja em três 
épocas de semeadura nas safras 2015/16, 2016/17 e 2017/18 e média geral das 
cultivares e épocas. 
Cultivar 25/09/15 16/10/15 07/11/15 24/09/16 09/10/16 29/10/16 30/09/17 17/10/17 02/11/17 Média 

NS6390-IPRO - - - 4479 4290 4143 - - - 4304

NS6535-IPRO - - - 4533 3702 4548 4945 4495 4227 4261

NS6601-IPRO - - - 4746 4527 4200 4925 4727 4403 4491

NS7709-IPRO - - - 4875 4323 3852 5108 4749 4269 4350

TEC6702-IPRO 4375 4003 - 4755 4944 4572 4993 4053 4508 4757

BMX-ÍCONE-IPRO 4583 3716 4260 4959 5073 4179 4468 4729 4249 4737

BMX-POTÊNCIA-RR 4232 3938 3761 4200 4377 4020 4866 4582 4201 4199

TMG7063-IPRO-INOX - - - 4608 4287 4368 4747 4883 4015 4421

PRE6336-RR - 2832 4159 4386 4074 4182 - - - 4214

BRS388-RR 4375 3833 3882 4614 3864 3861 - 4630 4126 4113

BRS1003-IPRO 4617 4208 - 4830 4512 4248 4582 4169 4288 4530

BS2606-IPRO - 4106 - 4491 4698 4167 - - - 4452

BMX-VALENTE-RR 4082 3683 3883 4263 4395 4137 4695 3995 4166 4265

PRE6310-IPRO - 3501 4074 3906 3732 4407 - - - 4015

BRS1001-IPRO 4421 3983 3873 4593 4311 4110 4321 4103 3496 4338

M6410-IPRO - 4381 3840 - 4249 4308 4878 5320 4526 4279

Média  4384 3835 3967 4549 4335 4206 4775 4536 4206 4360 

Tabela 2. Valores genotípicos, estimativa da adaptabilidade e estabilidade dos valores 
genotípicos (MHPRVG) preditos pela análise REML/BLUP para a produtividade de 
grãos (kg ha-1) de 16 cultivares de soja em três épocas de semeadura.
Cultivar 1a Época 2a Época 3a Época Ambiente 

médio MHPRVG MHPRVG*MG

NS6390-IPRO 4613 4294 4182 4297 0,9962 4295 

NS6535-IPRO 4620 4278 4188 4304 0,9981 4303 

NS6601-IPRO 4646 4329 4220 4373 1,0159 4380 

NS7709-IPRO 4643 4315 4199 4351 1,0099 4354 

TEC6702-IPRO 4654 4337 4238 4391 1,0205 4400 

BMX-ÍCONE-IPRO 4650 4349 4226 4386 1,0193 4395 

BMX-POTÊNCIA-RR 4598 4286 4173 4279 0,9915 4275 

TMG7063-IPRO-INOX 4627 4304 4193 4334 1,0057 4336 

PRE6336-RR 4573 4232 4145 4217 0,9755 4206 

BRS388-RR 4605 4269 4165 4265 0,9879 4259 

BRS1003-IPRO 4638 4309 4212 4352 1,0103 4356 

BS2606-IPRO 4633 4322 4206 4353 1,0106 4357 

BMX-VALENTE-RR 4580 4251 4151 4232 0,9795 4223 

PRE6310-IPRO 4565 4242 4158 4218 0,9761 4208 

BRS1001-IPRO 4589 4260 4138 4228 0,9782 4218 

M6410-IPRO 4658 4368 4233 4407 1,0247 4418 
Média geral dos ambientes 4565 4232 4138 4312 - - 



Sessão de Genética e Melhoramento 669
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A cultura da soja tem contribuído de forma decisiva para a sustentabilidade 

econômica da atividade agrícola no Brasil. A soja é a cultura agrícola brasileira que 
mais cresceu nas últimas décadas, devido ao seu potencial produtivo, a sua 
composição química e valor nutritivo, que lhe confere diversas aplicações na 
alimentação animal e humana, com expressivo papel socioeconômico, além de ser 
matéria-prima indispensável para os diferentes complexos agroindustriais. 

 A soja é empregada principalmente como matéria-prima para a indústria de 
esmagamento, responsáveis pela produção de óleo e farelo, sendo este último rico em 
proteínas, e por esta característica é utilizado pelas indústrias de rações para aves, 
suínos e bovinos (Pípolo et al., 2015).    

São fatores genéticos que, maiormente influenciam a variação dos teores de 
proteína e óleo, porém há uma forte influência ambiental, especialmente no período de 
enchimento de grãos (Santos et al., 2010). As empresas de melhoramento de plantas 
têm trabalhado em pesquisas para a melhoria dessas características, no entanto, a 
nível comercial pouco se tem visto. Isso ocorre, pois, maior ênfase se dá no 
incremento em produtividade associado a fatores como resistência às doenças e 
pragas, do que à composição química e nutricional dos grãos. Outros fatores 
associados são a existência de correlação negativa entre concentração de proteína e 
produtividade e entre concentração de proteína e de óleo (Silva-Rodrigues et 
al., 2013), requerendo mais tempo e esforço por parte dos melhoristas de plantas e 
também devido à ausência de incentivo econômico, até o momento, para a utilização 
de genótipos com alto teor proteico, visto que, o produtor recebe pela quantidade 
produzida, e não pelos teores de proteína e óleo (Pípolo et al., 2015).       

Diante disso, objetivou-se estimar parâmetros genéticos e fenotípicos 
associados aos teores de proteína em progênies F2:4, provenientes do programa de 
seleção recorrente da UFLA para produtividade de grãos, para a região Sul de Minas 
Gerais.  
 As sementes avaliadas neste estudo foram provenientes da safra 2016/2017 
instalados em três ambientes distintos. No Centro de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal de Lavras (UFLA) - Fazenda 
Muquém, no município de Lavras, na Fazenda Milanez, em propriedade particular, no 
município de Itutinga (MG) e na Fazenda G7 no município de Nazareno (MG) também 
em propriedade particular. Foram avaliadas 51 progênies F2:4 e 13 parentais como 
testemunhas provenientes do programa de seleção recorrente para produtividade de 
grãos da Universidade Federal de Lavras-UFLA. Os teores de proteína foram 
quantificados em grãos íntegros pela técnica da Refletância do Infravermelho Próximo 
(NIR). Os grãos de cada progênie foram submetidos a leituras em duplicata, com 
equipamento Thermo, modelo Antaris II, dotado de esfera de integração com 
resolução de 4 cm-1. 
 Foi realizada a análise de variância individual por local adotando o  
delineamento em blocos casualizados (DBC). Posteriormente foi realizada a análise 
conjunta dos três ambientes. As análises genético/estatísticas foram efetuadas 
utilizando-se o software livre R® (R Core Team). Foram estimados os componentes de 
variância genotípica (σ ), variância da interação progênies por ambiente (σ ),  
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variância fenotípica (σ  e a herdabilidade ( ). Neste trabalho a precisão 
experimental foi aferida através do coeficiente de variação (PIMENTEL-GOMES, 2009) 
e da acurácia seletiva (Resende; Duarte, 2007). A acurácia seletiva foi determinada 
pelo estimador (Gezan; Munoz, 2014).  
 As estimativas dos componentes de variância da análise conjunta foram 
significativas para os teores de proteína, indicando que há variabilidade genética entre 
as progênies. O valor do coeficiente de variação (CV) foi baixo, 1,24% e o valor da 
acurácia foi de 99,32% indicando elevada precisão experimental (Tabela 1).  
 A herdabilidade observada foi de grande magnitude (95,57%), demonstrando 
boa confiabilidade do valor fenotípico como indicador do valor genotípico, pois a 
herdabilidade reflete a proporção da variação fenotípica observada referente aos 
efeitos genéticos (Tabela 1). 

As médias para o teor de proteína das progênies F2:4  apresentaram uma 
amplitude de variação entre 36,11% a 40,9 %, (Figura 1). Segundo Pipolo (2015) a 
média de proteína nos grãos de soja é de 40,3 %. O valor comercial da soja é 
determinado pelos teores de óleo e proteína da mesma, porém uma grande demanda 
pelo farelo de soja tem direcionado o mercado em virtude de seu alto teor proteico ao 
se comparar com outras fontes de proteína vegetal e pela composição de aminoácidos 
essenciais, que atende em grande parte aos requerimentos nutricionais para 
alimentação de suínos e aves (Wilson, 2004). Apesar dos inúmeros estudos e avanços 
conseguidos, os teores de proteína dos grãos permanecem estagnados, 
principalmente porque existe uma correlação negativa entre teor de óleo, 
produtividade e o teor de proteína. Portanto, verifica-se que há progênies promissoras, 
quanto aos teores de proteína, para a região Sul de Minas Gerais. 
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Tabela 1. Análise de variância conjunta para teor de proteína em progênies F2:4 de 
soja, para ensaios conduzidos em Lavras, Nazareno e Itutinga, no ano agrícola 
2016/2017. 

QM
FV Proteína 
σ  16,66*** 
σ  128,89*** 
σ  2,23*** 
Erro 0,22 

Fc (Progênies) 74,54 
h2 (%) 95,57 

CV (%) 1,24 
Acurácia (%) 99,32 
Média Geral 38,16 

1/Interação genótipo por ambiente (σ ), variância genética (σ ), variância ambiental (σ ),  FV: 
fonte de variação, GL: grau de liberdade; Fc: F calculado; CV: Coeficiente de variação; ***, **, * 
Significativo a 0,00, 0,01, 0,05 de confiabilidade, respectivamente, pelo teste F. 

 
 

 
Figura 1. Distribuição de frequência das médias da análise conjunta para teor de 
proteína em progênies F2:4 de soja, para ensaios conduzidos em Lavras, Nazareno e 
Itutinga, no ano agrícola 2016/2017. 
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SELEÇÃO DE PLANTAS DE SOJA GENETICAMENTE MODIFICADAS PARA 
RESISTÊNCIA AO HERBICIDA GLUFOSINATO DE AMÔNIO 
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CARANHATO, A. L. H.1; MERTZ-HENNING, L.M.3; NEPOMUCENO, A.L.3

1Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina-PR, 
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Nos últimos anos, o avanço das metodologias de biotecnologia, permitiu 
através do desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas (PGM), a 
possibilidade de solução de alguns problemas de interesse agronômico, sejam eles 
fatores bióticos, abióticos, nutricionais entre outros. No entanto, os protocolos de 
obtenção de PGMs exigem, para maior facilidade de identificação de plantas positivas, 
um sistema de gene marcador/agente seletivo (Souza junior et al., 2001), que podem 
ser co-transferidos (transformados) juntamente com outros genes que irão conferir as 
características de interesse. Usualmente, estes genes conferem resistência à 
antibióticos ou a herbicidas. Um dos genes mais utilizados como marcador é o gene 
bar ou pat [isolados respectivamente de Streptomyces hygroscopicus (Thompson et 
al., 1987), e S. viridochromogenes (Wohlleben et al., 1988), que conferem resistência 
ao glufosinato, um herbicida de uso comercial, de amplo espectro de ação e alta 
eficiência (Nandula et al., 2007; Franco et al., 2012).  

Assim, o objetivo deste trabalho foi otimizar um sistema de seleção de plantas 
GMs através da pulverização do glufosinato de amônio, em casa de vegetação. O 
experimento foi conduzido nas instalações da Embrapa Soja. Sementes de dois 
eventos GMs, obtidos independentemente e com diferentes construções gênicas, e da 
cultivar convencional de soja BRS 184 (background genético das linhas transgênicas 
GM1 e GM2) e da cultivar convencional de soja BRS 283 (background genético das 
linhas transgênicas GM3 e GM4) foram germinadas em papel Germitest® umedecidos. 
As construções inseridas nos eventos GMs contém como gene marcador de seleção o 
gene bar, que codifica a enzima fosfinotricina acetil transferase, a qual  confere 
resistência ao herbicida glufosinato de amônio. Após a germinação, as sementes 
foram transferidas para vasos de 8L preenchidos com terra:areia:composto orgânico 
(3:2:2). Um total de 16 plantas por evento GM e das plantas controle foram 
amostradas. As plântulas foram mantidas em casa de vegetação até atingiram o 
estágio de desenvolvimento V4, quando o herbicida foi aplicado por pulverização, em 
concentração de campo de 1,5 l.ha-1 FINALE™ (200g ingrediente ativo por litro de 
glufosinato de amônio). Sete dias após a aplicação, as plantas foram avaliadas quanto 
à resistência ao herbicida, sendo consideradas plantas positivas para o gene de 
interesse, as plantas que sobreviveram à aplicação, uma vez que a seleção positiva da 
resistência, pressupõe a seleção do gene de interesse, inserido juntamente com o 
agente seletivo.

Os resultados obtidos mostraram que para o evento GM1 de soja (Figura 1A), 
nenhuma das plantas amostradas sobreviveu à aplicação do herbicida. Já para o 
evento GM2 (Figura 1B) 7 plantas (43.75%) sobreviveram à aplicação do herbicida. As 
plantas da cultivar convencional BRS 184 (background genético) não sobreviveram à 
aplicação do glufosinato de amônio (Figura 1C). Já para o evento GM3 (Figura 1D) 3 
plantas (18,75%) sobreviveram à aplicação. Para o evento GM4 (Figura 1E) nenhuma 
planta sobreviveu. As plantas da cultivar BRS 283 (background genético) não 
sobreviveram à aplicação herbicida (Figura 1F). Várias culturas já foram transformadas 
utilizando o gene bar como agente de seleção tais como maracujá (Martinez, 2005), 
milho (Vidigal, 2014) e soja (Honna, 2016; Molinari, 2016).  
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Os resultados obtidos com a aplicação do glufosinato de amônio sugerem que 
o gene bar está sendo expresso em diferente níveis nos eventos GMs, conferindo 
assim, diferentes níveis de resistência ao herbicida. Cabe ressaltar que a confirmação 
da presença do gene bar e do gene de interesse no genoma foi realizada via PCR 
convencional em ambos os eventos GMs, confirmando a inserção. Assim como os 
dados obtidos aqui, Lopes et al. (2016), ao transformar tabaco utilizando o gene bar
como agente de seleção também identificou uma expressão variável entre os eventos 
GMs. Os níveis de expressão gênica estão usualmente relacionados a  alguns fatores 
como o genótipo e a construção utilizada, mas principalmente ao local de integração 
do transgene no genoma vegetal (Joyce et al. 2014), que pode ser em regiões 
promotoras de genes transcricionalmente ativos (Bourras et al.,2015) ou não, bem 
como em diferentes regiões do genoma que possam apresentar baixos níveis de 
transcrição (Gelvin; Kim, 2007), e também ao número de cópias inseridas, resultando 
em variações nos níveis de expressão ou até mesmo no silenciamento da expressão 
gênica. Estes mecanismos podem ter gerado as respostas variáveis de tolerância ao 
glufosinato de amônio observadas aqui para os eventos GMs.  

A aplicação do herbicida seletivo na identificação de plantas transformadas e 
positivas para um gene de interesse co-transformado com o agente marcador pode ser 
uma metodologia rápida e eficiente de seleção, poupando tempo e a utilização de 
metodologias mais laboriosas como a identificação como PCR. Para eventos com alta 
expressão do transgene esta metodologia de seleção pode acelerar o processo de 
melhoramento genético e a obtenção de cultivares superiores, contendo as 
características desejadas. No entanto, é importante identificar a presença do 
transgene de interesse e do gene marcador e ainda se possível, quantificar os níveis 
de expressão, que podem variar em função de algumas particularidades de cada 
evento GM. Neste trabalho, devido à baixa expressão do gene de seleção bar, a 
aplicação do herbicida apresentou baixa seleção de plantas transformadas, não sendo 
portanto, uma ferramenta interessante. 
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Figura 1. Aspecto das plantas de soja após 07 dias da aplicação do herbicida glufosinato de 
amônio (concentração de campo de 1,5 l/há-1 FINALE™ - 200g ingrediente ativo por litro de 
Glufosinato de Amônio). Em A: evento GM1 e em B: evento GM2 em C: cultivar convencional 
de soja BRS 184, em D: evento GM3 e em E: evento GM4, e em F: cultivar convencional de 
soja BRS 283. *Todas as plantas receberam a mesma aplicação do herbicida. 
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QUANTIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE INIBIDOR DE TRIPSINA EM FOLHAS DE 
EVENTOS DE SOJA GM COM FATOR DE TRANSCRIÇÃO ABA INDUZIDO
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Os inibidores de tripsinas podem ser encontrados em diversas culturas e em 

diferentes tecidos vegetais tais como raiz, caule, folhas e frutos e em maiores 
concentrações principalmente em sementes (Ribeiro, 2010). Em soja, estes inibidores 
dificultam o processamento do grão pela indústria, pois, para melhorar a qualidade 
nutricional, precisam passar por um tratamento térmico. Além disso, esses inibidores 
tem a capacidade de se ligar a tripsina inibindo sua ação sobre as proteínas. Assim, os 
inibidores de tripsina são enzimas que podem ser consideradas um fator anti-
nutricional, sendo indesejados nos grãos destinados ao consumo (Crancianinov et 
al.,2005). 

A quantificação de inibidores de tripsina faz parte da caracterização da 
equivalência substancial de plantas geneticamente modificadas (GMs). Estes 
procedimentos visam garantir não só a segurança dos OGMs mas também que 
substancialmente o alimento ou ingrediente GM seja equivalente ao alimento ou 
ingrediente convencional (Belem et al., 2000). Assim, o objetivo desse trabalho foi 
quantificar o nível de expressão gênica do fator de transcrição ABA dependente (FT) 
inserido nas linhagens (GMs) para tolerância à seca, relacionando com os níveis de 
inibidor de tripsina. Foram testadas as linhagens GMs 1Ea2939 e 1Ea15 e a cultivar 
convencional (BR16). Para realização deste trabalho foram utilizadas nove repetições 
biológicas de cada evento GM e da cultivar convencional. A coleta das folhas para as 
análises foi realizada no estágio reprodutivo R1-R2 (Fehr, 1971). A determinação dos 
níveis de expressão do transgene alvo foi realizada por quantificação relativa 
utilizando-se a fórmula 2-∆∆ct (Livak; Schmittgen, 2001). O gene endógeno Gmβ-
actina (Glyma.15G050200) foi utilizado como normalizador e a cultivar convencional 
BR 16 como amostra calibradora. A quantificação de tripsina foi realizada de acordo 
com Kakade e colaboradores (1974) no Laboratório de Análises Físico-Químicas e 
Cromatográficas da Embrapa Soja. Os dados obtidos apresentaram distribuição 
normal segundo teste de Shapiro-Wilk, sendo realizada análise de variância (ANOVA) 
seguida pelo teste de separação de médias Tukey de 5% de significância, utilizando o 
software SASM-AGRI (Canteri et al., 2001). 

Os resultados mostraram menores níveis de inibidor de tripsina nas linhas GMs 
quando comparada a cultivar convencional BR16 (Figura 1). A presença de inibidores 
de tripsina em sementes de soja limita sua utilização, tornando necessário o 
processamento térmico para melhorar sua qualidade nutricional (Miura et al.,2005).  
Nas folhas, os níveis de inibidores de tripsina são baixos (Tremacoldi, 2009) porém 
podem estar relacionados à digestibilidade de alguns insetos consumidores (Horm, D. 
J., 1978).  

Os níveis de expressão (Figura 2) do transgene confirmaram sua presença nas 
cultivares GMs, sendo que o evento 1Ea2939 apresentou maior expressão do 
transgene. Os eventos GMs são obtidos de modo independente e portanto, podem 
apresentar respostas diferentes dependendo do local de inserção no genoma 
hospedeiro e da interação do genoma receptor com o gene exógeno (Altpeter et al., 
2005). Com isso, resultados diversos para os eventos GMs podem ser esperados não 
apenas molecularmente, mas também em aspectos físico-químicos, anatômicos, 
morfológicos, metabólicos e modificações pós transcricional. Assim, a presença do 
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transgene nas cultivares GMs foi capaz de induzir a queda dos níveis de inibidor de 
tripsina nas folhas de soja se comparados aos níveis identificados na cultivar 
convencional não GM. Pode–se inferir que esta resposta ocorreu em razão da 
inserção do transgene, o qual se caracteriza por ser um FT de transcrição ABA 
induzido que ativa a transcrição de genes alvos pela ligação em regiões conservadas 
presentes na região promotora, especificamente, para esse FT, os cis-elementos 
ABRE (Dar et al., 2017).  

O ABRE é um tetrâmero altamente conservado em promotores de genes ABA 
dependentes em diversas plantas como arroz, Arabidopsis e soja, sendo representado 
pela sequência ACGT (Yoshida et al., 2015). A atividade da regulação da transcrição 
gênica do FT inserido pela ligação ao ABRE, pode ocorrer como regulador positivo 
aumentando a expressão dos genes ou como regulador negativo inibindo a transcrição 
dos genes. Os dados obtidos neste trabalho, mostram que o gene que codifica para o 
inibidor de tripsina (Glyma.08G235400) contém em sua região promotora motivos 
ABRE, reconhecidos pelo FT inserido (Figura 3), sugerindo que os níveis do inibidor 
de tripsina nos eventos GMs podem estar sendo regulados negativamente, diminuindo 
ou inibindo sua expressão. 
 Os baixos níveis de inibidor de tripsina nos eventos transgênicos gerados, 
indicam que, em relação a esse fator anti-nutricional, as linhagens GMs seriam bem 
aceitas pela indústria de processamento da soja no caso de uma possível liberação 
comercial.  
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Figura 1. Quantificação dos níveis de inibidor de tripsina em miligramas por grama de 
tecido foliar, nos eventos geneticamente modificados com fator de transcrição ABA 
induzido, denominadas1Ea2939 e 1Ea15, e na cultivar convencional BR16.  

 

Figura 2. Quantificação do nível de expressão do fator de transcrição ABA induzido 
em duas linhagens de soja geneticamente modificadas (GMs) denominadas 1Ea2939 
e 1Ea15. Utilizou-se como endógeno o gene XXXX, sendo as amostras GMs 
calibradas pela cultivar convencional BR16. 
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Figura 3. Região de 1000 pb upstream da região promotora do gene que codifica para 
um inibidor de tripsina (colocar qual o Glyma). Em verde estão destacados os motivos 
ABRE e em cinza motivos ABRE-Like, presentes na região promotora do gene. 
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CARACTERIZAÇÃO DE ATRIBUTOS RADICULARES DE CULTIVARES 
ANTIGAS E MODERNAS DE SOJA 

UMBURANAS, R.C.1; KAWAKAMI, J.2; DOURADO-NETO, D.1; FAVARIN, J.L.1;
TOMAZELA, T.P.1; QUEIROZ, V.M.1; SOUSA, J.B.1; REICHARDT, K.3

1Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo. 
2Universidade Estadual do Centro-Oeste. 3Centro de Energia Nuclear na Agricultura – 
Universidade de São Paulo. renan.umburanas@gmail.com. 

 O crescimento radicular afeta o crescimento da planta, produtividade, 
exploração do solo e do ambiente, entretanto estudos relacionados a atributos de 
raízes são escassos. Os programas de melhoramento normalmente focam no 
crescimento da parte aérea (Tollenaar et al., 2004) e dão pouca atenção aos atributos 
fenotípicos das raízes (Lynch, 2007). 

Entre os fatores determinantes para o desempenho radicular de uma cultura, 
destacam-se de modo geral o genótipo, o manejo do solo e o ambiente. Neste trabalho 
focamos a atenção na diferença proporcionada pelo genótipo, representado pelas 
cultivares. 

Estudos sobre mudanças ocorridas em cultivares de soja em virtude da 
seleção de plantas realizadas pelo melhoramento genético tem sido alvo de estudo em 
outros países produtores de soja, como Estados Unidos (Koester et al., 2016) e China 
(Wu et al., 2015). Recente estudo realizado no Japão caracterizou variações 
fenotípicas na raiz de uma seleção de genótipos japoneses de soja e apontou para 
ocorrência de diferenças significativas (Suematsu et al., 2017). As variações ocorridas 
nas cultivares produzidas no Brasil ainda carecem de informações, ainda mais quando 
se trata de atributos radiculares. 

Com o propósito de compreender como a seleção de cultivares, proporcionada 
pelo melhoramento genético, influenciou alguns atributos radiculares de cultivares de 
soja brasileiras, este trabalho avaliou uma seleção de 25 cultivares de soja 
representativos para o período de 1960 a 2015 para a região Centro-Sul do Brasil. 

Foi instalado um experimento em vasos a pleno sol em 22/12/2016 em 
Piracicaba, SP. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 
contendo quatro repetições. As plantas foram conduzidas em vasos de 8,3 dm3

utilizando como substrato uma mistura de areia com vermiculita (2/1 v.v-1). Realizou-se 
análise química do substrato e os teores foram corrigidos para atingir os níveis críticos 
exigidos pela cultura. Os vasos foram adequadamente hidratados e os tratos culturais 
visaram as melhores condições para o desenvolvimento das plantas. 

Foram semeadas cinco sementes por vaso, que foram desbastadas em Vc-V1
para manter duas plantas por vaso. No estádio V4, 28 dias após a semeadura, 
realizou-se coleta destrutiva para coletar as raízes. Os nódulos foram retirados e as 
raízes foram submetidas para análise através de imagem digital no software WinRhizo 
versão 3.8-b (Regent Instrument Inc.). Os atributos avaliados foram diâmetro médio, 
volume de raízes, área projetada e comprimento total. Os dados obtidos foram 
submetidos a teste de normalidade (Box Cox) e correlacionados com o ano de 
lançamento das cultivares. 

Houve correlação significativa do ano de lançamento das cultivares com o 
diâmetro médio de raízes, volume e área projetada (Figura 1 (a), (b) e (c)). Verifica-se 
uma tendência de redução do diâmetro médio de raízes com o ano de lançamento das 
cultivares. Apesar da pequena magnitude, na média de 0,4 mm para 0,37 mm, resta 
evidente que as cultivares mais recentes apresentaram raízes mais finas em relação 
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as mais antigas. A consequência desse atributo para a resistência a condições 
adversas como défice hídrico e solos compactados precisa ser melhor compreendida. 

Para volume e área projetada de raízes, a correlação significativa com o ano 
de lançamento de cultivares evidencia uma estabilidade nestes atributos ao longo da 
seleção das cultivares avaliadas. O comprimento total de raízes não apresentou 
correlação significativa com ano de lançamento das cultivares. Isso se deve a grande 
amplitude que ocorreu entre as cultivares, que foi de 1435 a 3094 cm, e de forma não 
consistente ao longo do tempo. 

Os atributos avaliados do crescimento radicular apresentaram diferença 
fenotípica entre as cultivares. O diâmetro médio de raiz foi o que apresentou maior 
correlação com o ano de lançamento das cultivares, fenótipo provavelmente 
selecionado de forma indireta pela seleção de cultivares. Mais estudos devem ser 
realizados para melhor compreender a correlação destes atributos com outros de 
interesse agronômico, como, por exemplo, produtividade, estabilidade ambiental, 
reação a compactação do solo e ao défice hídrico. 

Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), processo nº 2016/06310-0. Também agradecem a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - (Embrapa Soja) pela concessão das sementes. 
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Figura 1. Correlação entre ano de lançamento dos cultivares e atributos do sistema 
radicular: diâmetro (a); volume (b); área projetada (c) e comprimento total de raízes (d) 
avaliados em de plantas de soja no estádio V4 cultivadas em vaso. 
*: significativo a 5%; +: significativo a 10%; ns: não significativo pela correlação de Pearson. 
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EVIDÊNCIAS DO AUMENTO DE PRODUTIVIDADE PROPORCIONADO 
PELO GANHO GENÉTICO EM UMA SELEÇÃO DE CULTIVARES ANTIGAS E 

MODERNAS DE SOJA 

UMBURANAS, R.C.1; KAWAKAMI, J.2; DOURADO-NETO, D.1; FAVARIN, J.L.1;
ANDERLE, L.Z.2; BLASZCZAK, E.M.2; REICHMANN, N.G.2; MOSS, I.J.2; PEREIRA, 
C.E.L.2; MALANCHUK, J.P.2; SOUZA, L.B.2; REICHARDT, K.3

1Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo. 
2Universidade Estadual do Centro-Oeste. 3Centro de Energia Nuclear na Agricultura – 
Universidade de São Paulo. renan.umburanas@gmail.com. 

A produtividade média brasileira de soja aumentou consideravelmente nos 
últimos 50 anos. Ao longo do tempo, o melhoramento contribuiu para o lançamento de 
novas cultivares. Concomitante a isso, os sojicultores tiveram acesso a novas 
informações e tecnologias, como moléculas para o controle de insetos pragas, plantas 
daninhas e doenças, aprimoramento do manejo e da fertilidade do solo, bem como 
melhor posicionamento de épocas e densidades de semeadura.  

Ao passo que as mudanças ocorridas nas cultivares americanas e chinesas já 
estão bem estudadas (Balboa et al., 2018; Koester et al., 2014; Qin et al., 2017; Wu et 
al., 2015), as mudanças ocorridas nas cultivares brasileiros ainda carecem de 
informações. Para conhecer a contribuição do melhoramento genético no aumento da 
produtividade, as cultivares lançados em diferentes anos devem ser cultivados em 
ambiente comum (Rincker et al., 2014). Neste contexto, esse trabalho caracterizou a 
produtividade de cultivares de soja antigos e modernos cultivados em um mesmo 
ambiente.

Para isto foi conduzido experimento a campo na safra 2016/2017 em 
Guarapuava, PR (25º 23’ S, 51º 29’ W, altitude 1029 m). Em 04/11/2016 foram 
semeadas 26 cultivares de soja lançadas entre 1960 e 2015 representativas da região 
Centro-Sul do Brasil (Tabela 1). Foram selecionados aproximadamente 5 cultivares 
por época. A seleção das cultivares utilizadas foi feita por prospecção através de 
entrevista pessoal com agricultores, pesquisadores, bem como levantamento de 
materiais utilizados em trabalhos publicados nas diferentes épocas. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos casualizados com três repetições. A dimensão da 
unidade experimental foi 4 linhas, 5 m de comprimento e espaçamento 0,45 m. A 
densidade de plantas utilizada considerou a recomendação oficial de cada cultivar. O 
manejo utilizado visou as melhores condições possíveis para o desenvolvimento das 
plantas.  

Após a maturidade fisiológica, foram colhidos 3,2 m-2 da área útil de cada 
parcela. Os dados foram submetidos ao teste de Box-Cox e posteriormente 
submetidos a análise de variância. Após, foi realizado a correlação de Pearson entre o 
ano de lançamento das cultivares pela produtividade de grãos. Também foi realizado 
análise de agrupamento das cultivares através do teste de Scott-Knott. 
 As chuvas foram bem distribuídas durante a realização do experimento, sem 
ocorrência de veranicos ao longo do ciclo e a precipitação total foi de 898 mm (Figura 
1). As temperaturas máximas e mínimas ao longo do ciclo foram favoráveis ao 
desenvolvimento da cultura da soja, principalmente durante os meses que a cultura 
estava em enchimento de grãos. 

Os resultados nesta safra evidenciaram um aumento linear consistente da 
produtividade com o ano de lançamento das cultivares (Figura 2), o que atesta o papel 
do melhoramento no ganho de produtividade ao longo do tempo. A amplitude das 
produtividades obtidas foi de 1,9 a 5,3 Mg.ha-1.
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A análise de agrupamento demonstra que algumas cultivares da década de 70 
cultivados com as práticas de manejo atuais apresentaram produtividades 
equivalentes a materiais recentes (Tabela 1). Isso evidencia que o maior potencial 
produtivo já existia há algum tempo, porém não era plenamente alcançado. As 
maiores produtividades foram obtidas nas cultivares lançados na última década, 
evidenciando que o ganho genético na produtividade progrediu também nos últimos 
anos. Um dos fatores que contribuíram para o aumento da produtividade ao longo do 
tempo foi o aprimoramento da arquitetura de plantas, como exemplo o menor 
acamamento (Umburanas et al., 2017). 

Pelas médias da linha de tendência o ganho médio de produtividade em 
relação ao ano de lançamento das cultivares foi de 42,5 kg.ha-1.ano-1 (Figura 2). Como 
as cultivares se encontravam em ambiente comum, atribui-se que o fator que 
contribuiu majoritariamente a esse aumento de produtividade foi o ganho genético. 

Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP), processo nº 2016/06310-0. Também agradecem a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro Nacional de Pesquisa de Soja (Embrapa 
CNPSO) pela concessão das sementes. 
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Figura 1. Precipitação e temperatura máxima e mínima do ar por mês, durante o ciclo 
de desenvolvimento da cultura da soja na safra 2016/2017 em Guarapuava-PR. 

Figura 2. Correlação entre produtividade de grãos e ano de lançamento de cultivares 
de soja antigas e modernas conduzidas em experimento a campo na Safra 2016/17 
em Guarapuava, PR. 

Tabela 1. Produtividade de grãos de soja (kg ha-1) em cultivares antigas e modernas 
de soja na safra 2016/2017 em Guarapuava-PR. 

Ano de 
lançamento Cultivar Produtividade 

(kg ha-1)
Ano de 

lançamento Cultivar Produtividade 
(kg ha-1)

1960 Davis 1.860 D 1989 FT Cometa 3.597 B 
1968 Campos gerais 2.980 C 1991 BR36 3.957 B 
1973 IAS 3 2.040 D 1995 Embrapa 48 3.423 B 
1974 Paraná 3.443 B 2003 CD 206 3.867 B 
1974 Paraná Marrom 3.297 C 2007 BRS 282 3.900 B 
1975 Santa Rosa 2.713 C 2007 BRS 284 4.663 A 
1976 Viçoja 3.963 B 2008 BMX Potência 4.413 A 
1979 BR4 2.550 C 2011 AFS 110 5.303 A 
1984 FT11 Alvorada 2.247 D 2012 Nidera 5909 4.630 A 
1985 Ft Abyara 4.010 B 2013 TMG 7262 RR 4.083 B 
1986 Ocepar 3 Primavera 3.787 B 2014 MSOY 5892 IPRO 5.180 A 
1987 BR16 4.247 B 2016 BMX Garra 4.117 B 
1987 Ocepar 4 Iguaçú 3.813 B 2016 BMX Icone 4.880 A 

1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade-. 
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CORRELAÇÃO ENTRE A PORCENTAGEM DE ALINHAMENTOS ÚNICOS 
EM BIBLIOTECAS DE RNAseq DE SOJA SOB DEFICIT HIDRICO COM 

DIFERENTES TAMANHOS DE FRAGMENTO 
 

FUGANTI-PAGLIARINI, R.1; MOLINARI, M.D.C.2; BARBOSA, D.A.2; CARANHATO, 
A.L.H.2; MARIN, S.R.R.3; MERTZ-HENNING, L.M.3; NEPOMUCENO, A.L.3 
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Nas últimas décadas, o sequenciamento em larga escala trouxe novas 

informações sobre o transcriptoma celular, o conjunto de todos os transcritos 
expressos e de suas quantidades, em uma célula em um dado estágio de 
desenvolvimento ou condição fisiológica. Analisar e entender os dados biológicos de 
um transcriptoma permite aos pesquisadores interpretar os elementos funcionais do 
genoma, revelar componentes moleculares de células e tecidos bem como fornece 
informações sobre as respostas a condições adversas, sejam bióticas ou abióticas 
(Martin; Wang, 2011; Pavlovich, 2017). A análise correta desta grande quantidade de 
dados depende, no entanto, do uso de ferramentas de bioinformática robustas, em um 
pipeline que forneça informações confiáveis e em respostas aos objetivos de cada 
pesquisa individualmente. 

Assim, a partir dos dados brutos, que podem ser de diferentes tamanhos de 
fragmentos, dependendo da plataforma escolhida, deve-se inicialmente realizar a 
limpeza das sequências, pela identificação e remoção de sequências de adaptadores 
e filtragem de qualidade de cada posição de base sequenciada. Um dos softwares 
mais utilizado para esta etapa é o Trimmomatic (versão 0.36) (Bolger; Lohse; Usabel, 
2014) e a seguir, para se visualizar a qualidade dos dados obtidos pós-limpeza pode-
se utilizar o software FastQC (Andrews et al, 2010). Finalmente, após a limpeza das 
bibliotecas e a conferência da qualidade das sequências é realizada a etapa de 
alinhamento dos fragmentos sequenciados (reads) no genoma referência. Vários 
softwares estão disponíveis para realizar o alinhamento. Cabe ressaltar que as etapas 
iniciais de análise de bibliotecas de RNASeq são fundamentais para se obter dados 
robustos e confiáveis, que serão, muitas vezes, utilizados como informação básica na 
seleção de genes promissores e no desenho de estratégias de melhoramento, 
utilizando ferramentas de biotecnologia, visando o desenvolvimento de cultivares com 
caraterísticas de interesse agronômico, nutricional, de tolerância a estresse abióticos, 
resistência à estresses bióticos, entre outros.  

Considerando-se que bibliotecas de RNASeq podem ser sequenciadas em 
fragmentos de diferentes tamanhos, objetivou-se com este trabalho, analisar 
comparativamente, bibliotecas de RNASeq de soja sequenciadas em fragmentos de 
50 e 100 pb, para a recuperação de dados pós etapa de limpeza e alinhamento únicos 
no genoma referência. Busca-se com esta análise, avaliar se o tamanho dos reads 
pode apresentar relação com estes parâmetros. 

Assim, bibliotecas de RNASeq obtidas a partir de experimentos de soja sob 
déficit hídrico, sequenciadas pela plataforma Illumina 1.9, com fragmentos single-end 
de 50 pb e de 100 pb, com uma cobertura de sequenciamento de 1X foram utilizadas 
nestas análises. A extração do RNA foi realizada utilizando o reagente Trizol® 
(Invitrogen, Califórnia, EUA) e a eliminação de possível DNA remanescente foi 
realizada utilizando-se o Kit DNAse I (Invitrogen, Califórnia, EUA). Em seguida, foi 
utilizado o Kit Ribominus™ plant (Invitrogen Califórnia, EUA) para retirada do rRNA 
(ribossômico). A qualidade do material genético extraído foi avaliada pelo software 
BioAnalyzer (Agilent Califórnia, EUA) e a concentração obtida pelo Qubit 
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(Thermofisher, Massachusetts, EUA). As amostras que apresentaram melhor 
qualidade e integridade (RIN≥ 8.0) (Rna Integrity Number) foram selecionadas para a 
síntese das bibliotecas. Os dados brutos foram disponibilizados para download e 
análise na plataforma GeneSifter (https://login.genesifter.net/). A qualidade das 
sequências foi avaliada usando o Software FastQC versão 0.11.5 (Andrews et al, 
2010; Patel;Jain, 2012). A remoção dos adaptadores e das sequências de baixa 
qualidade foi realizada com o software Trimmomatic versão 0.36 (Bolger; Lohse; 
Usabel, 2014) padronizando os cortes da extremidade 3´ de 4 em 4 bases toda vez 
que a média de qualidade fosse inferior a 20 (Phred Quality Score, Q ≥ 20). 
Sequências com comprimento menor que 40 pb e maior que 90 pb também foram 
eliminadas para as bibliotecas sequenciadas em fragmentos de 100 pb e; para as 
bibliotecas sequenciadas em fragmentos de 50 pb foram mantidos fragmentos entre 
35 a 45 pb. Os arquivos sem adaptadores e sequências de baixa qualidade foram 
reavaliados com o software FastQC afim de se verificar a eficiência da filtragem.  

O genoma referência Willians 82 versão 2 utilizado nas análises foi obtido a 
partir do banco de dados Phytozome 
(https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html#!info?alias=Org_Gmax). Para as análises 
de alinhamento, mapeamento e anotação gênica das bibliotecas foram utilizados o 
arquivo do genoma em formato FASTA (Gmax_275_v2.0.fa.gz) e o arquivo de 
anotação (Gmax_275_Wm82.a2.v1.gene.gff3.gz) no formato GFF3. O genoma 
referência foi indexado através do uso da ferramenta hisat2-build do software HISAT2 
v.2.1.0. O alinhamento das bibliotecas também foi realizado através do software 
HISAT2 v.2.1.0, e somente os reads com alinhamentos únicos foram utilizados.  

Os dados apresentaram distribuição normal segundo o teste de Shapiro-Wilk, 
sendo, portanto, realizada posteriormente a análise de variância ANOVA e teste de 
separação de médias Tukey ao nível de 5% de significância utilizando o software 
SASM-AGRI (Canteri et al., 2001). Foi realizado também o teste de correlação de 
Pearson ao nível de 5% de significância) utilizando o software Rstudio (Racine, 2012). 

Os resultados indicaram uma maior taxa de recuperação de dados pós limpeza 
para as bibliotecas sequenciadas em fragmentos de 50 pb, em comparação às 
bibliotecas sequenciadas em fragmentos maiores, de 100 pb (Figura 1A). No entanto, 
a taxa de alinhamentos únicos para reads de 50pb foi menor se comparada à taxa 
obtida a partir de bibliotecas sequenciadas em fragmentos maiores (100 pb). Após a 
etapa de limpeza, nestas bibliotecas, os fragmentos resultantes possuem entre 40 e 
90 pb, e são mais informativos (maior taxa de alinhamento único) apresentando até 
20% mais alinhamentos únicos (Figura 1B). Alinhamentos únicos são importantes, 
principalmente, em análises de expressão diferencial, pois dão acurácia e diminuem 
informações ambíguas que podem levar a interpretação errôneas sobre o 
transcriptoma de uma célula em um dado estágio de desenvolvimento ou condição 
fisiológica (Busby et al., 2013; Volker; Small, 2017). O nível de correlação de Pearson 
entre a taxa de recuperação dos reads após a limpeza e a taxa de alinhamento únicos 
dos reads no genoma referência mostrou-se fortemente negativa (-0,95), indicando 
que a maior recuperação de dados após a limpeza é inversamente proporcional a 
qualidade do alinhamento. Estes dados corroboram a importância da escolha do 
tamanho dos fragmentos a serem sequenciados e das etapas inicias de análise de 
bibliotecas de RNASeq, determinantes para a obtenção de dados finais robustos e 
confiáveis. 
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Figura 1: A) Percentagem de recuperação de fragmentos, em 12 bibliotecas sequenciadas em 
fragmentos de 50 pb (em azul) e 12 bibliotecas sequenciadas em fragmentos 100 pb (em 
vermelho), após a etapa de limpeza realizada pelo software Trimmomatic (versão 0.36). B)  
Percentagem de alinhamento únicos no genoma referência em 12 bibliotecas sequenciadas em 
fragmentos de 50 pb (em azul) e 12 bibliotecas sequenciadas em fragmentos 100 pb (em 
vermelho). 
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Em metodologias de sequenciamento em larga escala como o RNA-Seq, as 

duplicatas não naturais podem causar erros no mapeamento e gerar dados de 
expressão diferencial de qualidade duvidosa. As duplicatas não naturais de PCR 
(Reação da polimerase em cadeia) surgem de produtos de PCR múltiplos da mesma 
molécula modelo, que se ligam à célula de fluxo e a sua remoção destina-se a reduzir 
o ruído e minimizar os falsos positivos (Li et al., 2009; Dozmorovv et al., 2015; Ebbert 
et al., 2016). Os pacotes de softwares mais utilizados na literatura para identificação e 
remoção destas duplicatas, são as ferramentas MarkDuplicates, do pacote Picard e 
rmdup do pacote SAMTools. A diferença entre elas está na forma como os algoritmos 
utilizados tratam os dados. O MarkDuplicates não exclui as duplicadas, apenas as 
sinaliza/marca, para que se possa escolher levar em consideração as duplicatas ou 
não nas análises seguintes, além de exigir mais memória RAM e demorar mais tempo 
para rodar os dados. O software rmdup, por outro lado, remove de forma rápida e com 
uso de pouca memória RAM. O SAMTools remove as duplicatas não naturais com 
eficiência de bibliotecas single-end (Ebbert et al., 2016). Para bibliotecas paired-end 
existem outras ferramentas mais adequadas para esta etapa, como o Depud, uma 
ferramenta do pacote EAGER (Peltzer et al., 2016).  

A relação entre o tamanho dos reads e as duplicatas não naturais é direta, uma 
vez que uma das etapas de análise é a remoção de sequências muito curtas, abaixo 
de 40 pb que ocorrem várias vezes dentro da sequência alvo e, portanto, fornecem 
apenas informações ambíguas (Bolger; Lohse; Usabel, 2014). Quanto menor o 
tamanho dos fragmentos de entrada, menores os fragmentos após a etapa de limpeza. 
Assim, fragmentos sequenciados de 50 pb após a limpeza ficarão com 35-45 pb e os 
fragmentos de 100 pb ficarão, após a limpeza, com fragmentos entre 40-90 pb. 
Considerando esta informação, é importante, durante o delineamento experimental, 
realizar a escolha correta do tamanho dos reads que se deseja obter, dependendo da 
plataforma de sequenciamento e do objetivo do trabalho (Conesa et al., 2016). 
Bibliotecas geradas por exemplo, por plataformas Illumina podem gerar reads que 
variam de 50 a 200 pb (Liu et al., 2012; Quail et al., 2012; Buermans; Den Dunnen 
2014; Vincent et al., 2016).  

Portanto, como o tamanho final dos reads sequenciados relaciona-se 
diretamente com a qualidade do alinhamento no genoma referência, objetivou-se 
neste trabalho avaliar as taxas de ocorrência de duplicação não naturais em 
bibliotecas com diferentes tamanhos de reads, gerados por plataformas de 
sequenciamento Illumina.  

Para realização deste trabalho foram utilizadas 24 bibliotecas de RNA-Seq 
gerados pela plataforma Illumina 1.9, obtidas a partir de experimentos de soja sob 
déficit hídrico. Todas as bibliotecas single-end avaliadas apresentavam uma cobertura 
de 1X o genoma referência (Soja – cultivar Williams 82). Doze destas bibliotecas foram 
sequenciadas com reads de 50 pb em média e as outras 12 bibliotecas sequenciadas 
com reads finais de 100 pb em média. O RNA total foi obtido a partir do reagente 
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Trizol, com resgate do RNAm e eliminação do RNAr. As amostras que apresentaram 
melhor qualidade e integridade (RIN≥ 8.0) (Rna Integrity Number) foram selecionadas 
para a síntese das bibliotecas. Os arquivos brutos FASTQ tiveram sua qualidade 
avaliada antes e depois da limpeza pelo software FastQC versão 0.11.5 (Andrews et 
al, 2010; Patel; Jain, 2012). A remoção dos adaptadores e de sequências de baixa 
qualidade foi realizada com o software Trimmomatic versão 0.36 (Bolger; Lohse; 
Usabel, 2014). O alinhamento das bibliotecas também foi realizado através do 
software HISAT2 v.2.1.0, e somente os reads com alinhamentos únicos foram 
utilizados. As taxas de duplicatas não naturais foram obtidas a partir da ferramenta 
rmdup do software O SAMTools V.1.5 (Li et al., 2009; Dozmorov et al., 2015; Ebbert et 
al., 2016). Os dados apresentaram distribuição normal segundo o teste de Shapiro-
Wilk. Por se tratar de dados paramétricos foram realizadas análise de variância 
ANOVA e teste de separação de médias Tukey, ao nível de 5% de significância 
(Canteri, et al., 2001). 

Os resultados obtidos mostraram que as bibliotecas que foram sequenciadas 
em fragmentos de 50 pb apresentaram maior número de duplicações não naturais 
quando comparada às bibliotecas geradas a partir de reads de 100 pb. Para algumas 
bibliotecas, foram identificados de 9 a 15% mais duplicatas não naturais. Bibliotecas 
sequenciadas em fragmentos de 100 pb apresentaram, ao contrário, menores taxas de 
duplicação não naturais. Embora consideradas artefatos provenientes da etapa de 
PCR (Ebbert et al., 2016), altas taxas de duplicações não naturais podem gerar um 
aumento no número de genes falsos positivos. Assim, foi possível concluir que a taxa 
de duplicatas não naturais é inversamente proporcional ao tamanho dos reads finais 
gerados pela plataforma Illumina, sugerindo que, para uma análise de dados mais 
acurada e confiável, deve-se dar preferência para bibliotecas de RNA-Seq 
sequenciadas em fragmentos maiores, principalmente quando o objetivo é a 
expressão diferencial de genes, onde genes falsos positivos podem superestimar os 
resultados.   
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Figura 1. Taxa de duplicatas não naturais em bibliotecas de RNA-Seq com reads de 50 e 100 pb. Teste de Tukey ao 
nível de 5% de significância. Em azul escuro estão representadas as bibliotecas com reads de 50 pb e cinza, 
bibliotecas com reads de 100 pb. Letras maiúsculas comparam a média das bibliotecas geradas a partir de fragmentos 
de 50 e 100 pb através do teste de separação de médias Tukey ao nível de 5% de significância. Letras diferentes são 
estatisticamente diferentes. (Azul - reads com 50 pb e cinza – reads com 100 pb). 
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A cultura da soja é indispensável para a sustentabilidade econômica da 
atividade agrícola no Brasil. As áreas cultivadas com a oleaginosa têm aumentado a 
cada ano, conferindo ao pais o posto de segundo maior produtor mundial de soja. A 
região sul de Minas Gerais vem se destacando nos últimos anos na produção da 
oleaginosa. Já tradicional produtora de café e milho, a região encontrou na soja uma 
alternativa interessante para aumentar a rentabilidade dos produtores e ainda uma 
parceria perfeita na sucessão e rotação de culturas com o milho, cultura já 
estabelecida na região. 

Com uma maior demanda mundial da oleaginosa, o melhoramento genético se 
torna uma parte fundamental do processo. O intuito do melhoramento da cultura da 
soja e de outras espécies é a obtenção de cultivares com característica que permitam 
um aumento no potencial produtivo. 

Na obtenção de cultivares superiores é importante ter ampla variabilidade 
genética, pois cada genótipo pode apresentar aspectos desejáveis em alguma 
característica (Tsutsumi et  al.,  2015). Sendo assim buscam-se métodos de 
melhoramento que unam essas características em um genótipo apenas, sendo a 
hibridação o método mais importante na cultura da soja (Sedyama, 2015). 

Uma alternativa na tomada de decisão na escolha das progênies é a obtenção 
de estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, tais como, herdabilidade, 
correlações genéticas e fenotípicas, ganhos esperados com a seleção, entre outros. 
Estes parâmetros refletem a natureza do genótipo e a ação ambiental, possibilitando a 
predição dos ganhos oriundos da seleção e a definição das estratégias que serão 
utilizadas no programa de melhoramento (Rossmann, 2001). 

Assim, objetivou-se avaliar progênies de soja com bons atributos 
agronômicos e adaptadas à região sul de Minas Gerais por meio de 
hibridação de cultivares. 

O experimento foi conduzido em dois ambientes no estado de Minas Gerais. 
No município de Lavras, no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Agropecuária - Fazenda Muquém, situada à latitude de 21o14’S, longitude 45o00’W e 
altitude de 918 m, e no município de Itutinga, na Fazenda Milanez, latitude de 
21º17’52” S, longitude de 44º39’28” O e altitude de 969 m. 

As parcelas experimentais foram constituídas de uma linha de 2 metros de 
comprimento, espaçadas em 0,5 metros com 2 repetições considerando o 
delineamento em látice simples 14x14.

Foram utilizadas progênies segregantes F3:4 oriundas do cruzamento P98Y11 
x FAVORITA RR. O cruzamento foi realizado em casa de vegetação na safra de 
2013/2014.  A hibridação manual seguiu procedimento semelhante ao descrito por 
Borém et al. (2009). As sementes da geração F1 foram multiplicadas na safra de 
inverno 2014 em casa de vegetação, adotando duas plantas por vaso. As progênies 
foram conduzidas em Bulk até F3, sendo selecionadas 200 plantas/população.   Na   
safra   de   verão   2015/2016   foram   colhidas   plantas individuais da população F3 
para avaliação das progênies.  As plantas foram trilhadas individualmente utilizando 
debulha manual.

219



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 692

Para o preparo da área experimental adotou-se o sistema de plantio direto 
com dessecação prévia da área, com aplicação de 3L.ha-1  de glifosato e posterior 
abertura dos sulcos de semeadura, utilizando tração mecanizada. Antes da 
semeadura, as sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium japonicum,
utilizando-se inoculante turfoso Nitral na proporção de 1.200.000 bactérias por 
semente no sulco de semeadura. A semeadura foi realizada manualmente no início 
do mês de novembro 

Foram avaliados dias para o florescimento com 50% da parcela apresentando 
florescimento pleno, dias para maturação com 90% das plantas da parcela em estágio 
R8, altura de inserção do primeiro legume, altura de plantas, índice de acamamento de 
acordo com a escala proposta por Bernard et al. (1965), produtividade de grãos, sendo 
corrigido para umidade a 13%. 

Os dados fenotípicos foram submetidos à análise de variância individual com 
auxílio do software estatísticos R (R Core Team, 2016). A acurácia seletiva visando 
verificar a melhoria na precisão das estimativas foi determinada pelo seguinte 
estimador (Gezan; Munoz, 2014): Posteriormente, fo i  realizada a análise conjunta 
também no software estatísticos R (R Core Team, 2016) envolvendo os dois 
ambientes de avaliações.

As estimativas dos componentes de variância revelam a existência de 
variabilidade para todos os caracteres (Tabela 1). Este fato é fundamental para se 
realizar a seleção das melhores progênies e obter ganho. Hoffmann (2010) destaca a
importância da variabilidade para se obter sucesso com a seleção. As herdabilidades 
para os caracteres avaliados foram diferentes de zero, uma vez que todos os valores 
para limites inferiores e superiores da herdabilidade (Knapp et al., 1985) foram valores 
positivos, evidenciando a possibilidade de sucesso com a seleção.

Assim como as estimativas dos componentes de variância, as distribuições   
de frequências das médias BLUP também evidenciam a existência de variabilidade 
entre as progênies, assim como, comprova também a natureza quantitativa dos 
caracteres devido à distribuição continua (Figura 1). 

A amplitude de variação para produtividade dos grãos (Tabela 2) foi de 15 
sacos.ha-1.  A maioria das progênies obtiveram produtividades acima de 75 
sacos.ha-1, valores estes considerados altamente satisfatórios, demonstrando assim 
o potencial produtivo das progênies avaliadas. 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que as estimativas dos 
componentes de variância e as distribuições de frequências das médias 
evidenciaram a existência de variabilidade entre as progênies, podendo obter ganho 
com a seleção. As progênies avaliadas apresentaram características agronômicas 
favoráveis, demonstrando o potencial produtivo das mesmas. 
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ETabela 1. Estimativas da variância genética (2Gp), variância ambiental (2Ep), variância da 
interação (2GxA), ganho de seleção (GS%) e herdabilidade (h²) dos caracteres produtividade 
(Prod), dias para florescimento (DPF), dias para maturação (DPM), inserção do primeiro 
legume (INS),  altura de plantas (ALT) e acamamento  (ACA), dos dados  referentes  às 
progênies F3:4  da safra 2016/2017 nos municípios de  Lavras-MG e Itutinga-MG.

Prod. DPF DPM INS ALT ACA

2Gp 31,35 (5,60) 25,81 (5,08) 36,15 (6,01) 4,27 (2,07) 51,14 (7,15)    0,33 (0,58)

2Ep 351,27 (18,74) 8,67 (2,94) 11,82 (3,44) 14,37 (3,79) 47,33 (6,88)    0,79 (0,89)

2GxA 15,30 (3,91) 1,51 (1,23) 2,20 (1,48) 2,22 (1,49) 21,06 (4,59)    0,12 (0,35

GS% 0,18 -2,78 -3,60 -0,33 2,58    -0,01
h²    0,36     0,92     0,93     0,59     0,84     0,68 

LI    0,17     0,90     0,91     0,48     0,80     0,59 

LS    0,50     0,94     0,94     0,69     0,88     0,75 

Acurácia
%

   48,02%     94,34% 94,19% 68,01% 82,62 74,20%

Figura 1. Distribuição de frequências das médias BLUP das progênies F3:4 para os 
caracteres Produtividade, em sacas.ha-1;  dias para o florescimento;  dias para a maturação; 
altura de inserção do primeiro legume, em cm; altura de plantas, em cm; e acamamento 

Tabela 2. Estimativa dos valores máximos, mínimos e a amplitude de variação dos caracteres 
produtividade (Prod), dias para florescimento (DPF), dias para maturação (DPM), inserção do 
primeiro legume (INS), altura de plantas (ALT) e acamamento (ACA), dos dados referentes 
às progênies F3:4 da safra 2016/2017 nos municípios de Lavras-MG e Itutinga-MG.

Prod. DPF DPM INS ALT ACA
Máximo 83,00 83 157 26,00 113,00 3
Mínimo 68,00 52 129 18,00 85,000 1
Amplitude 15,00 31 28 8,00 28,00 2

Agradecimentos: UFLA, CNPq, CAPES e FAPEMIG.
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O ciclo de florescimento e maturação da soja são influenciados por vários 
fatores ambientais, principalmente o fotoperíodo e a temperatura (Rodrigues et al., 
2001). Nesse sentido, a adaptação de cultivares de soja a diferentes latitudes depende 
sobretudo do tempo necessário para que as plantas iniciem seu florescimento e, 
consequentemente, atinjam sua maturidade.  

Segundo Teixeira (2017) o caráter número de dias para o florescimento é 
considerado importante na determinação do ciclo vegetativo das plantas, pois fornece 
informações preditivas sobre a precocidade de genótipos, que é frequentemente 
almejada por melhoristas na cultura da soja. Dessa forma, o conhecimento dos 
mecanismos envolvidos no controle deste caráter, bem como, a obtenção de 
informações sobre o tipo de ação gênica que o controla, são essenciais no processo 
de seleção de genótipos. 

Tradicionalmente, em programas de melhoramento genético de soja a 
obtenção de estimativas de parâmetros genéticos e fenotípicos, como herdabilidade e 
ganhos com seleção, tem contribuído para a realização de um processo seletivo 
eficiente. Eles possibilitam direcionar a escolha do método mais apropriado para a 
seleção em etapas iniciais e avançadas de um programa, e também permite o estudo 
da variabilidade e do comportamento genético associado aos caracteres agronômicos 
de interesse (Vasconcelos et al., 2012). 

Portanto, objetivou-se estimar parâmetros genéticos e fenotípicos associados 
ao caráter número de dias para o florescimento, em progênies de soja adaptadas ao 
Sul de Minas Gerais. 

O trabalho foi conduzido em três locais: no Centro de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal de Lavras - UFLA 
(21º12’S), no município de Lavras-MG; no Centro de Transferência de Tecnologia da 
UFLA (21º09’S), no município de Ijaci-MG; e em área particular cedida pela Fazenda 
Milanez (21º17’S), no município de Itutinga-MG durante a safra de 2017/18.  

Foram estudadas progênies oriundas de quatro cruzamentos biparentais de 
soja. Os tratamentos constituíram-se de 56 progênies F3:5 e 8 cultivares de soja 
(parentais). Os genótipos foram semeados em parcelas de 1 linha de 3,0 metros em 
delineamento experimental de látice triplo 8x8. 

A instalação dos experimentos ocorreu nos meses de novembro e dezembro. A 
semeadura foi realizada manualmente em área de sistema de plantio direto, com 
espaçamento de 0,50 metros. No momento da semeadura foi feito a aplicação de 
Bradyrhizobium japonicum em jato dirigido nos sulcos de plantio. O controle de plantas 
daninhas, pragas e doenças foram realizados, mediante incidência, com uso de 
produtos recomendados para a cultura da soja na região.  

O número de dias para o florescimento (NDF) foi avaliado no momento em que 
50% das plantas de soja da parcela apresentavam florescimento pleno (estádio R2). 
As estimativas dos parâmetros genéticos e fenotípicos foram obtidas com o auxílio do 
Software computacional R (R Core Team, 2017). Foi realizado o teste da razão de 
verossimilhança para verificar a significância dos componentes de variância genética e 
da interação genótipo x ambiente (GxA). A precisão experimental foi aferida por meio 
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da acurácia seletiva (Resende; Duarte, 2007) e do coeficiente de variação 
experimental (CV).  

A duração do período vegetativo é uma característica que reflete a precocidade 
em genótipos de soja. Na tabela 1, estão apresentadas a média geral para este 
caráter, bem como a amplitude de variação. Os valores do coeficiente de variação e 
da acurácia seletiva indicaram boa precisão experimental. 

As estimativas de variância e herdabilidade para NDF também estão 
apresentadas na Tabela 1. Nota-se que a maior parte da variância fenotípica é devida 
a variação ambiental, que no caso foi de maior magnitude (2,16) em relação a 
variância genética (1,78). Contudo, por meio do teste da razão de verossimilhança, 
tanto o componente de variância genética quanto o componente da interação GxA 
foram considerados significativas. Segundo Cruz (2005), a variância resultante dos 
efeitos ambientais interfere no processo seletivo, e consequentemente dificulta o 
reconhecimento de genótipos superiores. 

A herdabilidade estimada para NDF foi de 80%, valor considerado alto para 
espécies vegetais (Ramalho et al. 2012). O resultado foi compatível com outros 
estudos encontrados na literatura (Bárbaro et al., 2007; Teixeira et al., 2017). Desta 
forma, considerando que o coeficiente de herdabilidade define a proporção do 
diferencial de seleção que vai ser transmitido a geração seguinte, e que o mesmo está 
fortemente relacionado aos ganhos de seleção (Leite et al., 2015), a estimativa deste 
parâmetro no presente estudo indica a possibilidade de selecionar com sucesso 
progênies de soja para NDF. 

Os resultados dos ganhos esperados com a seleção em diferentes 
intensidades de seleção estão representados na Tabela 2. De acordo com Hamawaki 
et al. 2012, baseando-se nas informações de ganhos de seleção, é possível orientar 
de maneira eficaz um programa de melhoramento e prever o sucesso do método de 
seleção adotado. 

Deve-se enfatizar que os valores negativos obtidos para o ganho com a 
seleção é um fator favorável, uma vez que na seleção para NDF considera-se 
indivíduos com menores valores, indicando seleção para precocidade de 
florescimento. Observa-se que quanto menor intensidade de seleção maior o ganho 
com a seleção, ou seja, com intensidade de 1% é esperado redução de até 2,65 dias 
na duração do período vegetativo. 

Por fim, conclui-se que o caráter número de dias para florescimento apresentou 
alta herdabilidade, e que o ganho esperado com a seleção é maximizado conforme a 
redução na intensidade de seleção. 
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Tabela 1. Parâmetros genéticos para número de dias para florescimento em progênies 
de soja nos municípios de Lavras, Ijaci e Itutinga, na safra 2017/18. 

Fonte de variação Número de dias para florescimento 
2
F 4,60 
2
G 1,78* 
2
A 2,16 

2
GxA 0,66* 
h2 0,80 
rgg 0,87 

CV (%) 2,94 
Média 50,03 
Mínimo 46,71 
Máximo 54,23 

Amplitude 7,52 
2
F = variância fenotípica; 2

G = variância genotípica; 2
A = variância ambiental; 2

GxA = variância da interação genótipo 
x ambiente; h2= herdabilidade; rgg= acurácia seletiva; CV= coeficiente de variação experimental. 
* Significativo a 1% de probabilidade pelo teste da razão de verossimilhança 

Tabela 2. Ganhos estimados com a seleção para o número de dias para florescimento 
em progênies de soja sob diferentes intensidades de seleção, nos municípios de 
Lavras, Ijaci e Itutinga, na safra 2017/18. 

Número de dias para o florescimento 
IS (%) 1 5 10 15 20 25 30 35 

GS -2,65 -1,94 -1,63 -1,31 -1,11 -0,97 -0,87 -0,79 
GS (%) -5,29 -3,88 -3,25 -2,61 -2,21 -1,93 -1,73 -1,58 
Média* 47,39 48,10 48,42 48,73 48,94 49,08 49,18 49,25 

IS= intensidade de seleção; GS= ganho estimado com a seleção em dias e em porcentagem (%) 
*Média esperada da população melhorada 
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thiago_patente@hotmail.com  

O agronegócio brasileiro modificou-se, e o desenvolvimento de tecnologias de 
produção contribuiu para que, o Brasil se tornasse um país de destaque em 
produtividade na cultura da soja [Glycine max (L.) Merrill] (Silveira, 2012). Segundo a 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2017) o país é o segundo maior 
produtor de soja do mundo, com uma produção de 113,923 milhões de toneladas na 
safra 2016/2017 em uma área de 33,890 milhões de hectares. 

Diversos fatores bióticos e abióticos afetam o cultivo da soja, comprometendo 
em função do estresse, a produção de soja. Por exemplo, ataques de agentes 
fitopatogênicos que limitam o rendimento produtivo, principalmente aqueles que atuam 
diminuindo a área fotossintética e comprometendo a produção e qualidade dos grãos 
(Castro, 2015). O oídio é uma das principais doenças que acometem a cultura da soja, 
podendo provocar até 40% de perdas na produtividade. Causada pelo fungo biotrófico 
Erysiphe difusa, que forma colônias esbranquiçadas de aspecto pulverulento sobre as 
superfícies de partes aéreas de plantas vivas, especialmente nas folhas (Igarashi, 
2010).

O desenvolvimento do oídio é favorecido com período de estiagem durante o 
ciclo da cultura temperaturas relativamente amenas, próximas a 20º C e alta umidade 
de 50 a 90% afetando principalmente cultivares tardias (Almeida et al., 2008).  

A resistência genética é a forma mais eficaz e econômica para o combate da 
doença (Pereira et al., 2012). A resistência é definida pela capacidade do hospedeiro 
em dificultar a infecção e proliferação do organismo fitopatogênico. Dessa forma, os 
programas de melhoramento genético vegetal visam obter populações com maior 
variabilidade genética a fim de selecionar genótipos, que apresentam resistência ao 
patógeno.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de grãos e a reação de 
genótipos de soja sob infecção por E. difusa. 
 O experimento foi realizado na fazenda experimental Capim Branco da 
Universidade Federal de Uberlândia, em casa de vegetação do Programa de 
Melhoramento Genético de soja (PMGS) da universidade. Foram avaliadas 4 
linhagens de soja provenientes do PMGS (UFUS 83, UFUS TK e UFUS 78) e 4 
cultivares (UFUS 6901, UFUS 7415, UFUS 7910, BR/MG46 Conquista e BRS Jiripoca) 
que foram utilizadas como padrões de susceptibilidade e resistência ao oídio. 
Adotando delineamento de blocos completos casualizados com seis repetições. 
 Cada parcela consistiu em um vaso de 3kg com substrato na proporção 1/3 de 
matéria orgânica e 2/3 solo. Foram semeadas quatro sementes em cada vaso a uma 
profundidade de 3 cm, após a emergência foi realizado desbaste a fim de uniformizar a 
quantidade de plântulas nas parcelas.  
 Aos 15 dias após a semeadura ocorreu a inoculação do E. diffusa seguindo 
protocolo de Lohnes & Bernard (1992) e Lohnes et al. (1993). Nessa etapa foram 
introduzidas uma parcela com fonte de inóculo a cada quatro parcelas do estudo. Além 
do contato direto entre folhas das plantas contaminadas e plantas em avaliação a fim 
de induzir a infestação por oídio nas parcelas experimentais.  
 A severidade da infecção foi avaliada de forma visual atribuindo notas a cada 
parcela segundo a escala de Lohnes & Nickell (1994). A partir dos níveis de infecção 
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(NI) os genótipos foram classificados como: Resistentes (NI: 0 a 2); Moderadamente 
Resistentes (NI: 2,1 a 3); Susceptíveis (NI: 3,1 a 4); e Altamente Susceptíveis (NI: 4,1 
a 5). Além da produtividade de grãos (PROD). 

Coeficientes de variação (CV) superiores a 30% são considerados alto, porém 
em estudos com linhagens é comum valores elevados de C.V. indicando a diferença 
genética e fenotípica entre os tratamentos. O C.V. mais alto, 36,21% foi observado 
para produtividade de grãos (Tabela 1). Teixeira (2017) avaliando linhagens de soja 
em condições de campo no município de Uberlândia, também observou entre os 
valores mais alto de C.V. para o caráter produtividade de grãos. 
 A estimativa de coeficiente de determinação genotípica (H²) permite inferir a 
proporção da variabilidade fenotípica que se deve a causas genéticas e com isso 
identificar a possibilidade de selecionar um genótipo superior. Os valores de H² são 
considerados altos quando superam 70%. Os valores de H² obtidos foram de 93,14 
82,33% para a severidade de infestação do oídio e produtividade de grãos, 
respectivamente. Confirmando assim que a resistência para a doença tem fundamento 
genético e podemos selecionar genótipos mais resistentes e também mais produtivos.  
 Os níveis de infecção ao Oídio variaram entre 2,08 para linhagem UFUS 78 e 5 
observado nas cultivares UFUS 6901 e BRS Jiripoca. (Tabela 2). Os genótipos 
avaliados foram divididos em dois grupos quanto a resistência a doença: 
Moderadamente Resistente que compõe as cultivares UFUS 7910, UFUS 7415, e 
BR/MG46 Conquista Mineira e as linhagens UFUS 83 e UFUS 79; e Altamente 
Susceptível compreendendo as cultivares UFUS 6901 e BRS Jiripoca e a linhagem 
UFUS TK. Resultados semelhantes foram obtidos por Gonçalves et al. (2009) em 
condição de casa de vegetação. No referido trabalho observaram valores entre 2,25 e 
5, classificados em moderadamente resistente, susceptíveis e altamente susceptíveis. 

Concluímos que os caracteres severidade da infestação por oídio e 
produtividade de grãos apresentam variabilidade genética. Nesse trabalho foram 
encontrados genótipos moderadamente resistentes e altamente susceptíveis ao 
patógeno E. difusa.
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Tabela 1. Variabilidade fenotípica, parâmetros genéticos e coeficiente de variação para 
severidade da infecção por oídio (OÍDIO) e produtividade de grãos (PROD) de grãos em 
linhagens e cultivares de soja cultivadas em condições de casa de vegetação. 

Caracteres QMG H2 CV (%) 

OÍDIO 9,09** 93,14 24,13

PROD 75,37** 82,33 36,21
**: significativo ao nível de 1% de significância pelo teste F. CV (%): coeficiente de variação; H2: coeficiente de 

determinação genotípico 

Tabela 2. Teste de médias variação para severidade da infecção por oídio (OÍDIO) e 
produtividade de grãos (PROD) em linhagens e cultivares de soja cultivadas em 
condições de casa de vegetação. 

Genótipos OIDIO PROD
Carajás 2,50 ab 13,83 a
Tapajós 2,80 ab 13,91 a
Tikuna 4,08 bc 10,83 ab

 UFUS 6901 5,00 c 4,33 b 
 UFUS 7415 2,43 ab 6,85 ab 

 Mineira 2,08 a 12,33 ab 
 Conquista 2,25 a 11,33 ab 
 Jiripoca 5,00 c 7,16 ab 

Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância 
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No Brasil, na safra 2015/16, a seca foi um dos principais fatores responsáveis 

pela perda de aproximadamente 9,7% da capacidade produtiva nacional (Hirakuri, 
2016). Já na Argentina, terceiro maior produtor mundial do grão, a previsão é que 
nesta safra (2017/18) ocorram perdas de quase 20% da produção sojícola total do 
país devido ao déficit hídrico (USDA, 2018). Com base nestes dados, o 
desenvolvimento de novas cultivares com tolerância a estresses abióticos torna-se 
uma ferramenta importante para o incremento da produtividade.  
 O fator de transcrição (FT) AREB (ABA-Responsive-Element-Binging) é uma 
proteína ABA-dependente, que regula a expressão de genes relacionados à resposta 
da planta ao déficit hídrico. O Laboratório de Biotecnologia Vegetal da Embrapa Soja, 
gerou vários eventos transgênicos contendo a construção 35S:AtAREB1FL com o 
marcador molecular de seleção 35S:bar. Dentre estes, o evento 1Ea2939 apresentou 
maior desempenho em ensaios de campo, com 35 a 44% maior produtividade do que 
seu background convencional (BR16), quando o tratamento com déficit hídrico foi 
aplicado nas fases de crescimento e reprodução, respectivamente. 

Com a intenção de manter a característica de tolerância a seca, diferentes 
cruzamentos foram realizados com genótipos mais modernos alocados em grupos de 
maturação contrastantes. A partir desta estratégia, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
as respostas fisiológicas relacionadas a taxa fotossintética e condutância estomática 
de diferentes genótipos de soja obtidos a partir da introgressão da construção 
35S:AtAREB1FL. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação durante a safra 2017/18, 
montado em delineamento de blocos casualizados em modelo fatorial 6x2, sendo 
composto por seis genótipos (1Ea2939; linhagem oriunda do cruzamento LS93-
0375x1Ea2939 – 16T-0005; linhagem oriunda do cruzamento BMX-Desafiox1Ea2939 
– 16T-0010; LS93-0375; BMX-Desafio e BR16) em duas condições (Controle e Déficit 
Hídrico), com nove repetições, sendo as sementes dos cruzamentos pertencentes a 
geração F3:4. 

Cada genótipo foi plantado individualmente no dia 31 de outubro de 2017, em 
vasos com capacidade volumétrica de 1 litro. Os vasos foram preenchidos com 1 kg 
de mistura substrato:areia (1:1), o substrato utilizado foi constituído de mistura:  
terra:areia:composto orgânico na proporção 3:2:2 respectivamente. Após o plantio, as 
plantas foram mantidas em casa de vegetação com temperatura programada a 
28±2ºC. Após dez dias do plantio, foi feita a seleção fenotípica com aplicação do 
herbicida glufosinato-sal de amônio (Finale®) na concentração de 200 g l-1(dosagem 
comercial 1,5 l ha-1). Cada planta também teve a presença do transgene confirmada a 
partir da realização da reação em cadeia da polimerase (PCR). 

Durante 22 dias após o plantio, todos os vasos foram irrigados diariamente até 
o momento em que todos os genótipos alcançaram o estádio de desenvolvimento V4. 
A partir deste ponto, todos os vasos foram ensacados com sacos plásticos que foram 
amarrados até próximo da região do caule, onde foi adicionada fibra hidrofóbica para 
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impedir a perda de água para o ambiente. Na região inferior dos vasos dos 
tratamentos pertencentes a condição controle foi feito um furo no plástico para evitar o 
acumulo de água, e então estes vasos continuaram sendo irrigados diariamente com 
auxílio de uma seringa. Já os vasos pertencentes ao da condição de déficit hídrico 
tiveram a suspenção completa da irrigação. Vale ressaltar, que nesta etapa a cultivar 
LS93-0375 já se encontrava no estádio reprodutivo R1, devido ao fato desta cultivar ser 
superprecoce (Grupo de maturação 4.2). 

Os tratamentos experimentais tiveram sua determinação com base na 
condutância estomática (gs), onde valores inferiores a 200 mmol H2O m-2s-1 foram 
considerados como determinantes para a condição de estresse por déficit hídrico e 
valores acima deste foram considerados para a condição controle (Salinet, 2009). 
Todos os genótipos da condição de déficit hídrico, começaram a apresentar gs ≤200 
mmol H2O m-2s-1 cinco dias após o início do déficit. Então, no dia 26 de novembro 
foram realizadas as leituras de condutância estomática e capacidade fotossintética, 
com o auxílio do analisador portátil de fotossíntese (LI-6400 Portable Photosynthesis 
System, LI-COR, Lincoln, USA). 

Conforme a Tabela 1, os genótipos 16T-0010, LS93-0375 e BMX-Desafio 
apresentaram os maiores valores de gs, 0,5254, 0,5114 e 0,5013, respectivamente, na 
condição controle e o genótipo 1Ea2939 apresentou o menor gs com um valor de 
0,4553. Já na condição de déficit hídrico o genótipo 1Ea2939 apresentou o maior valor 
de gs quando comparado com os demais genótipos, sendo este de 0,2000. Os 
genótipos 16T-0010 e 16T-0005 apresentaram uma gs de 0,1078 e 0,0804 
respectivamente, não havendo diferença entre si. Estes valores foram superiores 
quando comparados aos seus respectivos parentais BMX-Desafio, BR16 e LS93-0375 
que apresentaram valores de gs 0,04221; 0,0218 e 0,0211, respectivamente. 

Segundo Farquhar e Sharkey(1982), uma menor condutância estomática pode 
limitar a assimilação de CO2 e consequentemente reduzir a capacidade fotossintética e 
a taxa de transpiração. 

Na Tabela 2, na condição controle, os genótipos que apresentaram maior taxa 
fotossintética foram a LS93-0375, 16T-0010 e o 1Ea2939 com valores de 18,40, 16,96 
e 16,56 respectivamente, não havendo diferença significativa entre si. Existe um 
consenso na literatura de que o fechamento estomático está ligado a menor taxa 
fotossintética, porém, mesmo em condições de alta gs  outros fatores podem ocasionar 
a queda nesta taxa, como por exemplo, decréscimos na atividade da rubisco (Bota et 
al., 2004). 

Já na condição de déficit hídrico os genótipos que apresentaram maior taxa 
fotossintética foram o 1Ea2939 e 16T-0010 com 15,07 e 14,22 respectivamente não 
havendo diferença significativa entre si. O genótipo 16T-0005 também apresentou uma 
taxa superior que os demais parentais indicando que os genótipos obtidos a partir da 
introgressão da construção 35S:AtAREB1A apresentaram maior tolerância ao déficit 
hídrico. Uma maior taxa de tolerância pode estar ligada a eficiência no uso da água 
disponível no solo, onde o fechamento estomático promoveu a redução da perca de 
água para o ambiente, permitindo que a planta tenha água disponível por um período 
mais prolongado (Marinho et al., 2016). 

 Neste contexto, os genótipos oriundos do cruzamento com o 1Ea2939 
apresentaram resultados superiores na condutância estomática, não diferindo 
estatisticamente entre si, quando comparados com seus respectivos parentais. Os 
mesmos apresentaram maior taxa fotossintética, indicando que a introgressão da 
construção 35S:AtAREB1A nos respectivos genótipos, promoveu maior tolerância ao 
déficit hídrico. 

 
 
 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 702

 

Tabela 1. Comparação da condutância estomática de seis genótipos de soja em condição 
controle e de déficit hídrico. 

 
Tabela 2. Comparação da taxa fotossintética de seis genótipos de soja em condição controle e 
de déficit hídrico. 
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Populações/Parentais Genótipos  
Condutância (mmol H2O m-2 s-1) 

Controle Déficit Hídrico 

Parental 1Ea2939 0,4553 cA 0,2000 aB 

LS93x1Ea 16T-0005 0,4868 bcA 0,0804 bcB 

BMXx1Ea 16T-0010 0,5254 aA 0,1078 bB 

Parental BMX-Desafio 0,5013 abA 0,0421 cdB 

Parental LS93-0375 0,5114 abA 0,0211 dB 

Background  BR16 0,4783 bcA 0,0218 dB 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não apresentam diferença significativa entre si pelo 
teste de Duncan (p<0,05). 

Populações/Parentais Genótipos 
Taxa fotossintética (mol CO2 m

-2 s-1) 

Controle Déficit Hídrico 
Parental 1Ea2939 16,56 abA 15,07 aA 

LS93x1Ea 16T-0005 15,35 bA 10,23 bB 
BMXx1Ea 16T-0010 16,96 abA 14,22 aB 
Parental BMX-Desafio 15,08 bA 3,88 cB 
Parental LS93-0375 18,40 aA -0,43 dB 

Background  BR16 15,02 bA -0,02 dB 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não apresentam diferença significativa entre si pelo 
teste de Duncan (p<0,01). 
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DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE SOJA NA REGIÃO SUL 
DE MINAS GERAIS 

REZENDE, P.M.1; BRUZI, A.T.1; SILVA, K.B., VILELA, N.J.D.1; GODINHO, S.H.M1.

1Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras, MG, pmrezend@dag.ufla.br.

O rendimento de soja do Brasil na safra de 2016/2017 atingiu 114 milhões de 
toneladas, o resultado de 33,9 milhões de hectares dedicados à terra cultivada, sendo 
que a cada ano/safra há perspectivas de aumento para tornar o Brasil o maior produtor 
desse grão. Minas Gerais nos últimos anos vem sendo o sexto Estado em produção 
de soja no Brasil, na última safra foram 5,1 milhões de toneladas, 1,4 milhões de 
hectares cultivados, e as estimativas em produção e área para a safra 2017/2018 são 
maiores com produtividade média de 3.273 kg/ha (CONAB, 2018).  

As regiões com maior produção no Estado de Minas Gerais são Noroeste, 
Triângulo e Alto Paranaíba, porém, o Sul do estado e a região dos Campos das 
Vertentes tem se direcionando para a produção de soja com grandes perspectivas em 
produção e produtividade, afinal tem o milho como perfeito aliado na rotação de 
culturas. O que se observa é um incremento do plantio de cultivares de soja precoce, 
de modo a viabilizar o cultivo sequencial do milho no período de safrinha. 

Para tanto, se faz necessário a existência de cultivares de soja especificamente 
recomendadas para a região, o que impulsiona a realização de experimentos para se 
mensurar a adaptabilidade de cultivares comerciais de soja. 

Assim sendo, objetivou-se com este trabalho identificar cultivares comerciais de 
soja, mais plantadas no Sul de Minas Gerais, que associem precocidade, bom 
desempenho produtivo e que estejam adaptadas à região. 
 O experimento foi instalado na safra 2016/2017 no Centro de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico em Agropecuária da Universidade Federal de Lavras (UFLA) - 
Fazenda Muquém, no município de Lavras. Foram avaliadas 17 cultivares de ciclo 
super precoce e precoce provenientes das regiões Sul e Centro Oeste, as cultivares 
são: NS 7338 IPRO, NS 7209 IPRO, PONTA IPRO, DESAFIO RR, 5D 6215 IPRO, LG 
60163 IPRO, LG 60177 IPRO, AS 3610 IPRO, AS 3575 IPRO, 97R73 RR, NS 5909, 
NS 5959 IPRO, SYN 13610 IPRO, RK 5813 RR, RK 6813 RR, RK 6316 IPRO e RK 
7214 IPRO.  
 O experimento foi conduzido  em  delineamento de blocos casualizados (DBC) 
com três repetições. Na área experimental foi utilizado o sistema de plantio direto com 
dessecação prévia da área, aplicando-se 3 L.ha-1 de glifosato e posterior abertura dos 
sulcos de semeadura espaçados em 0,5 metros, utilizando tração mecanizada. As 
sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium japonicum, utilizando-se inoculante 
turfoso Nitral na proporção de 1.200.000 bactérias por semente. A adubação foi 
realizada de acordo com o resultado da análise de solo e recomendação da cultura 
pela Comissão de Fertilidade do Estado de Minas Gerais (1999). A semeadura foi 
realizada em novembro de 2016 e a colheita no mês de março de 2017. Foram 
avaliadas as seguintes características: inserção do primeiro legume, altura de plantas, 
acamamento de plantas segundo a escala de Bernard et al. (1965), produtividade de 
grãos e maturação absoluta. 
 Os dados fenotípicos obtidos foram submetidos à análise de variância, e as 
médias comparadas através do teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade. A 
análise estatística foi efetuada utilizando o software livre R® (R Core Team).  
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 As estimativas da acurácia refletem a precisão na condução experimental e 
também a existência de variabilidade. Estimativas de acurácia acima de 70% são 
consideradas de alta magnitude (Resende; Duarte, 2007), fato esse observado para 
todos os caracteres avaliados (Tabela 1). 
 As cultivares apresentaram variação de 12 a 21 cm para a inserção de primeiro 
legume (NS 5959 IPRO e PONTA IPRO). As alturas de inserção do primeiro legume 
visando à colheita mecanizada situam-se entre 10 e 15 cm (Silva et al., 2010). Para a 
altura de plantas o intervalo encontrado foi de 60 a 105 cm. A altura da planta em soja 
é considerada uma característica importante na escolha da cultivar, visto que, se 
relaciona com a produção de grãos, controle de plantas daninhas, acamamento e as 
perdas durante a colheita mecânica.  
 Para a produtividade de grãos, observou-se amplitude de variação de 22,05 
sacas.ha-1 entre as cultivares avaliadas, sendo a menor, 54,82 sacas.ha-1, obtido pela 
cultivar NS 7338 IPRO, e a maior estimativa, 76,87 sacas.ha-1, obtido pela cultivar LG 
60177 IPRO. Essa grande variação torna evidente as diferenças na adaptação desses 
genótipos ao ambiente o qual estas cultivares foram avaliadas.  
 Em relação à maturação absoluta, observou-se variação de 19 dias entre as 
cultivares (Tabela 2), sendo as cultivares NS 7209 IPRO e NS 5959 IPRO as mais 
precoces, com 114 dias, e a cultivar 97R73 RR a mais tardia, com 133 dias. A 
precocidade e a produtividade são afetadas principalmente por fatores climáticos, 
como temperatura, fotoperíodo e amplitude térmica, características diretamente 
relacionadas com a latitude e altitude da região. Nota-se no presente estudo, que as 
cultivares que apresentaram maior maturação absoluta de cultivo foram as mais 
produtivas.

Referências

BERNARD, R. L. et al. Results of the cooperative uniform soybeans tests.
Washington: USDA, 1965. 134p. 
COMISSÃO DE FERTILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Recomendações 
para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 5ª Aproximação, 1999. 
359p.
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB. Acompanhamento da 
safra brasileira de grãos, v. 5 - Safra 2017/18, n. 5 - Quinto levantamento, fevereiro 
2018.
R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Viena: R 
Foundation for Statistical Computing, 2018. 
RESENDE, M.D.V.; DUARTE, J.B. Precisão e controle de qualidade em experimentos 
de avaliação de cultivares. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 3, n. 37, p. 182-194, 
2007.
SILVA, J. B.; LAZARINI, E.; SILVA, A. M.; RECO, P. C. Ensaio comparativo de 
cultivares de soja em época convencional em Selvíria, MS: características 
agronômicas e produtividade. Bioscience Journal, Uberlândia, v.26, n.5, p.747754, 
2010.



Sessão de Genética e Melhoramento 705

Tabela 1. Análise de variância para produtividade (P), maturação absoluta (MA), 
inserção do primeiro legume (IL) e altura de plantas (AP) para ensaio conduzido em 
Lavras – MG, no ano agrícola 2016/2017. 

Fonte de 
Variação GL Quadrado Médio

P MA  IL AP
Cultivares 16  98,96*   52,52*  16,23* 337,92*
Repetições    2  69,10             22,41  8,37 26,32
Erro 32   35,49            15,02  3,58  33,98
Acurácia (%)  -  80,10 84,52 88,28 94,84
*Significativo a 5% de probabilidade com o teste F. 

Tabela 2. Médias de produtividade (P), maturação absoluta (MA), altura de plantas 
(AP) e inserção do primeiro legume (IL) para as cultivares avaliadas em ensaio 
conduzido em Lavras – MG, no ano agrícola 2016/2017. 

Cultivares
Médias

P
(sacas.ha-1)

MA  
(dias) 

AP 
(cm)

IL
(cm)

LG 60177 IPRO 76,87 a 125 b  93 b  19 a  

97R73 RR 76,64 a 133 a  105 a  18 a  

RK 6813 RR 76,62 a 121 b  79 c  17 a  

5D 6215 IPRO 75,84 a 121 b  79 c  17 a  

LG 60163 IPRO 74,15 a 121 b  74 c  15 b  

RK 5813 RR 74,12 a 121 b  68 d  14 b  

NS 5909 73,52 a 124 b  72 c  13 b  

NS 7209 IPRO 73,37 a 114 b  79 c  17 a  

AS 3610 IPRO 71,08 a 121 b  77 c  18 a  

DESAFIO RR 70,54 a 126 b  76 c  15 b  

NS 5959 IPRO 70,44 a 114 b  74 c  12 b  

RK 7214 IPRO 68,74 a 120 b  71 d  17 a  

PONTA IPRO 63,94 b 121 b  86 b  21 a  

SYN 13610 IPRO 63,80 b 121 b  89 b  19 a  

RK 6316 IPRO 61,74 b 121 b  60 d  17 a  

AS 3575 IPRO 61,67 b 121 b  67 d  14 b  

NS 7338 IPRO 54,82 b 122 b  77 c  16 b  
As médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo Teste Scott-Knott ao 
nível de 5% de probabilidade.  

Agradecimentos: UFLA, CNPq, CAPES e FAPEMIG. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 706

AVALIAÇÃO FENOTÍPICA DA RESISTÊNCIA DE GENÓTIPOS DE SOJA À 
POPULAÇÃO DE Phakopsora pachyrhizi (Sydow & P. Sydow) 

FIGUEIREDO, G.S.1; CARVALHO, S.2; CAMARGO, P.O.2; CARVALHO, M.C.C.G.2;
CASTANHO, F.M.2; PAVAN, K.M.C.2; LIMA, L.V.A.2; TAVARES, A.A.2; CORREIA, 
L.V.2

1Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Campus Luiz Meneghel, 
Bandeirantes, PR, gizele.spigolon@uenp.edu.br; 2Universidade Estadual do Norte do 
Paraná.

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill), tem grande importância econômica. 
O Brasil é o segundo maior produtor desta leguminosa e na safra 2017/2018 estima-se 
a performance de produção de 113,02 milhões de toneladas (CONAB, 2018). 

Novas tecnologias têm colaborado com os altos índices produtivos, porém este 
é sempre dependente da estabilidade da cultura, a qual é ameaçada por diversos 
fatores sendo os principais a instabilidade climática e a ocorrência de doenças. 

Dentre as doenças, a ferrugem asiática da soja causada pelo fungo 
Phakopsora pachyrhizi é a de maior importância, pois desde sua chegada ao 
continente Americano em 2001, atingiu praticamente todas as áreas de plantio, onde 
causou altos prejuízos para os produtores. 

Atualmente, a aplicação de fungicidas é o método de controle químico mais 
utilizado, o qual além de elevar o custo da produção, tem causado a manifestação de 
resistência do patógeno, acarretando a perda de eficiência agronômica do produto, o 
que causou à suspensão da recomendação de uso no Brasil de 63 fungicidas na 
cultura da soja. Outro método de controle é o varietal, empregado para identificação 
de cultivares resistentes ou tolerantes, sendo que até o presente momento seis genes 
de resistência à ferrugem já foram identificados, de Rpp1 a Rpp6. Este método se 
mostra como uma boa estratégia econômica, bem como sustentável.

Recentemente foram criados parâmetros com critérios que permitem a ampla 
avaliação dos genes de resistência, possibilitando a identificação de cultivares 
resistentes no campo. Estudos apontam que novas raças de Phakopsora pachyrhizi
surgiram invalidando esta resistência, e para tanto, o estudo destes e novos genes ao 
comportamento da doença devem ser continuamente realizados em diferentes 
localidades. O objetivo deste trabalho visa avaliar fenotipicamente genótipos de soja, 
que são portadoras de diferentes locus com genes de resistência quanto à reação a 
uma população de Phakopsora pachyrhizi.

O experimento foi conduzido em casa de vegetação e no laboratório de 
Biotecnologia do setor de Biologia da Universidade Estadual do Norte do Paraná 
(UENP), Campus Luiz Meneghel em Bandeirantes – PR. Foram avaliados 15 
genótipos de soja, sendo BRS 184 e EMBRAPA 48 utilizadas como testemunha por 
não apresentarem genes maiores de resistência à Phakopsora pachyrhizi e treze 
genótipos com genes diferenciadores de resistência previamente conhecidos, cedidos 
pela Embrapa Soja de Londrina (Tabela 1). 

Foi realizada a semeadura de cinco sementes de cada genótipo em vasos de 
5L, contendo solo do tipo Latossolo vermelho alumino férrico corrigido conforme as 
necessidades da cultura, regadas duas vezes ao dia quando necessário. 

Ao atingir o estádio fenológico V3-V4 (Fehr et al., 1977), foi coletado um trifólio 
de cada planta e cada folha deste sendo uma repetição, totalizando assim três 
repetições utilizadas para análise, que foi realizada no Laboratório de Biotecnologia da 
UENP. As folhas foram acondicionadas em recipiente com água destilada, lavadas em 
água corrente e novamente transferidas para um recipiente contendo água destilada 
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para hidratação, com intervalo de1 hora. Após este período, cada folha foi lavada em 
água destilada autoclavada e transferida individualmente para placas de Petri 
contendo meio ágar-água 1%, com a face abaxial voltada para cima. 

A população de esporos proveniente da Embrapa Soja Londrina-PR foi diluída 
em solução com água destilada e Tween 20 (0,01%) na concentração de 3.106

uredinósporos mL-1 e inoculados com pulverizador manual sobre as placas de Petri. 
Na sequência, as placas foram mantidas no escuro por vinte e quatro horas e 
incubadas em sala de luz com fotoperíodo 16:8h e temperatura controlada de 24 ± 
2°C, durante 21 dias. 

Os parâmetros avaliados foram: porcentagem de área foliar com doença 
(%AFD), e cor da lesão (LC) aos 21 DAI. 

A porcentagem da área foliar com doença foi avaliada utilizando o software 
WinDias®, o qual determina a porcentagem da área com lesão pela diferença de pixel, 
e a cor da lesão avaliada após a retirada dos esporos para melhor visualização da cor 
e classificada segundo metodologia de Kato e Yorinori (2008), a qual atribui notas de 1 
a 6 na ordem de lesões com coloração muito escura a mais clara, respectivamente.  

A cor da lesão caracteriza o tipo de resistência fenotipicamente. Foram 
observados nos genótipos em estudo: 2 com lesões de coloração castanho-escuro 
(RB), sem a presença de urédias, 9 com lesões de coloração castanho escuro a 
avermelhada (RB) com presença de urédias e esporulação e 4 com lesões de 
coloração castanho-claro (TAN) com urédias e esporulação abundante. 

A característica cor da lesão também foi considerada importante no campo, 
pois desde o aparecimento da ferrugem asiática da soja se tornou uma ferramenta 
para a classificação de resistência. Nesse contexto, Bromfield (1984), classificou 
lesões de coloração castanho-clara e com pouca necrose de “TAN”, lesões de 
coloração castanho-avermelhada e com necrose extensa de RB - “redish brown” e a 
reação de hipersensibilidade caracterizada por lesões do tipo RB sem a presença de 
urédias. Já, Yamanaka et al., (2010) classifica como resistente lesões do tipo RB, 
altamente resistente RB sem a presença de urédias e imune na ausência de lesões. 

Considerando a avaliação de Bromfield (1984), o presente trabalho apresentou 
dois genótipos com hipersensibilidade PI561356 e PI594767, de acordo com a 
avaliação de Yamanaka et al., (2010), estes mesmos genótipos classificam-se como 
altamente resistentes. Porém, ainda segundo Yamanaka et al., (2010) a cor da lesão 
não é um bom parâmetro indicativo de resistência, afirmando que este sofre diversas 
influências que devem ser consideradas. 

Observa-se neste trabalho, entretanto, que a cor da lesão apresentou-se como 
um parâmetro significativo, correlacionada à severidade da doença em cada genótipo, 
a qual foi considerada alta com 94% de correlação da cor da lesão com o aumento da 
% de área foliar com doença (Figura 1).  

Entre os 15 genótipos, somente dois, que são portadores de locus com genes 
de resistência, PI2004292 (Rpp1) e PI587855 (Rpp1b) e as testemunhas BRS 184 e 
EMBRAPA 48, apresentaram lesões TAN. E de acordo com Miles et al., (2011) lesões 
do tipo TAN é uma característica correlacionada com a maior presença da doença 
devido a maior fonte de inóculo presente nestas lesões. 

O mesmo foi observado por Yorinori et al. (2004), onde a presença de lesões 
TAN, causadas pela interação hospedeiro-patógeno em duas raças de Phakopsora
pachyrhizi apresentaram altos valores de severidade da doença, sendo estes maiores 
que 75%, enquanto lesões do tipo RB apresentaram severidade de 10% a 25%.  

A avaliação da cor da lesão apresentou correlação positiva com a severidade 
da doença, pois os genótipos classificados como TAN obtiveram maior % de área 
foliar com doença, confirmando a eficiência deste para avaliação da resistência à 
Phakopsora pachyrhizi.
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Os genótipos PI561356-10 (Rpp1b) e PI594767 A (Rpp1) de acordo com a 
classificação da cor da lesão RB e foram altamente resistentes sem a presença de 
urédias sendo eficientes à esta população de Phakopsora pachyrhizi.
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Tabela 1. Genótipos de soja portadores de loco com gene(s) de resistência a FAS 
utilizados na fenotipagem . 
Genótipo Gene de resistencia Referência 
PI 561356-10 Rpp1b Kim et al., 2012 
An 76 Rpp2 e Rpp4 Yamanaka et al., 2011 
PI 230970 Rpp2 Hartwing e Bromfield, 1983 
PI 200492 Rpp1 Hartwing e Bromfield, 1983 
PI 462316 Rpp3 Hartwing e Bromfield, 1983 
PI 200526 Rpp5 Garcia et al., 2008 
PI 200487 (Kinoshita) Rpp3 e Rpp5 Garcia et al., 2008 
PI 594767A Rpp1 Rocha et al., 2016 
PI 567102 Rpp6 Li et al., 2012 
PI 587855 Rpp1b Akamatsu et al., 2011 
PI 506764 Rpp3 e Rpp5 Kendrick et al., 2011 
N06-12 Rpp2, Rpp4 e Rpp5 Lemos et al., 2011 
PI 459025 Rpp4 Hartwing, 1986 

Figura1. Influência da cor da lesão (LC) e porcentagem da área foliar (AFD) com 
doença aos 21 dias após a inoculação. 
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LÓGICA FUZZY EM ESTUDOS ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE EM SOJA 
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Em função dos diversos ambientes de cultivo de soja, a interação entre genótipos 
e ambientes (G x A) é bem marcante nos programas de melhoramento. Para 
compreender as respostas dos genótipos frente às oscilações ambientais os estudos 
de adaptabilidade e estabilidade são úteis. Eles são procedimentos estatísticos, que 
permitem identificar cultivares de comportamento mais estável e que respondem, 
previsivelmente, às variações ambientais.  

Contudo, apesar da importância destas análises, seus parâmetros são difíceis de 
interpretar, principalmente, quando envolve grande número de genótipos e 
ambientes, dificultando a tomada de decisões pelo melhorista. Uma alternativa para 
auxiliar na tomada de decisões assertivas nos programas de melhoramento é por 
meio da lógica fuzzy.

A lógica fuzzy tem encontrado aplicações na automação em várias áreas. 
Carneiro (2015) utilizou-a na recomendação de cultivares e demonstrou seu potencial 
como ferramenta auxiliar na tomada de decisão na etapa de recomendação e 
determinação do comportamento de genótipos.  Com isso, o objetivo deste trabalho 
foi empregar a metodologia de lógica fuzzy aplicada por Carneiro (2015) na 
adaptabilidade e estabilidade, a fim de auxiliar no processo de recomendação de 
genótipos de soja. 

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos com base em experimentos de 
VCU’s (Valor de Cultivo e Uso) realizados pelo Programa de Melhoramento de Soja 
da Universidade Federal de Uberlândia - UFU. Foram constituídos de 28 genótipos 
de soja convencional sendo eles: UFU 1 a UFU 23, M-SOY 6101, Emgopa 316,  
UFUS Guarani, UFUS Riqueza e M-SOY 8001. Os experimentos foram conduzidos 
em 15 ambientes: Porangatu/GO - 2009/2010; Balsas/MA - 2009/2010; Bom Jesus/ 
PI – 2010/2011; Porto Alegre do Norte/MT – 2010/2011; Alto Taquari/MT – 
2012/2013; Lucas do Rio Verde/MT – 2011/2012; Currais/PI – 2011/2012; Urutaí/GO 
– 2012/2013; Alto Taquari/MT – 2012/2013; Lucas do Rio Verde/MT – 2013/2013; 
Querência/MT – 2012/2013 e Porangatu/GO – 2013/2014. O delineamento 
experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados, com três repetições.  A 
parcela experimental constituiu-se de 4 linhas de plantas de soja, com 5 metros de 
comprimento e espaçadas em 0,5 m. A área útil foi formada pelas 2 fileiras centrais, 
desprezando 0,5 m em ambas as extremidades, o que resultou em 4 m para cada 
parcela. Os dados de produtividade foram coletados nas duas linhas centrais das 
parcelas, cuja produção foi determinada e convertida em kg ha-1, corrigindo para 13% 
de umidade. 

Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância individual, sendo 
detectada homogeneidade entre os resíduos, o que viabilizou a análise conjunta 
segundo Pimentel-Gomes (2009). Foi realizada a análise conjunta para identificar a 
interação G x A. Também foram realizadas análises de adaptabilidade e estabilidade 
pelos métodos de Eberhart e Russell (1966) e Lin e Binns (1988) modificado por 
Carneiro (1998). Os controladores fuzzy, utilizados neste trabalho, foram elaborados 
por Carneiro (2015), para o método de Eberhart e Russell (1966) individualmente ou 
em conjunto com o método Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro (1998). Os 
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resultados foram obtidos por programação no software R (R DEVELOPMENT CORE 
TEAM, 2010). 

O controlador, baseado no método de Eberhart e Russell (1966) (Tabela 1), 
identificou os genótipos UFUS 7,UFUS 8, UFUS 9, UFUS 18 e UFUS 22, com ampla 
adaptabilidade, ou seja, elas obtiveram os maiores valores de pertinência no grupo 
“Geral”. Isto, porque estes genótipos atenderam aos parâmetros do método para 
indicar um genótipo como ideal. Os genótipos UFUS 1 a UFUS 6, UFUS 10 a UFUS 
17 e UFUS 19, UFUS 20, UFUS 21, UFUS 23, M-SOY 23, Emgopa 316, UFUS 
Guarani, UFUS Riqueza e o genótipo M-SOY 8001 apresentaram os maiores valores 
de pertinência no grupo “Pouco adaptado”.  

O controlador híbrido, baseado no método de Eberhart e Russell (1966) e Lin e 
Binns (1988) modificado por Carneiro (1998) (Tabela 2), classificou o genótipos UFUS 
7, UFUS 8, UFUS 9, UFUS 18 e UFUS 22 como de adaptabilidade ampla. Os 
genótipos UFUS 1 a UFUS 6, UFUS 10 a UFUS 17, UFUS 19, UFUS 20, UFUS 21, 
UFUS 23, M-SOY 23, Emgopa 316, UFUS Guarani, UFUS Riqueza e o genótipo M-
SOY 8001 apresentaram os maiores valores de pertinência no grupo “Pouco 
adaptado”.

Assim, tanto o controlador baseado em Eberhart e Russell (1966), quanto o 
controlador híbrido, baseado em Eberhart e Russell (1966) e Lin e Binns (1988) 
modificado por Carneiro (1998), identificaram os mesmos genótipos com 
comportamentos de pertinência similares. Ainda, ambos os métodos proporcionaram 
classificação a todos os genótipos de forma adequada e de acordo com os parâmetros 
estabelecidos por eles.  
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Tabela 1. Entradas padronizadas e classificação quanto ao comportamento Geral (GE), Pouco 
adaptado (PA), Favorável (FAV) e Desfavorável (DESF) de 28 genótipos de soja submetidos ao 
controlador fuzzy baseado no método de Eberhart e Russell (1966). 

Genótipos Entradas  Comportamento em Pertinências (%) 
Média ( )     R2 (%)  GE PA FAV DES 

UFUS 1 3.410 1.44 0.65 3 79 3 0 
UFUS 2 4.008 0.94 0.47 0 81 0 0 
UFUS 3 3.900 1.05 0.63 1 72 1 0 
UFUS 4 3.719 1.26 0.77 35 54 35 0 
UFUS 5 4.024 1.23 0.74 26 67 26 0 
UFUS 6 4.225 1.70 0.78 0 62 38 0 
UFUS 7 4.134 1.18 0.81 54 46 22 0 
UFUS 8 3.864 1.20 0.87 69 31 26 0 



Sessão de Genética e Melhoramento 711

UFUS 9 3.995 1.09 0.85 72 28 5 0 
UFUS 10 3.794 1.00 0.63 1 62 0 0 
UFUS 11 3.585 0.97 0.64 2 62 0 1 
UFUS 12 3.444 0.67 0.55 0 66 0 0 
UFUS 13 3.355 0.85 0.61 0 83 0 0 
UFUS 14 3.539 0.64 0.42 0 67 0 0 
UFUS 15 3.242 0.82 0.59 0 81 0 0 
UFUS 16 3.326 0.68 0.36 0 62 0 0 
UFUS 17 3.784 0.9 0.59 0 61 0 0 
UFUS 18 3.975 1.11 0.81 52 48 8 0 
UFUS 19 3.541 1.04 0.71 16 67 1 0 
UFUS 20 3.804 0.84 0.53 0 63 0 0 
UFUS 21 3.925 0.88 0.71 15 75 0 8 
UFUS 22 3.806 0.98 0.84 63 37 0 0 
UFUS 23 3.438 1.15 0.74 24 75 14 0 
M-SOY 6101 3.614 0.95 0.47 0 59 0 0 
Emgopa 316 3.578 0.71 0.25 0 52 0 0 
UFUS Guarani 3.381 0.37 0.24 0 81 0 0 
UFUS Riqueza 3.407 1.49 0.70 3 79 12 0 
M-SOY 8001 3.500 0.81 0.34  0 71 0 0 

* GE = Geral; PA = Pouco adaptado; FAV = Favorável e DES = Desfavorável.   
Tabela 2. Entradas e classificação quanto ao comportamento Geral (GE), Pouco adaptado 
(PA), Favorável (FAV) e Desfavorável (DES), de 28 genótipos de soja, submetidos aos 
controladores híbridos fuzzy, baseado nos métodos de Eberhart e Russell (1966) e Lin e Binns 
(1988) modificado por Carneiro (1998).  

Genótipos Entradas  Comportamento em Pertinências (%)*
      R2 (%)  GE   PA FAV    DES 

UFUS 1 174275 271405 1.44 0.65  2 60 3   2 
UFUS 2 179388 798858 0.94 0.47 0 58 0 0 
UFUS 3 122720 137389 1.05 0.63 1 51 1 1 
UFUS 4 147500 133853 1.26 0.77 35 51 35 30 
UFUS 5 906389 110257 1.23 0.74 26 64 26 14 
UFUS 6 605749 915789 1.70 0.78 0 62 38 0 
UFUS 7 110650 571532 1.18 0.81 54 46 22 19 
UFUS 8 111122 110649 1.20 0.87 64 36 26 19 
UFUS 9 129581 736745 1.09 0.85 72 28 5 25 
UFUS 10 181387 107833 1.00 0.63 1 57 0 1 
UFUS 11 185643 149768 0.97 0.64 2 56 0 2 
UFUS 12 307170 141566 0.67 0.55 0 53 0 0 
UFUS 13 230199 203966 0.85 0.61 0 63 0 0 
UFUS 14 306643 108969 0.64 0.42 0 65 0 0 
UFUS 15 275998 206063 0.82 0.59 0 78 0 0 
UFUS 16 286640 208443 0.68 0.36 0 62 0 0 
UFUS 17 222728 729770 0.90 0.59 0 60 0 0 
UFUS 18 145697 791909 1.11 0.81 52 48 8 30 
UFUS 19 200265 169086 1.04 0.71 16 51 1 16 
UFUS 20 183409 113133 0.84 0.53 0 56 0 0 
UFUS 21 184834 580199 0.88 0.71 15 56 0 15 
UFUS 22 169527 101350 0.98 0.84 62 32 0 38 
UFUS 23 194114 198447 1.15 0.74 20 52 14 20 
M-SOY 6101 238437 136143 0.95 0.47 0 50 0 0 
Emgopa 316 337285 119637 0.71 0.25 0 52 0 0 
UFUS Guarani 359771 130147 0.37 0.24 0 53 0 0 
UFUS Riqueza 142106 246660 1.49 0.70 3 71 12 3 
M-SOY 8001 289967 187111 0.81 0.34   0 76 0 0 

* GE = Geral; PA = Pouco adaptado; FAV = Favorável e DES = Desfavorável.   
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De acordo com a Conab (2018), a região Centro-Oeste é a principal produtora 

de soja do Brasil. O estado de Goiás foi o quarto maior produtor do grão no país na 
safra 2016/2017, com produção de 10,8 milhões toneladas, e média de produtividade 
de 3300 kg.ha-1. Apesar da expressividade, o desenvolvimento de cultivares de soja 
adaptadas ao estado de Goiás, com alto rendimento de produção e com ciclo de 
maturação precoce (≤ 115 dias), que possibilite ao produtor utilizar suas áreas com 
duas safras por ano agrícola, é de suma importância para que a cultura continue 
progredindo no país. 

Em geral, o desempenho produtivo das linhagens utilizadas em programas de 
melhoramento é avaliado em diferentes ambientes. Quando os materiais são 
comparados em diferentes ambientes, seu desempenho pode não manifestar 
constância. Essa mudança no desempenho dos genótipos em diferentes ambientes é 
denominada interação genótipo x ambiente (Destro et al. 2001). Deste modo, com a 
finalidade de que se realize uma seleção eficiente de genótipos, com caracteres 
desejáveis e alta produtividade de grãos, se faz necessária avaliação dos mesmos em 
diferentes ambientes. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar linhagens de soja em 
ensaios de competição final, em diferentes ambientes no estado de Goiás, e identificar 
linhagens com alta produtividade de grãos e, paralelamente de ciclo precoce. 

Os ensaios foram conduzidos na safra 2016/2017 em Senador Canedo, 
Anápolis, Jataí, Montividiu, Porangatu, Rio Verde, Vila Propício, Campo Alegre de 
Goiás - 1 e Campo Alegre de Goiás - 2, totalizando 9 ambientes. Foram avaliadas 20 
linhagens transgênicas (RR) de soja do Programa de Melhoramento Genético de Soja 
da Emater-GO, e cinco cultivares comerciais testemunhas (BMX Desafio RR, BMX 
Potência RR, NA 5909 RR, NA 7337 RR e Anta 82 RR). Os tratos culturais foram 
realizados de acordo com a necessidade de cada ambiente, seguindo indicações 
técnicas para a cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, com três 
repetições. As parcelas constituíram-se de quatro linhas de 5 m, com espaçamento de 
0,50 m entre linhas, sendo consideradas apenas as duas linhas centrais como área 
útil, desprezando-se 0,50 m nas extremidades das linhas centrais. 

Foram avaliadas a produtividade média de grãos (kg.ha-1) e ciclo de cultivo 
(dias). Os dados de produtividade obtidos foram submetidos à análises de variância 
individual e conjunta, com o auxílio do programa Genes, e as médias comparadas pelo 
teste de Scott & Knott a 5% de probabilidade. 

O valor de coeficiente de variação obtido, 18,9%, foi considerado médio 
segundo Pimentel Gomes (1985). Observou-se diferenças altamente significativas 
entre as linhagens, ambientes e interação genótipo x ambiente (GxA), o que indica 
haver mudança do desempenho produtivo das linhagens de soja nos diferentes 
ambientes avaliados (Tabela 1). Silveira Neto et al. (2005), também observaram 
diversidade de genótipos de soja, quando avaliaram produtividade de grãos em três 
locais no estado de Goiás. 
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Conforme apresentado na Tabela 2, utilizando-se o critério de Scott-Knott, as 
médias de produtividade de grãos, no conjunto dos nove locais, foram agrupadas em 
três grupos, variando de 2524 kg.ha-1 a 3426 kg.ha-1. Dos 25 genótipos avaliados, 13 
foram superiores, apresentando um maior potencial produtivo e adaptação aos locais 
avaliados. As linhagens GO07-6748-2, GO07-6740-4 e GO07-6773-14 apresentaram 
maiores valores de produtividade de grãos, respectivamente 3426 kg.ha-1, 3382 kg.ha-1 

e 3361 kg.ha-1, diferindo-se estatisticamente das cultivares testemunhas NA 5909 RR 
e NA 7337 RR. Porém, não diferiram estatisticamente das cultivares BMX Desafio RR, 
BMX Potência RR e Anta 82 RR. 

Quanto ao ciclo, todas as linhagens apresentaram precocidade, variando de 
109 a 115 dias, mostrando-se satisfatórias para seleção, levando em consideração os 
produtores que cultivam duas safras por ano agrícola. 

Portanto, em geral, as linhagens do Programa de Melhoramento Genético de 
Soja da Emater-GO avaliadas apresentaram-se promissoras para o estado de Goiás, 
mostrando alta produtividade e ciclo demandado pelos produtores, além de 
competitividade com as cultivares que estão no mercado. 
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Tabela 1. Resumo da análise conjunta de variância de 25 genótipos de soja (ciclo 
precoce) para da produtividade de grãos (kg ha-1), avaliados em nove ambientes, no 
Estado de Goiás, na safra 2016/2017. 
FV GL SQ QM F 

TRATAMENTOS 24 30604513,1 1275188,0 2,5** 
AMBIENTES 8 220318936,3 27539867,0 16,1** 
TRATxAMB 150 76357638,5 509050,9 1,4** 
RESÍDUO 327 112051196,7 342664,2 

TOTAL 674       
CV(%) 18,9       

**, *: significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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Tabela 2. Médias de produtividade (kg ha-1) e ciclo (dias) de cultivo de 25 genótipos de 
soja avaliados em nove ambientes, no Estado de Goiás, na safra 2016/2017. 

Genótipo Produtividade Ciclo 
GO07-6748-2 3426 a 113 
GO07-6740-4 3382 a 111 
GO07-6773-14 3361 a 112 
GO07-6748-1 3352 a 113 
GO10-7581-1 3321 a 112 

BMX DESAFIO RR 3304 a 112 
ANTA 82 RR 3168 a 112 
GO10-7578-8 3155 a 111 
GO04-5116-3 3152 a 113 
GO04-5085-8 3140 a 113 
GO11-7641-2 3138 a 115 
GO10-7581-3 3129 a 114 
GO04-5163-9 3128 a 113 
GO10-7566-3 3085 a 112 

BMX POTENCIA RR 3070 a 112 
GO07-6683-2 3064 a 111 
GO07-6746-15 3023 b 115 
GO07-6773-7 3012 b 112 
NA 5909 RR 3010 b 109 
NA 7337 RR 2996 b 115 

GO10-7556-12 2949 b 113 
GO11-7636-11 2907 b 112 
GO10-7564-3 2844 b 111 
GO07-6755-1 2629 c 115 
GO07-6730-2 2524 c 110 

1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre  si pelo teste de  Scott & Knott a 5% de probabilidade. 
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Em programas de melhoramento genético de soja a obtenção de estimativas de 
parâmetros genéticos, como herdabilidade e ganho esperado com seleção, é de 
fundamental importância para a implementação de um processo seletivo eficiente 
(Rossmann, 2001). Ademais, a possibilidade de prever ganhos é uma contribuição 
importante da genética quantitativa para o melhoramento. A predição de ganhos 
genéticos referentes a determinada população ou critério de seleção tem grande 
importância, pois orienta os melhoristas sobre como utilizar o material genético 
disponível da melhor maneira possível, visando à obtenção de ganhos máximos para os 
caracteres de interesse (Hallauer et al., 2010). 

Contudo, selecionar linhagens potenciais não é tarefa fácil, pois os caracteres 
de importância, em sua maioria quantitativos, apresentam comportamento complexo, 
por serem influenciados pelo ambiente e estarem inter-relacionados. Para a obtenção 
de genótipos superiores, é necessária a reunião de uma série de atributos favoráveis 
que confiram rendimento comparativamente mais elevado e que também satisfaçam as 
exigências do mercado. Com isso, torna-se necessária a seleção baseada em várias 
características simultaneamente, gerando assim um produto final superior em relação 
aos caracteres selecionados (Cruz & Carneiro, 2006). Ademais, a precisão experimental 
alcançada em fases preliminares do programa, onde se avalia grande número de 
genótipos, é fator diretamente relacionada aos ganhos em seleção. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de uma população de soja 
convencional em ensaio preliminar de primeiro ano, quanto aos ganhos genéticos 
esperados com seleção para caracteres de importância ao programa de melhoramento, 
por meio da estimação de parâmetros genéticos e fenotípicos. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Estação de Pesquisa da 
EMATER-GO, localizada em Anápolis, GO, durante a safra agrícola de 2016/17. O 
delineamento experimental foi em blocos aumentados de Federar, com três cultivares 
testemunhas (Monsoy 6101, BRSGO 7360 e EMGOPA 316) em cada bloco; e sem 
repetições para linhagens novas. Foi avaliada uma população de 274 linhagens (F5:7 ou 
F6:8). As parcelas experimentais foram constituídas de 4 linhas de semeadura com 5,0 
m de comprimento espaçadas 0,5 m, totalizando 10 m2. A área útil consistiu de duas 
linhas de 4,0 m, totalizando 4 m2. O controle de pragas, doenças e plantas daninhas foi 
efetuado conforme as indicações técnicas para a cultura. 

Para este estudo foram considerados os seguintes caracteres: dias para colheita 
(DPC), medida em dias entre a data de semeadura e a data de colheita; altura de plantas 
(ALT), medida em cm; aspecto geral (ASP), sendo empregado uma escala (1-5), sendo 
1 para plantas com baixo aspecto visual e 5 para plantas com excelente aspecto; 
acamamento de plantas (ACA), sendo empregado uma escala (1-5), sendo 1 para 
plantas não acamadas e 5 para plantas totalmente acamadas; e produtividade de grãos 
(PG), em sacas de 60 kilos por hactare, medida por meio da colheita das plantas na 
área útil da parcela, com dados corrigidos para 13% de umidade. 
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Os dados foram submetidos à análise de deviance, pelo ajuste de um modelo 
linear misto, considerando efeito de bloco como aleatório e de genótipos (linhagens e 
cultivares testemunhas) como fixo. Portanto, foram obtidas as médias ajustadas (BLUE 
– best linear unbiased prediction) para cada genótipo; assim como os componentes de 
variância e médias gerais de cada categoria considerada (total de genótipos, linhagens, 
cultivares testemunhas e linhagens selecionadas). 

Do total de 274 linhagens avaliadas no ensaio preliminar de rendimento de 
primeiro ano na safra 2016/17, 81 foram selecionadas para compor o ensaio preliminar 
de rendimento de segundo ano na safra seguinte. Portanto, foi empregada uma 
intensidade de seleção (IS) igual a 30%, considerando uma seleção subjetiva para todos 
os caracteres simultaneamente, isto é, sem o emprego de índice de seleção. 

Moderada a elevada precisão experimental, avaliada por medidas de coeficiente 
de variação (CV, %), acurácia seletiva (AS) e herdabilidade em nível de média (h�� ), foi 
detectada para todos os caracteres (Tabela 1), considerando a natureza biológica de 
cada caráter. Os maiores diferenciais de seleção (DS) foram alcançados para os 
caracteres dias para colheita (DPC) e produtividade de grãos (PG), ambos no sentido 
desejado (-2,85 dias e 9,82 sacas ha-1), o que proporcionará ganho genético esperado 
(GG,%) igual de -2,29% e 5,29%, repectivamente, em relação à média geral de 
linhagens (Tabela 1). Para o caráter altura de plantas (ALT), espera-se um aumento na 
próxima geração, pois a seleção indireta para outros caracteres proporcionará sua 
elevação indesejada. Por outro lado, a taxa de acamamento de plantas (ACA) poderá 
ser reduzida, haja vista que o ganho genético esperado (GG,%) será de -1,61% em 
relação à média geral de linhagens (Tabela 1).  

Produtividade de grãos (PG) é o caráter mais relevante para o melhoramento 
genético da cultura, sendo inclusive, necessário maiores esforços por parte dos 
melhoristas para superação dos atuais platôs em produtividade na cultura da soja. Os 
maiores ganhos gnéticos esperados (GG,%) com seleção em PG (Tabela 1) pode ser 
explicado pela maior intensidade de seleção para este caráter. Espera-se, portanto, 
média de 65 sacas ha-1 na população da próxima geração, a ser avaliada no ensaio 
preliminar de rendimento de segundo ano. 
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Tabela 1. Estimativas para os parâmetros média geral, média de linhangens avaliadas, 
média de cultivares testemunhas e média de linhangens selecionadas, coeficiente de 
variação (CV, %), acurácia da seleção (AS), herdabilidade em nível de média (h�� ),
diferencial de seleção (DS), ganho genético em relação à média de linhagens (GG) e 
ganho genético percentual (GG, %), para os caracteres dias para colheita (DPC, dias), 
altura de planta na maturação (ALT, cm), aspecto geral (ASP, nota), acamamento (ACA, 
nota), produtividade de grãos (PG, sacas/ha). 

Parâmetros Caracteres
DPC (dias) ALT (cm) ASP (nota) ACA (nota) PG (sacas/ha) 

X� geral 118,81 84,64 3,01 1,82 55,62 
X� linhagens 118,87 84,65 3,01 1,82 55,57 
X� cultivares 113,37 83,81 3,06 2,07 59,79 
X� linhagens sel. 116,01 86,91 3,31 1,75 65,39 

CV, % 1,48 6,46 13,01 34,48 16,16 
AS 0,98 0,89 0,47 0,66 0,55 
h�� 0,96 0,79 0,22 0,44 0,30 
DS -2,85 2,26 0,30 -0,07 9,82 
GG -2,73 1,80 0,07 -0,03 2,94 
GG, % -2,29 2,12 2,16 -1,61 5,29 
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UAVS AND MULTI SPECTRAL IMAGERY TO MONITOR Phakopsora
pachyrhizi EPIDEMICS IN RESISTANT GENOTYPES ASSOCIATED WITH 

BIOLOGICAL AND CHEMICAL FUNGIDES 
 
JULIATTI, B.C.M.1; OMAN, N.2; PETERS, J.D.2; JULIATTI, F.Ca.³; JULIATTI, F.C.4 
  
1Cerrado View, Uberlândia, MG, breno.juliatti@juliagro.com; 2Sky Flight Robotics, 
Michigan, USA; 3JuliAgro Biogenética & Produtos, Uberlândia, MG. 4Universidade 
Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG. 

 
 
New technologies can capture high-resolution normalized di�erence vegetation 

index (NDVI) and near infrared (IR), to get an overview data for biomass, leaf 
greenness and physiology stresses caused by abiotic and biotic agents. Is a challenge 
to e�ciently apply this technology in a breeding program, like the one used to select 
progenies with resistance against Asian soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) 
infection.The management of soybean rust requires a combination of methods in order 
to minimize damages and losses. Among these, the most accessible and adopted at 
the moment, is the use of protective and curative chemical fungicides, mainly the Frac 
groups QoI, DMI and SDHI. Followed by complementary methods such as early 
sowing, use of early cultivars, adoption of a sanitary void and destruction of soybean 
debris and lastly the use of cultivars resistant’s. These fungicides performance are still 
good, however for the first time in the 2015/16 and particularly in the 2016/17 crop, 
areas under intensive use of SDHIs and with conditions of high disease pressure, 
these fungicides presented a loss of performance (FRAC, 2017). Genetic resistance to 
diseases can be defined as a host ability to prevent the growth and development of the 
pathogen (Parlevliet, 1997). However, the genes that confer resistance against rust 
infection, are limited to several rust isolates, these specific resistance genes are quickly 
overcome, since the pathogen presents high genetic variability and although the 
occurrence of pathotypes denounces this characteristic, little is known about this 
variability (Bonde et al., 2006, Bromfield, Melching and Kingsolver, 1980). So, for a 
successful management of this disease, we need to implement an integrated system 
with genetic resistance and chemical control. Also, in order to implement timely 
fungicide treatments for the most effective control of the disease, it is essential to 
detect the infection and severity of soybean rust. The hypothesis of this work is that the 
employment of this technology, can improve the speed, precision and accuracy for field 
evaluations in a large breeding program strategy for resistance to Asian soybean rust. 
The aim of this work was develop a high-throughput phenotyping workow to estimate 
Asian soybean rust defoliation and field severity with the bands NDVI layer, Red Edge 
and near IR in the plot–level through an unmanned aerial vehicle and multiple spectral 
camera.The experiment was conducted between December of 2017 and March of 
2018 at the experimental station of JuliAgro B, G & P, localized in Uberlândia, MG (18° 
54' 1.561" S, 48° 25' 16.978" W). The experimental eld consisted into 11 treatments in 
4 blocks (genotypes/cultivars) then these plots were split in 4 subplots with different 
fungicides compounds like single sprays with biological, strobilurin and triazolinthione 
and interactions with the mxture provided between biological and chemichal. In total, 
each subplot being 2,5 m (5 rows) wide and 5 m long. Seven cultivars and four 
genotypes with partial resistance against rust (Martins and Juliatti 2014) were selected 
to represent the contrasting traits of canopy structure and plant stress index (SI). A low 
cost unmanned aerial vehicle platform (Phantom 4 Pro © DJI) was used to capture the 
multiple band images in the eld trial points on March 19 of 2018. The autonomous 
ight plans protocols were constructed by the software Drone deploy © following 
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description by Chapman et al., 2014 to have substantial overlap (i.e. 80% side) at ight 
heights of 100 m and with a ight speed of 3 m per second. The total ight time was 
approximately in 10 min. A multi-spectral camera (Micasense Red Edge-M, Seattle, 
USA), was mounted in a 3D printed kit developed by Sky flight Robotics (Michigan, 
USA), that was specifically made to be used in the Phantom 4. The camera captures 5 
images with the same resolution (1280 ×800) for 5 bands (475 nm for Blue with 20 nm 
bandwidth (calculated as full width half maximum bandwidth), 560 nm for Green with 
20 nm bandwidth, 668 nm for Red with 10 nm bandwidth, 840 nm for Near Infrared 
(NIR) with 40 nm bandwidth, 717 nm for Red Edge with 10 nm bandwidth). To improve 
the accuracy of reectance data, extra images were captured for a calibrated 
reectance panel at 1 m height immediately before and after the ight.  After capturing 
image sets using UAV and Red Edge camera, the images were processed by the 
Agisoft PhotoScan (www.agisoft.com) to reconstruct each 5 band ortho-mosaic TIF le 
and them the NDVI, Red Egde and near IR layers were calculated with QGIS 3.0 
(www.qgis.org). In the figure the NDVI, near Infra Red and Red edge layers measured 
by UAV and RedEdge camera is visually strongly correlated with those measured by 
the RGB image, showing higher defoliation in the checks that presented in field data 
the highest AACPD (data evaluated in field). The high-throughput phenotyping platform 
in this study can be used in agronomy, physiology and breeding to explore the complex 
interaction of genotype, environment and management. Data fusion from ground and 
aerial sampling improved the accuracy of low resolution data to integrate observations 
across multiple scales. However, it lacks solid evidence to identify such reflectance 
change was solely caused by rust. As an alternative, parameters like severity and 
defoliation were extracted from the “in situ” evaluations, and together in the future we 
will correlate these data with the multispectral images to detect plant stress with the 
use of near Infra Red band, these layer is proper to identify the initial stress caused by 
the infection of the rust. With this information we can identify the disease in her latent 
period, even before the first pustules start to appear. The preliminary results obtained 
from this laboratory-scale research demonstrated that this multispectral imaging 
method could quantitatively detect soybean rust. Further tests of field scale are needed 
to verify the effectiveness and reliability of this sensing method to detect and quantify 
soybean rust infection in real time field scouting.
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Fig 1. The dynamic changes of NDVI, Red Edge and near Infra Red during growth the 
trial for the eleven materials tested during rust epidemy in 2018, Uberlândia, MG. 
*Genotypes data evaluated in previous field trials 
**Cultivars information based in previous field trials, literature and agronomist 
characteristics.  
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No Brasil, o consumo de soja para alimentação humana ainda é restrito, devido 
à falta de tradição do seu uso e do sabor característico. A soja contêm na sua 
composição química proteínas, óleo, algumas vitaminas, minerais, e metabolitos 
secundários, como a lipoxigenase. A avaliação destes constituintes são importantes, 
para seleção de novas cultivares no melhoramento genético. A melhoria da 
composição nutricional do grão vem de encontro aos fins para que se destinam. Pode-
se elevar teores de proteína, adequar o teor de ácidos graxos, e também avaliar outros 
metabólitos como lipoxigenase, que é um dos responsáveis nas características 
sensoriais muitas vezes indesejáveis nos produtos derivados. Estudos recentes 
avaliam principalmente variedades de tegumento preto, por possuir maiores níveis de 
antioxidantes. O programa de melhoramento genético da soja com a parceria 
Embrapa/EPAMIG/Fundação Triângulo, lançou cultivares de tegumento amarelo, 
marrom e preto e possui linhagens avançadas no programa de tegumento verde. 

O teor de proteína e óleo em cultivares pode variar, respectivamente, entre 30 
e 53%, e, 13 a 28%, sendo a produtividade do grão inversamente correlacionada com 
o teor de proteína. Relação inversa é também observada entre o conteúdo proteína e 
óleo na semente (Bezerra et al. 2017). A lipoxigenase, enzima responsável pelo off
flavor na soja pode ser alterada em função das características genéticas, produção, 
armazenamento e método de processamento nos derivados, tornando-se importante a 
sua avaliação. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar o teor de proteína, 
óleo e atividade de lipoxigenase em cultivares de soja com diferentes colorações de 
tegumento, especiais para alimentação humana. 

Foram selecionadas cinco linhagens do ensaio de Avaliação Final de 1º ano, 
sendo as mesmas de tegumento verde (MGBR12-62809), marrom (MGBR12-61401), 
preto (MGBR12-63017), amarelo (MGBR12-62708 e MGBR16-3305) e três cultivares 
BRSMG 790A, BRSMG 800A e BRSMG 715A, respectivamente, de tegumentos 
amarelo, marrom e preto, provenientes do programa de melhoramento genético da 
soja da parceria Embrapa/EPAMIG/Fundação Triângulo. Foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado, com oito tratamentos e três repetições, para determinação 
da atividade de lipoxigenase e para os teores de óleo e proteína não foi utilizada a 
linhagem MGBR16-3305. As médias foram agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5%.  
Foi realizada a correlação linear de Pearson entre as variáveis óleo e proteína, 
utilizando o software R. 

A atividade de lipoxigenase (LOX) foi determinada com a mistura de reação 
consistindo de extrato cru como fonte de enzima (50 µL), tampão fosfato (0,2 M, pH 
6,8) e 10 mM de linoleato de sódio como substrato. A absorvância foi registrada a 280 
nm. Uma unidade de enzima foi a quantidade equivalente para gerar aumento da 
absorvância de 1,0 por minuto e os resultados expressos em unidades, g-1 de farinha 
de soja), seguindo a metodologia descrita por Kumar et al. (2003). O teor de proteína e 
óleo foi realizado, utilizando espectroscopia no infravermelho próximo. Foi utilizado o 
equipamento FT-NIR modelo Antaris II, marca Thermo Scientific, com detecção de 
esfera de integração.  
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A atividade das enzimas, em unidades g-1 de farinha de soja, de lipoxigenase 
variaram de 122 a 503 unidades g-1 de farinha de soja (Figura 1). As de tegumento 
preto apresentaram maior atividade, considerando que o menor resultado foi da 
linhagem MGBR16-3305 (tegumento amarelo). Dentre os materiais avaliados a de 
tegumento verde obteve atividade de 337 units g-1. Utilizando esta mesma metodologia 
outro estudo avaliou diferentes cultivares de soja indiana avaliadas em quatro 
localidades, com latitude e clima diferentes, o obtiveram valores de 118 a 600 
unidades g-1 de farinha de soja. Neste estudo todas as cultivares foram avaliadas no 
mesmo ambiente, valendo ressaltar que outros fatores não ambientais podem ter 
influenciado nos resultados.  

Os teores de óleo e proteína nos genótipos de soja variaram respectivamente 
de 19 a 23 % e 30 a 40% (Figura 2). Ferreira et al. (2014), avaliou variedades de soja 
em duas diferentes localizações, e obteve 17,7 a 23, 92% de óleo e proteína 37,98 a 
40,22 %, resultados próximos ao deste estudo. Essa variabilidade não pode ter 
ocorrido em função de ambiente, pois, todas foram cultivadas na mesma localidade, 
valendo salientar que as características genéticas podem ter influenciado nestes 
resultados, uma vez que são de tegumentos coloridos. Vale ressaltar o teor de 
proteína elevado da linhagem de tegumento verde que não diferiu (p 0,5) da cultivar 
BRSMG 790A, e os baixos teores de óleo, que apresentaram respectivamente 
correlação negativa de r = 0,833 e r = 0,92. As linhagens de tegumentos amarelo e 
preto apresentaram correlação positiva r = 0,77 e r = 0,61, respectivamente. Não 
houve correlação linear na linhagem de tegumento marrom, e nas cultivares BRSMG 
715A e BRSMG 800A. Teoricamente, existe a correlação de que maiores teores de 
proteína em cultivares de soja resultam em menor teor de óleo, porém, é importante a 
análise da genealogia e rendimento, que podem alterar estes resultados, o que não 
ocorreu neste estudo.   

Dentre as linhagens estudadas, deverá ser mantida no programa de 
melhoramento a linhagem MGBR16-3305, que apresentou menor atividade de 
lipoxigenase, e provavelmente, terá sabor mais suave, e a linhagem MGBR12-62809, 
de tegumento verde, devido ao seu elevado teor de proteína. O teor de óleo teve 
pouca variabilidade entre esses materiais avaliados. 
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Figura 1. Atividade das isoenzimas de lipoxigenases (unidades g-1 de farinha de soja) 
de cultivares e linhagens de soja com características especiais para alimentação 
humana. Safra 2016/2017. As médias seguidas de mesma letra não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knnott à 5% de probabilidade. 

Figura 2. Teores de óleo e proteína (%) em cultivares e linhagens de soja com 
características especiais para alimentação humana, com diferentes colorações de 
tegumento.
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REAÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA (Glycine max (L.) Merrill) A CHUVA NA 
COLHEITA 

FARIAS NETO, A.L.1; LORINI, I.2; MANDARINO, J.M.G.2; RAMOS JUNIOR, E.U.2

1Embrapa Agrossilvipastoril,  Rodovia MT 222, Km 2,5 Caixa Postal 343, Sinop, MT, 
austeclinio.farias@embrapa.br; 2 Embrapa Soja. 

O uso de cultivares de soja (Glycine max L. Merr.) de diferentes ciclos de 
maturidade é recomendado e prática usual no Brasil visando  otimizar as operações de 
plantio e colheita da cultura.  Mais recentemente, tornou-se crescente a demanda e 
uso de cultivares de soja de ciclo de maturidade precoce, visando à viabilização de 
cultivos em sucessão com a cultura do milho e do algodão e o manejo da ferrugem 
asiática (Phakopsora pachyrhizi Syd. & P. Syd). Estes sistemas de manejo 
proporcionam as vantagens acima citadas, porém acarreta problemas com relação à 
maturação e colheita da cultura em épocas de intensa precipitação, o que acarreta 
altas perdas de qualidade de grãos (Andrade et al., 2010) e consequente perdas 
devido a abertura de vagens, grãos fermentados, mofados e avariados, e com 
incidência de fungos. 

Diferenças de comportamento para qualidade fisiológica de sementes entre 
cultivares de soja, submetidas a retardamento na colheita sob precipitação já foram 
relatadas por diversos autores (Santos et al., 2005). Entretanto, poucos resultados 
sobre comportamento de cultivares a resistência a chuva na colheita para qualidade 
de vagens (deiscência e incidência de doenças) e grãos (porcentagem de grãos 
fermentados, mofados e avariados, e incidência de fungos), foram relatados na 
literatura.  

Com o objetivo de avaliar o comportamento de cultivares de soja em relação a 
chuva na colheita, um experimento foi conduzido no ano agrícola 2016/2017 na área 
experimental da Embrapa Agrossilvipastoril em Sinop, MT.  Foram semeadas em 
outubro de 2016, quatro cultivares de soja (BRS 7260RR, BRS 7680RR, BRS 
7780IPRO e BRS 7380RR), em delineamento experimental de blocos casualizados, 
com quatro repetições, sendo a semeadura realizada em espaçamento de 0,5 m entre 
as linhas. Os tratamentos experimentais foram definidos como quatro épocas de 
colheita da soja, sendo o primeiro na fase de ponto de colheita (R9), e os demais aos 
7, 14 e 21 dias após o primeiro. Os dados meteorológicos foram coletados durante o 
experimento, principalmente para avaliar a precipitação pluviométrica.  

Os grãos colhidos nas diferentes épocas foram submetidos as análises de 
qualidade, pela classificação dos defeitos que definem o padrão comercial da soja, e 
pelas características tecnológicas como teor de proteína e óleo, e acidez do óleo, 
realizadas os laboratórios da Embrapa Soja de Londrina, PR. A  classificação da soja 
é regulamentada pela Instrução Normativa Nº 11, de 15 de maio de 2007 e Instrução 
Normativa Nº 37 de 27 de julho de 2007, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Brasil, 2007a; 2007b), que determinam os defeitos, regras e limites de 
enquadramento da soja que será comercializada. Os principais defeitos destas 
normativas são: 

 Grãos queimados: grãos ou pedaços de grãos carbonizados; 
 Grãos ardidos: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam visivelmente 

fermentados em sua totalidade e com coloração marrom escura acentuada, 
afetando o cotilédone; 

 Grãos mofados: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com fungos (mofo 
ou bolor) visíveis a olho nu; 
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 Grãos fermentados: grãos ou pedaços de grãos que, em razão do processo de 
fermentação, tenham sofrido alteração visível na cor do cotilédone que não aquela 
definida para os ardidos; 

 Grãos germinados: grãos ou pedaços de grãos que apresentam visivelmente a 
emissão da radícula; 

 Grãos imaturos: grãos de formato oblongo, que se apresentam intensamente 
verdes, por não terem atingido seu desenvolvimento fisiológico completo e que 
podem se apresentar enrugados; 

 Grãos danificados: grãos ou pedaços de grãos que se apresentam com manchas na 
polpa alterados e deformados, perfurados ou atacados por doenças ou insetos, em 
qualquer de suas fases evolutivas; 

 Grãos chochos: grãos com formato irregular que se apresentam enrugados, 
atrofiados e desprovidos de massa interna. 

Grãos avariados compreendem a soma dos queimados, ardidos, mofados, 
fermentados, germinados, imaturos, danificados por pragas e chochos, e a tolerância é 
de 8% (Brasil, 2007a). Os grãos podem também ser classificados como esverdeados: 
grãos ou pedaços de grãos com desenvolvimento fisiológico completo que apresentam 
coloração totalmente esverdeada no cotilédone, amassados e quebrados.  

Os teores porcentuais médios de proteína e óleo foram determinados pela 
técnica da espectroscopia do infravermelho próximo (NIR), com leituras em quatro 
curvas diferentes segundo Heil (2010). Os resultados representam a média das quatro 
leituras e estão expressos em “Base Seca” (B.S.). A acidez do óleo foi determinada 
utilizando o Método Oficial AOCS Ac5-41. 

O registro da precipitação pluviométrica, após o ponto de colheita, foi de 251,9 
mm (BRS 7380RR) e 189 mm de chuva (BRS 7260RR, BRS 7680RR e BRS 
7780IPRO).

Os resultados indicaram que houve um aumento dos grãos avariados com o 
retardamento da colheita nas quatro cultivares testadas. Entretanto, foi observada uma  
variação de resposta em termos de qualidade de grão para as cultivares avaliadas, 
indicando a presença de variabilidade genética nestas cultivares a reação a chuva a 
colheita.  Os valores mais altos foram observados para a cultivar BRS 7260RR, com 
49,4% de grãos avariados na colheita realizada 21 dias após o ponto de colheita, 
indicando uma baixa tolerância desta cultivar a chuva no colheita (Tabela 1). 

Para os teores de proteína foi observado uma redução significativa nas  
cultivares BRS 7260RR e BRS 7680RR na colheita realizada 21 dias após o ponto de 
colheita, demonstrando uma perda no teor de proteína pelo retardamento da colheita. 
Para as demais cultivares não foram observadas diferenças significativas para os 
valores de proteína ao longo das colheitas realizadas. A redução nos teores de 
proteína na última época de colheita pode estar associada ao aumento na 
porcentagem de grãos avariados, que ocorreu nessa mesma época de colheita 
(Tabela 2). 

Para os teores de óleo, foram observadas diferenças significativas entre as 
colheitas para as cultivares BRS 7260RR, BRS 7680RR e BRS 7780IPRO. Para estas 
cultivares, os teores de óleo foram significativamente menores na colheita no ponto de 
colheita em relação à colheita realizada 21 dias após o ponto de colheita. Não foram 
observadas diferenças entre as colheitas na cultivar BRS 7380RR (Tabela 3). O 
aumento nos teores de óleo nos grãos colhidos aos 15 e 21 dias após o ponto de 
colheita está diretamente ligado à diminuição nos teores de proteínas desses grãos, 
uma vez que esses dois componentes (óleo e proteína) apresentam uma relação 
inversa nos seus teores. (Tabelas 2 e 3). 

A cultivar BRS7680RR foi a única que não apresentou diferenças significativas 
entre as colheitas para acidez titulável. Para as demais cultivares, esta variável foi 
significativamente superior na 4° colheita quando comparada com a 1° colheita.  A 
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cultivar BRS7260RR apresentou, de uma forma geral, valores de acidez titulável 
superiores as demais cultivares em todas as colheitas realizadas. Com o retardar nas 
épocas de colheita houve um aumento no índice de acidez, o que era esperado devido 
a maior permanência dos grãos no campo ficando mais sujeitos às condições 
climáticas desfavoráveis como, por exemplo, o maior índice pluviométrico e 
consequente degradação dos grãos (Tabela 4). 

Estes trabalhos se revestem de grande importância com a possibilidade de 
seleção de cultivares com mais tolerância à chuva na colheita para plantio comercial, 
considerando a presença de variabilidade genética observada para esta característica. 
Estudos sobre os efeitos do retardamento de colheita podem auxiliar na definição dos 
genótipos que visam a produção de ração animal, considerando o teor de proteína na 
mesma e o desempenho animal que pode ser influenciados pelo teor de proteína 
presente no farelo da soja. 
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Tabela 1. Grãos avariados (%) em quatro cultivares de soja em quatro épocas de 
colheita. 

Cultivar Colheita ponto 
de colheita (PC) 

Colheita 7 dias 
após PC 

Colheita 15 
dias após PC 

Colheita 21 
dias após PC 

BRS7260RR 4,5 C a 19,9 BC a 41,8 AB a 49,4 A a 
BRS7680RR  2,2 B ab 3,9 B a 14,1 A b 19,5 A b 
BRS7780IPRO 0,6 B b 6,6 AB a 11,4 A b 11,5 A b 
BRS7380RR 0,2 A b 9,2 A ab 15,9 A b 27,7 A b 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste 
de  Tukey a 5% de probabilidade 

Tabela 2. Proteína (%) em quatro cultivares de soja em quatro épocas de colheita, 
Cultivar Colheita ponto 

de colheita (PC) 
Colheita 7 dias 

após PC 
Colheita 15 

dias após PC 
Colheita 21 

dias após PC 
BRS7260RR 41,2 A  a 41,4 A  a 40,6 A  a 38,3 B  a 
BRS7680RR 40,5 A  a 39,1 AB  b 39,8 A  a 37,7 B  a 
BRS7780IPRO 36,8 A  b 37,2 A  b 37,9383 A  b 36,0 A  a 
BRS7380RR 38,1 A  b 37,8 A  b 37,7 A  b 37,8 A  a 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 

Tabela 3. Óleo (%) em quatro cultivares de soja em quatro épocas de colheita. 
Cultivar Colheita ponto 

de colheita (PC) 
Colheita 7 dias 

após PC 
Colheita 15 

dias após PC 
Colheita 21 

dias após PC 
BRS7260RR 21,2 C  a 22,0 C   a 23,9 B   a 25,9 A  a 
BRS7680RR 20,7 B  b 21,6 AB  a 22,5 A   a 22,7 A  c 
BRS7780IPRO 22,9 B ab 23,4 AB  a 23,8 AB  a 25,1 A  ab 
BRS7380RR 22,6 A ab 22,1 A  a 22,5 A   a 23,4 A  ab 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 

Tabela 4. Acidez Titulável em quatro cultivares de soja em quatro épocas de colheita. 
Cultivar Colheita ponto 

de colheita (PC) 
Colheita 7 dias 

após PC 
Colheita 15 

dias após PC 
Colheita 21 

dias após PC 
BRS7260RR 1.4 B  a 2.0 A  a 1.7 AB  a 1.9 A  a 
BRS7680RR 0.9 A  b 1.8 A  b 1.2 A  b 1.3 A  b 
BRS7780IPRO 0.7 B   c 1.1 AB  b 0.9 AB  b 1.2 A  b 
BRS7380RR 0.4 B  d 0.9 AB  b 1.4 A  ab 1.6 A  ab 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade 
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PRODUTIVIDADE DA SOJA, DO TRIGO E DO GIRASSOL EM RESPOSTA À 
APLICAÇÃO DE BORO: RESULTADOS SUMARIZADOS 

OLIVEIRA JUNIOR, A. de1; CASTRO, C. de1; OLIVEIRA, F.A. de1; KLEPKER, D.2

1 Embrapa Soja, Londrina, PR, adilson.oliveira@embrapa.br; 2 Embrapa Cocais, Balsas, MA  

Dentre os micronutrientes, o boro (B) está entre os que têm necessidade de 
ajustar a metodologia de análise química para fins de avaliação da disponibilidade no 
solo. Isso porque é recorrente a observação de teores baixos de B no solo, ao passo 
que, a análise foliar das culturas indica concentração adequada do micronutriente, 
assim como, não se tem verificado aumentos na disponibilidade de B no solo após 
sucessivos anos de adubação com fontes solúveis deste micronutriente.   

Esses questionamentos levaram à instalação de uma rede de experimentos 
com o objetivo de avaliar a resposta da soja, e das demais culturas que compõe 
sistemas de produção, à aplicação de B via solo e, com isso, avaliar novas 
metodologias para recomendação de adubação boratada.  

Os experimentos foram conduzidos a partir de 2009 em Londrina/PR, em Ponta 
Grossa/PR e em Rio Verde/GO, e a partir de 2011 em Balsas/MA. Em todas as 
localidades, os experimentos foram instalados em áreas manejadas no sistema plantio 
direto (SPD) consolidado, com acidez corrigida, entretanto, com teores de B próximos 
ao nível crítico (0,20 mg dm-3) na camada de 0-20 cm de profundidade, com exceção  
para a área de Londrina que apresentava alto teor de B (0,55 mg dm-3). Os solos 
dessas áreas são classificados como Latossolos, com variações de granulometria e de 
outros atributos de pedogênese e (Londrina: LVef, argila 780 g kg-1; Ponta Grossa: 
LVAd, argila 400 g kg-1; Rio Verde: LVAd, argila: 420 g kg-1; e Balsas: LVAd, argila 280 
g kg-1).

Todos os experimentos foram conduzidos em blocos completos ao acaso, com 
quatro repetições, sendo avaliadas seis doses de B de 0 (controle), 1, 2, 4, 8 e 16 kg 
ha-1 com a fonte ácido bórico (17% de B solúvel), aplicadas a lanço sobre a palhada no 
SPD na área total das parcelas, no dia da semeadura da lavoura da soja no primeiro 
ano de condução dos experimentos. A adubação boratada foi realizada somente uma 
vez, no início da condução do experimento, sendo as safras seguintes avaliadas para 
quantificar o efeito residual dos tratamentos experimentais. .  

Especificamente para o estudo de Rio Verde, foi realizada uma reaplicação das 
doses de B em março de 2013, seguindo o mesmo delineamento experimental 
supracitado. Na Tabela 1 estão apresentadas as sequencias de cultivos de cada local, 
sendo as culturas conduzidas de acordo com suas respectivas indicações técnicas 
quanto à adubação, manejo fitossanitário e demais procedimentos agronômicos 
(Castro; Oliveira, 2005; CBPTT, 2016; Tecnologias..., 2013). Foi realizada a análise de 
variância para a produtividade de grãos das culturas, separadamente para cada local e 
safra, assim como, para a produtividade acumulada de todas as safras para cada 
cultura, em cada experimento, estando esses resultados apresentados na Tabela 2.  

Observa-se, portanto, que via de regra para todos os locais não houve 
resposta significativa a aplicação de B para as culturas. E mesmo quando foi 
observado, não foi possível ajustar modelos de regressão que demonstrassem 
adequadamente o efeito de doses. A ausência de resposta à aplicação de B foi 
observada inclusive para a produtividade acumulada (Figura 1), visto que, é comum 
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encontrar resposta significativa para essa variável quando normalmente ocorre 
pequenos incrementos de produtividade ano a ano em função dos tratamentos. 

A não ocorrência de resposta à aplicação de B impossibilitou a etapa seguinte 
do processo que era o estudo de métodos para determinação dos teores de B 
disponível no solo e a calibração de faixas de interpretação para esses extratores. Por 
isso, no caso de micronutrientes, em que tanto a demanda das culturas quanto a 
exportação dos desses nutrientes com os grãos é baixa, faz-se necessário e 
estratégico a manutenção de experimentos de campo de longa duração visando 
estabelecer os níveis críticos e refinar os métodos de avaliação da disponibilidade. 
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Tabela 1. Descrição das culturas avaliadas em cada safra e local na rede de 
experimentação para calibração de adubação borratada. 

Safra Local 
Londrina Ponta Grossa Rio Verde Balsas 

2009/10 Soja1 Soja1 Soja1

 Girassol Trigo Girassol 
2010/11 Soja Soja Soja Soja1

 Trigo Trigo Milheto Pousio 
2011/12 Girassol Girassol Soja Soja

 Trigo Trigo Girassol Pousio 
2012/13 Soja Soja Soja Soja

 Girassol ---- Girassol1 Pousio 
2013/14 Soja ---- Soja ---- 

 Girassol ---- Girassol ---- 
2014/15 Soja ---- Soja ---- 

 Trigo ---- ---- ---- 
1 Efeito imediato da aplicação de B;
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Tabela 2. Resultados da Análise de Variância 
Resultados 

ANOVA 
Safra

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15  
---------------------------------------------------------------- Londrina ---------------------------------------------------------------- 

Cultura\1 S G S T G T S G S G S T Total
Doses B (Prob >F) 0,836 0,187 0,863 0,884 0,705 0,991 0,327 0,272 0,281 0,462 0,729 0,069 0,547
CV(%) 11,8 17,2 11,2 13,9 36,0 7,2 5,4 32,6 14,8 34,0 16,3 7,6 9,8 
Produtividade\2 2986 1482 3379 2473 1562 2414 3585 1088 1418 1023 2117 2379 25,9 
DMS(Tukey 5%)\2 808 587 866 789 1290 401 444 816 483 799 791 416 5,8 

------------------------------------------------------------- Rio Verde -------------------------------------------------------------
Cultura\1 S G S ML S G S G S G S --- Total
Doses B (Prob >F) 0,006 0,045 0,046 --- 0,742 0,084 0,735 0,241 0,536 0,540 0,031 --- 0,464
CV(%) 9,3 18,7 9,7 --- 12,9 8,1 8,3 29,0 10,8 11,2 15,1 --- 4,7 
Produtividade\2 2861 724 2339 --- 2429 2344 3858 1359 2216 2436 630 --- 21,2 
DMS(Tukey 5%)\2 562 341 536 --- 738 448 736 1038 559 644 236 --- 2,3 

------------------------------------------------------------- Ponta Grossa ------------------------------------------------------------- 
Cultura\1 S T S T G T S --- --- --- --- --- Total
Doses B (Prob >F) 0,009 0,171 0,427 0,709 0,941 0,207 0,719 --- --- --- --- --- 0,737
CV(%) 7,8 10,6 10,1 12,5 11,8 14,1 12,2 --- --- --- --- --- 6,3 
Produtividade\2 2031 3070 3096 2363 2276 2048 2362 --- --- --- --- --- 17,2 
DMS(Tukey 5%)\2 363 748 721 680 619 661 661 --- --- --- --- --- 2,5 

----------------------------------------------------------------- Balsas ---------------------------------------------------------------- 
Cultura\1 --- --- S P S P S P --- --- --- --- Total
Doses B (Prob >F) --- --- 0,020 --- 0,057 --- 0,069 --- --- --- --- --- 0,139
CV(%) --- --- 10,8 --- 7,2 --- 5,5 --- --- --- --- --- 4,5 
Produtividade\2 --- --- 1877 --- 2099 --- 2855 --- --- --- --- --- 6,8 
DMS(Tukey 5%)\2 --- --- 465 --- 349 --- 362 --- --- --- --- --- 0,7 

\1 Culturas: S = Soja; G = Girassol; T = Trigo; ML = Milheto; P = Pousio 
\2 Produtividade e DMS: culturas, em kg ha-1; Total, em Mg ha-1.
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Figura 1. Produtividade acumulada das culturas em resposta às doses de B aplicadas, 
em cada local de avaliação. Nº de cultivos: Londrina (12); Rio Verde (10); Ponta 
Grossa (7) e Balsas (3). 
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DESEMPENHO AGRONÔMICO E NUTRIÇÃO DA CULTURA DA SOJA EM 
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A adubação magnesiana é frequentemente negligenciada, e sua falta afeta o 

crescimento de plantas. Muitas funções essenciais requerem sua nutrição adequada, 
sendo o seu papel mais visível na formação de raízes, clorofila e na fotossíntese. 
Muitas reações menos visíveis também são dependentes de seu suprimento 
adequado. Sua deficiência está associada a solos ácidos (sem calagem) e/ou a 
situações que provocam desequilíbrio, como excesso de adubação potássica 
(Cakmak; Yazici, 2010). 

 O silicato de magnésio utilizado no presente estudo é proveniente de uma 
rocha ígnea (Serpentinito), e é constituído em sua maior parte por olivina (MgFe)2SiO4. 
A rocha moída serve como matéria prima para a indústria siderúrgica na produção de 
níquel (Ni). O referido material (MgSiO3) é conhecido como escória de níquel, e tal 
resíduo contém aproximadamente 40 % de óxido de magnésio (MgO) e 34 % de sílica 
(SiO2). O trabalho teve por objetivo determinar se o silicato de Mg é uma fonte 
nutricional magnesiana para a cultura da soja, e se é capaz de melhorar positivamente 
o desempenho agronômico, alterando, dessa forma, a produtividade. 

 O experimento foi conduzido em estufa na Fazenda de Ensino Pesquisa e 
Extensão – Campus Lageado, Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP, em 
Botucatu-SP, no período de novembro de 2016 a março de 2017. O delineamento 
utilizado foi o de blocos inteiramente casualizados (DIC), com 5 doses do insumo, e 5 
repetições. O ensaio foi realizado em solo de granulometria de textura argilosa: 602; 
117 e 281 g kg-1, respectivamente de argila, silte e areia. A aplicação do silicato de Mg 
foi realizada 20 dias antes da semeadura da soja [Glycine max (L.) merr.]. Foram 
conduzidas 3 plantas (TMG 7062 RR) semeadas em vasos de 25 L de solo corrigido 
(saturação por bases de 70%). Os tratamentos foram constituídos pela testemunha 
absoluta (0 kg ha-1), e 4 doses do silicato de Mg estipuladas para manter as relações 
1/1; 2/1; 3/1 e 4/1 entre Ca/Mg, respectivamente: 3084; 1084; 416 e 84 kg ha-1. A 
irrigação foi realizada conforme a necessidade e evapotranspiração de referência 
(ETo). Todos os tratos e manejos fitossanitários foram realizados conforme a 
necessidade e recomendação para a cultura.  

No estádio fenológico R2 (Florescimento pleno), foram coletadas folhas + 
pecíolos, e deste material foi determinado os teores de N, P, K, Ca, Mg, S e Si 
segundo a metodologia descrita por Malavolta et al. (1997). Neste mesmo momento 
foram coletadas 2 plantas por vaso para amostragem de massa de matéria seca. As 
mesmas foram colocadas para secar em estufa de circulação forçada de ar a ± 65ºC 
por 72 horas. Após isso as amostras foram pesadas e os dados transformados em kg 
ha-1 de massa de matéria seca produzida, respeitando a população final ha-1 
recomendada para a cultivar.  

No estádio fenológico R8, foi coletada a planta final para as análises 
biométricas: altura de plantas e de inserção da primeira vagem, número de ramos e 
vagens por planta, número de grãos por planta. A massa de 100 grãos foi avaliada, 
através da contagem de 100 grãos, da produção obtida por cada planta, com posterior 
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pesagem em balança de precisão e correção da pesagem para 13% em base úmida. 
Para a produtividade de grãos, coletaram-se todos os grãos e corrigiu-se a pesagem 
para 13% de umidade (base úmida). Os resultados obtidos foram utilizados para o 
cálculo da produtividade de grãos ha-1, respeitando a população final para a variedade. 
Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro - Wilk e, em seguida, 
à análise de variância - ANOVA pelo teste F (p≤0,05). Para as doses do silicato de Mg 
foi realizada regressão polinomial. 

Na Tabela 01 encontram-se os teores foliares de macronutrientes e silício na 
cultura. Os teores nutricionais foliares estão na faixa que se considera ideal segundo 
proposto por Raij et al. (1996), sendo nitrogênio entre 40-54; fósforo  entre 2,5-5; 
potássio entre 17-25; cálcio entre 4-20; magnésio entre 3-10 e enxofre entre 2,1-4,0 g 
kg-1. Os teores de magnésio e silício foliar tiveram ajustes lineares crescentes em 
função das doses empregadas. De modo geral, a deficiência de Mg se manifesta em 
solos derivados de rochas pobres em Mg; solos leves e com pouca matéria orgânica; 
em plantações velhas sem reposição; altas doses de K (antagonismo); alta variação 
do regime hídrico; adubação nitrogenada com N-amoniacal e alta relação K/Mg. O Si é 
classificado como um elemento benéfico para grande parte das culturas, sua 
deposição pode diminuir as perdas de água através da evapotranspiração e aumento 
da tolerância às pragas, doenças, metais pesados e alumínio tóxico. Além do que, as 
plantas se tornam mais eretas e melhoram eficiência fotossintética. Tal elemento 
também pode estar envolvido em atividades metabólicas ou fisiológicas das plantas 
sob estresse salino e/ou hídrico (Gunes et al., 2008).  

Na Tabela 02 encontram-se os componentes de produção e produtividade. 
Observa-se que as variáveis: altura de plantas e de inserção de primeira vagem, 
número de ramos, número de vagens, e número de grãos por planta não foram 
influenciados. No entanto, foi constatado efeito significativo e ajuste linear crescente 
para a massa de 100 grãos, e ajustes quadráticos positivos para a massa de matéria 
seca de plantas e produtividade de grãos. Todavia, credita-se que o efeito mais 
pronunciado do Mg foi constatado no enchimento de grãos, com acréscimo de 1,4 g 
para a massa de 100 gramas entre a menor e maior dose do insumo, interferindo 
positivamente nos parâmetros produtivos.  

 Segundo Cakmak et al. (1994), o magnésio tem várias funções-chave nas 
plantas. Sendo que um dos principais é a influencia positiva no enchimento de grãos, o 
qual pode ser devido a sua função no carregamento do floema, pois o acúmulo de 
carboidratos nas folhas é um fenômeno comum em plantas com sua deficiência, 
podendo ter de 3,5 a 9 vezes mais sacarose e também podem conter elevados teores 
de amido e reduzidos teores de açúcares, comparadas às plantas com teores 
suficientes. Assim, esses autores indicam claramente que existe uma inibição severa 
na exportação de açúcares das folhas deficientes em Mg para o floema, e do floema 
para os órgãos dreno (grãos), comprovando papel direto proposto por esse ensaio no 
fornecimento de magnésio para enchimento e consequentemente maiores 
produtividades de grãos da cultura. O silicato de magnésio é uma fonte nutricional 
magnesiana e fornecedora de Si para a cultura da soja. É capaz de melhorar 
positivamente o desempenho agronômico, proporcionando efeitos diretos no estado 
nutricional, enchimento e produtividade de grãos. 
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Tabela 01. Valores de F e médias para os teores de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg 
e S)  e silício (Si) na cultura da soja em função dos tratamentos utilizados. Botucatu, 
2016/17.

Tratamentos 
N P K Ca Mg S Si 

g kg-1 
0 kg ha-1 41,0  2,5  19,7  11,3  3,2  2,6  3,0  
84 kg ha-1  42,7  2,5  20,7  11,9  3,5  2,5  3,9  
416 kg ha-1  43,0  2,5  19,0  11,2  4,2  2,4  4,3  
1084 kg ha-1 42,9  2,5  17,0  12,8  4,2  2,5  4,1  
3084 kg ha-1  42,5  2,6  18,0  11,2  5,5  2,7  5,5  

Test F               
P valor 0,874 0,869 0,157 0,493 0,001** 0,536 0,041* 
c.v. 5,3 7,6 8,2 9,6 7,5 10,1 18,4 

Regressão                
R.L. 0,556 0,516 0,111 0,826 0,001a** 0,325 0,004b** 
R.Q. 0,331 0,772 0,168 0,186 0,347 0,459 0,809 
R.L.= Regressão Linear, R.Q.= Regressão Quadrática; * p < 0,05; **p < 0,01. 
a y = 0,0007x + 3,50 R² = 0,91;  
b y = 0,0006x + 3,57 R² = 0,80. 
 
Tabela 02. Valores de F e médias para altura de plantas (AP), inserção da primeira 
vagem (IPV), número de ramos (R), vagens (V), grãos por planta, massa de 100 
grãos, massa da matéria seca (MMS) e produtividade de grãos de soja (P), em função 
dos tratamentos utilizados. Botucatu, 2016/17. 

Tratamentos 
AP IPV R V Grãos M 100 MMS P 

cm-1     plan-1 g kg ha-1 
0 kg ha-1 66 14 5 55 129 15,7 4500 4050 
84 kg ha-1  69 14 5 54 129 16,4 4705 4234 
416 kg ha-1  73 17 5 52 129 16,6 4767 4290 
1084 kg ha-1  64 15 5 52 131 16,8 4881 4393 
3084 kg ha-1  67 11 6 54 132 17,1 5021 4519 

Test F                 
P valor 0,309 0,116 0,726 0,817 0,950 0,044* 0,002** 0,001** 
c.v. 7,6 17,9 13,1 10 5,3 5,3 1,4 1,5 

Regressão                 
R.L. 0,079 3,684 1,712 0,817 0,910 0,016a* 0,021 0,042 
R.Q. 0,042* 4,748 0,337 0,317 0,559 0,373 0,007 b** 0,001 c**
R.L.= Regressão Linear; R.Q.= Regressão Quadrática; *p < 0,05; **p < 0,01. 
a* y = 0,0003x + 16,2 R² = 0,77; 
b** y = -8E-05x2 + 0,3754x + 4591 R² = 0,89;  
c** y = -9E-05x2 + 0,3873x + 4105 R² = 0,93. 
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Com a atual deterioração ambiental, causada, entre outros fatores, pelo 

aumento progressivo da população mundial, o Brasil, em um futuro próximo, se 
destacará como um celeiro de alimentos mundial. Entre as culturas que desempenham 
papel importante no cenário agrícola brasileiro, destaca-se a soja [Glycine max (L.) 
Merr.]. A substituição de fertilizantes por biofertilizantes e inoculantes contendo 
bactérias rizosféricas fixadoras de nitrogênio (rizóbios) e promotoras do crescimento 
de plantas (BPCPs) pode diminuir os custos de produção para os agricultores e 
diminuir a poluição ambiental, através da redução da emissão de gases poluentes, e 
contaminações de solos e lençóis freáticos. Segundo Huergo et al. (2008), essas 
bactérias podem estimular o crescimento das plantas por vários mecanismos, sendo a 
FBN o mais importante. Além disso, há também o aumento na atividade da redutase 
do nitrato quando crescem endofiticamente nas plantas (Cassán et al., 2008), 
produção de hormônios como auxinas, citocininas, giberelinas (Bottini et al., 1989), 
etileno e uma variedade de outras moléculas, e solubilização de fosfato. 
Provavelmente, pelo maior crescimento radicular e melhor nutrição das plantas, há 
também vários relatos de maior tolerância a agentes patogênicos de plantas, e fatores 
abióticos (Fukami et al., 2017). Os microrganismos rizosféricos conhecidamente 
produzem compostos derivados de seu metabolismo secundário, que aumentam sua 
sobrevivência e podem, ainda, promover o crescimento vegetal. Entre esses 
compostos destacam-se os antimicrobianos, exopolissacarídeos, 
lipoquitooligossacarídeos (LCOs) e hormônios vegetais. Dessa forma, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar os efeitos da coinoculação por microrganismos no 
desenvolvimento do sistema radicular de plantas de soja. O experimento foi 
desenvolvido por duas safras (2016/17 – 2017/18), com delineamento em blocos ao 
acaso (DBC), em estufa na UNESP – Faculdade de Ciências Agronômicas, localizada 
no município de Botucatu (SP). Foram realizados 8 tratamentos de inoculação 
constituídos por oito combinações entre: Bradyrhizobium japonicum (SEMIA 5079), B. 
diazoefficiens (SEMIA 5080), metabólitos microbianos secundários - MMS [B.
diazoefficiens (USDA110) + Rhizobium tropici (CIAT 889)] inoculados via sementes, 
Bacillus subtilis (estirpe QST 713, pulverização foliar em estádio fenológico - V3), 
Azospirillum brasilense (estirpes Ab-V5 e Ab-V6, pulverização foliar em estádio 
fenológico - V4). As semeaduras foram realizadas em vasos com 25 L de solo corrigido 
(V% 70); a adubação realizada consta na Tabela 1. O cultivar utilizado foi o BRS 317, 
conduzindo-se 3 plantas por vaso. Todas as sementes foram tratadas com fungicida 
(Vitavax + Thiran) na dose de 100 g i.a. 100 kg sementes-1. Nas inoculações via 
sementes foi adicionada solução açucarada a 10%, em volume de 250 mL 50 kg-1 de 
sementes. Utilizou-se para a inoculação dos metabólitos microbianos secundários 
(MMS) 2 mL kg-1 de semente (1,2 milhões de células semente-1). Os tratamentos com 
a inoculação via foliar por Bacillus subtilis no estádio fenológico V3 utilizaram a dose de 
2 L ha-1, com garantia de 1,0 x 109 UFC (unidades formadoras de colônia) mL-1, 
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volume de calda de 200 L ha-1. Para os tratamentos com a inoculação via foliar por 
Azospirillum brasilense, no estádio fenológico V4, empregou-se a dose de 300 mL ha-1, 
com garantia de 2,0 x 108 UFC mL-1, volume de calda de 150 L ha-1. Em todos os 
tratamentos houve a aplicação foliar no estádio V4 de 20 g ha-1 de Mo e 2 g ha-1 de Co. 
Os tratamentos fitossanitários na cultura da soja foram realizados conforme a 
necessidade e sua recomendação. O projeto seguiu todas as solicitações do Protocolo 
Oficial para avaliação da viabilidade e eficiência agronômica de cepas, inoculantes e 
tecnologias relacionadas ao processo de fixação biológica de nitrogênio em 
leguminosas. Todos os inoculantes foram atestados pelo Laboratório de Biotecnologia 
do Solo da Embrapa Soja, segundo metodologia da Instrução Normativa nº 30 do 
MAPA. No estádio R2 foi coletado o sistema radicular dos tratamentos. Após a 
limpeza, as amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos contendo álcool 
etílico a 30% para aumentar o tempo de conservação e armazenadas sob refrigeração 
a 2 ºC. As amostras de raízes foram submetidas a um scanner de leitura ótica, na 
resolução de 300 dpi, e suas imagens digitalizadas e analisadas com o programa 
WinRhizo versão 3.8-b (Regent Instrument Inc.), para determinar o diâmetro, 
comprimento e volume do sistema radicular, segundo o método de Tennant (1975). 
Em seguida, as amostras de raízes foram colocadas em sacos de papel e secas em 
estufa com circulação forçada de ar a 65º C por 72 h para determinação da massa de 
matéria seca radicular. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de 
Shapiro-Wilk e, em seguida, à análise de variância - ANOVA pelo teste F (p≤0,05) e ao 
teste de médias Scott & Knott. Encontra-se nas Tabelas 2 e 3 os valores de P e 
médias para o diâmetro, comprimento, volume e massa de matéria seca de planta em 
função dos tratamentos utilizados nos dois anos de experimentação. Ressalva-se que 
experimentos conduzidos em vasos normalmente resultam em maiores valores do que 
experimentos a campo. Foi observado efeito significativo apenas para o volume 
radicular e a massa de matéria seca no primeiro ano de condução, demostrando efeito 
superior dos tratamentos utilizados em relação ao padrão utilizado atualmente pelos 
produtores brasileiros (SEMIA 5079 e 5080). Neste sentido, é possível melhorar 
aspectos da fisiologia e morfologia da planta, com a utilização de novos inoculantes à 
base de bactérias diazotróficas e promotoras de crescimento, promovendo efeitos 
sinérgicos entre os microrganismos, e repercutindo na simbiose planta-
microrganismos. 
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Tabela 1. Adubação realizada nos experimentos em estufa. Botucatu, 2016-18. 

P K S Ca Zn B Mn Cu 
.........................................................mg kg-1.......................................................... 
200 150 1,5 1 5 1,5 1 0,5 

 
Tabela 2. Valores de P e médias para diâmetro (D), comprimento (C), volume (V) e 
massa de matéria seca de raízes (MMSR) da cultura da soja em função dos 
tratamentos utilizados. Botucatu, 2016/17.

Tratamento D C V MMSR 
mm m planta-1 cm3 planta-1 g planta-1

SEMIA 5079 e 5080 0,32 41,3 39,4 b 4,1 b 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS 0,37 48,9 51,9 a 6,5 a 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS + B. subtilis 0,33 57,6 50,6 a 6,4 a 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS + A. brasilense 0,34 56,8 53,8 a 6,3 a 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS + B. subtilis + A. brasilense 0,32 58,1 47,8 a 7,5 a 
SEMIA 5079 e 5080 + B. subtilis + A. brasilense 0,34 51,8 48,9 a 6,5 a 
SEMIA 5079 e 5080 + B. subtilis 0,32 59,9 49,6 a 5,8 a 
SEMIA 5079 e 5080 + A. brasilense 0,36 52,3 49,3 a 5,9 a 
P valor 0,325 0,548 0,048* 0,001** 
C.V., % 10,2 25,7 10,9 11,6 
Letras iguais não diferem entre si na mesma coluna pelo teste de Scott & Knott a 5%. 
  
Tabela 3. Valores de P e médias para diâmetro (D), comprimento (C), volume (V) e 
massa de matéria seca de raiz (MMSR) da cultura da soja em função dos tratamentos 
utilizados. Botucatu, 2017/18.

Tratamento D C V MMSR 
mm m planta-1 cm3 planta-1 g planta-1

SEMIA 5079 e 5080 0,30 40,0  35,3 7,6  
SEMIA 5079 e 5080 + MMS 0,29 48,8  42,6  8,8 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS + B. subtilis 0,33 44,8 40,6 9,1 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS + A. brasilense 0,32 46,0 41,3 8,6 
SEMIA 5079 e 5080 + MMS + B. subtilis + A. brasilense 0,32 49,1 42,0 8,2 
SEMIA 5079 e 5080 + B. subtilis + A. brasilense 0,37 47,2 39,2 8,5 
SEMIA 5079 e 5080 + B. subtilis 0,33 51,9 46,6 9,5 
SEMIA 5079 e 5080 + A. brasilense 0,33 45,2 38,1 8,4 
P valor 0,682 0,400 0,493 0,489 
C.V., % 15,4 28,3 29,48 11,7 
Letras iguais não diferem entre si na mesma coluna pelo teste de Scott & Knott a 5%.  
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JANTALIA, C.P.3; ZILLI, J.E.3; BODDEY, R.M. 3; URQUIAGA, S.3 
 
1Faculdade Evangélica de Goianésia - FACEG, Goianésia, GO, 
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A fixação biológica do nitrogênio (FBN) através da simbiose das bactérias do 

gênero Bradyrhizobium com a soja foi uma das grandes propulsoras para o cultivo em 
larga escala dessa cultura no Brasil. Estas bactérias quando em contato com as raízes 
da soja as infectam via pelos radiculares, formando os nódulos. Esse processo resulta 
na FBN, que é a transformação do N2 atmosférico em amônia (NH3), mediada pela 
enzima nitrogenase (Silva et al., 2010). A eficiência dessas bactérias tem possibilitado 
a obtenção de altos rendimentos de grãos para cultura da soja, sem a necessidade de 
aplicação de nitrogênio mineral (Alves et al., 2003).  

A quantidade de nitrogênio fixada pela soja pode alcançar 300 kg N ha-1, 
fornecendo até 94% da necessidade da planta (Hungria et al. 2006). Este processo é 
viabilizado pela prática da inoculação com estirpes de Bradyrhizobium sp., 
considerando que a soja não é uma cultura nativa do Brasil e a bactéria não existe 
naturalmente nos solos brasileiros (Mercante et al., 2011). 

Atualmente, no Brasil tem-se utilizado nos inoculantes a combinação de duas 
das quatro estirpes: Bradyrhizobium elkanii: Semia 587 e Semia 5019 (29w), B. 
japonicum: Semia 5079 (CPAC-15), e B. diazoefficiens: Semia 5080 (CPAC-7) (ZILLI 
et al., 2006), tornando difícil a compreensão da eficiência agronômica de cada estirpe 
isoladamente. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes estirpes de 
Bradyrhizobium sp. na nodulação e biomassa da cultura da soja em duas épocas de 
avaliação, crescida em condições de solo e clima do Rio de Janeiro. 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da Embrapa 
Agrobiologia, chamada “Terraço”, localizada no município de Seropédica (RJ), cujas 
coordenadas geográficas são 22º45' S, 43º40' W e altitude média de 26 m. O solo da 
área experimental é um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico (Santos et al., 2013). A 
temperatura média é de 24,6 ºC e a precipitação anual de 1.200 mm. 

O solo da área experimental apresentou as seguintes características químicas: 
pH (H2O) = 5,8; Ca+2 = 3,66 cmolc dm-3; Mg+2 = 0,48 cmolc dm-3; P = 4,56 mg dm-3 e K+ 
= 73,98 mg dm-3; Al+3 = não detectado. 

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 repetições, sendo 
testadas 4 estirpes de Bradyrhizobium sp. via inoculação em meio turfoso, único fator 
do experimento, formado pelos seguintes tratamentos: a) Controle (não inoculado); b) 
SEMIA 5080 (Bradyrhizobium diazoefficiens); c) SEMIA 5079 (B. japonicum); d) 
SEMIA 5019 (B. elkanii) e) SEMIA 587 (B. elkanii). Cada parcela apresentou 
dimensões de 4 m x 6 m (24 m2). 

O preparo do solo constou de uma escarificação a 40 cm de profundidade, 
seguido da aplicação de 500 kg ha-1 de gesso agrícola, incorporado a 20 cm de 
profundidade com o uso da grade niveladora. Na sequência foi realizada a abertura 
dos sulcos de semeadura com espaçamento de 50 cm. 

Após a inoculação, a semeadura da soja cultivar TMG 7062 IPRO (tipo de 
crescimento semi-determinado, grupo de maturação 6.2) foi realizada manualmente no 
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dia 30/10/2017. Na adubação de plantio foram aplicados 80 kg ha-1 de P2O5 na forma 
de superfosfato simples, 40 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio, e 3 kg ha-1 
de micronutrientes (Cana Micros Plus®). Após a emergência foi realizado o desbaste 
de forma a estabelecer uma população final de 400.000 plantas ha-1. 

Para o controle das plantas daninhas foram aplicados 10 dias após a 
emergência (DAE) o herbicida Glifosato na dose de 1.080 g ha-1 do i.a., e, para 
melhorar o desempenho da FBN, foram aplicados aos 30 DAE via foliar, 200 mL ha-1 
do produto Super Seep Soja®, que equivale à dose de 2,6 g ha-1 de Co e 26 g ha-1 de 
Mo. 

As avaliações de nodulação e biomassa foram realizadas aos 35 e 80 DAE, 
tendo-se coletado 5 plantas linearmente na segunda linha de plantio de cada parcela, 
desconsiderando 1 m de bordadura. 

Foram separadas a parte aérea e raízes na altura do nó cotiledonar, sendo 
lavadas as raízes, e os nódulos destacados. Após este procedimento os materiais 
coletados foram acondicionados em sacos de papel e secos em estufa de circulação 
forçada de ar a 65 °C até peso constante, em seguida foram determinadas suas 
respectivas massas em balança. 

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk e, no 
caso de ausência de normalidade, estes foram transformados pela √x.  Em seguida, 
realizou-se análise conjunta para as duas épocas de avaliação e submeteram-se os 
dados à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey a p≤0,05 
com auxílio do programa estatístico [SISVAR V. 5 (Universidade Federal de Lavras)]. 

As massas secas de nódulos, parte aérea e raízes, obtidas com a inoculação 
de diferentes estirpes de Bradyrhizobium sp. sob duas épocas de avaliação são 
apresentados na Tabela 1. 
 Foram constatadas diferenças significativas para todas as variáveis analisadas 
aos 80 DAE em relação aos 35 DAE, havendo um incremento médio de 583, 288 e 
88% para a massa seca de nódulos, parte aérea e raízes, respectivamente. 
 Para a massa seca de nódulos foi realizada a transformação dos dados para 
atender aos preceitos da normalidade. Para esta variável, a estirpe SEMIA 5019 (B. 
elkanii) apresentou as maiores médias nas duas épocas avaliadas, porém aos 80 DAE 
não diferiu da SEMIA 587 (B. elkanii).  

A nodulação pelas estirpes foi considerada adequada, uma vez que uma 
massa de nódulos entre 100 a 200 mg planta-1 é suficiente para garantir o 
fornecimento de N requerido por uma planta de soja para seu desenvolvimento normal 
(Hungria et al., 2007); todos os tratamentos ficaram dentro desta faixa apenas aos 80 
DAE. 

A estirpe SEMIA 5079 e o controle apresentaram as menores médias, sendo 
que aos 35 DAE a SEMIA 5080 não diferiu destes tratamentos. As plantas do 
tratamento controle (sem inoculação) formaram poucos nódulos, evidenciando-se a 
necessidade de se fazer inoculação com Bradyrhizobium sp. em solos não cultivados 
anteriormente com soja. A média do tratamento controle neste estudo foi menor que a 
observada por Zilli et al. (2010), que foi de 40,6 mg planta-1 aos 35 DAE na média de 
dois anos agrícolas na região do Cerrado em Roraima. 

Não foram observados efeitos (p≤0,05) das diferentes estirpes na massa seca 
da parte aérea e raízes nas duas épocas de avaliação. Resultados semelhantes foram 
observados por Nishi e Hungria (1996), também não encontrando diferenças 
significativas para estas variáveis aos 27 e 45 dias após o plantio. Segundo Alves et 
al. (2003), a FBN na cultura da soja é complementar ao fornecimento de N pelo solo. 
Mesmo havendo contrastes na nodulação em função dos tratamentos, possíveis 
diferenças nas taxas de FBN foram compensadas por maior utilização de N do solo, 
refletindo em similar produção de matéria seca até a data de avaliação. Não obstante, 
durante o enchimento de grãos existe uma alta demanda de N pela planta e essas 
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diferenças na nodulação podem refletir em maior ou menor dependência pela FBN 
(Unkovich et al., 2008). 
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Tabela 1. Matéria seca de nódulos, raízes e parte aérea de plantas de soja aos 35 e 
80 dias após a emergência, no município de Seropédica (RJ).  

Tratamentos 
Massa seca de 

nódulos (mg planta-1) 
Massa seca de parte 

aérea (g planta-1) 
Massa seca de raiz 

(g planta-1) 
35 DAE 80 DAE 35 DAE 80 DAE 35 DAE 80 DAE 

CONTROLE 3,3 Bc 117,7 Ac 3,53 Ba 12,68 Aa 0,99 Ba 1,83 Aa 
SEMIA 5079 14,1 Bc 219,6 Ac 3,94 Ba 13,11 Aa 1,06 Ba 1,64 Aa 
SEMIA 5080 26,7 Bc 619,5 Ab 4,00 Ba 13,66 Aa 1,06 Ba 1,94 Aa 
SEMIA 587 118,1 Bb 861,8 Aa 3,51 Ba 16,18 Aa 0,94 Ba 1,89 Aa 

SEMIA 5019 252,7 Ba 1016,7 Aa 4,00 Ba 17,99 Aa 0,98 Ba 2,11 Aa 
Média geral 83,0B 567,1A 3,79B 14,72A 1,00B 1,88A 

CV (%) 14,42 25,12 27,81 
Médias seguidas de mesma letra em uma mesma variável, maiúsculas na linha, minúsculas na coluna, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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A soja é a principal cultura brasileira, se destacando tanto pela expressiva 
produção, como também pelo grande volume de exportações. Na safra 2016/2017 
foram cultivados mais de 33,9 milhões de hectares, com uma produção de 114,07 
milhões de toneladas (Conab, 2017). Grandes avanços genéticos e tecnológicos 
ocorreram nas últimas décadas e, entre eles, a fixação biológica de nitrogênio (FBN) é 
um dos principais fatores que fazem com que a soja brasileira seja competitiva no 
mercado internacional (Hungria et al., 2007).  

A FBN é um processo biológico realizado pela associação simbiótica entre 
planta e bactéria, em que a capacidade de fixar o N2 atmosférico pela bactéria acaba 
por atender a demanda de N da planta (Alves et al., 2003). Na soja, este processo 
ocorre pela associação com estirpes de Bradyrhizobium japonicum, B. elkanii, e B. 
diazoefficiens que infectam as raízes, via pelos radiculares, com posterior formação de 
nódulos, que irão fornecer N às plantas e receber em troca carboidratos (Brandelero et 
al., 2009). A inoculação realizada com essas bactérias é uma prática altamente 
difundida no Brasil (Zilli et al., 2006). 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência agronômica da inoculação 
de duas estirpes de Bradyrhizobium elkanii na cultura da soja, crescida em condições 
de solo e clima do Rio de Janeiro. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Agrobiologia, 
chamada “Terraço” em Seropédica, RJ, durante o período de outubro de 2017 a março 
de 2018. O solo da área experimental foi classificado como Argissolo Vermelho-
Amarelo distrófico (Santos et al., 2013). A temperatura média é de 24,6 ºC e 
precipitação anual é de 1.200 mm. 

O solo da área experimental apresentou as seguintes características químicas: 
pH (H2O) = 5,8; Ca+2 = 3,66 cmolc dm-3; Mg+2 = 0,48 cmolc dm-3; P = 4,56 mg dm-3 e K+

= 73,98 mg dm-3; Al+3 = não detectado. 
O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com quatro repetições, 

em que foram testadas duas estirpes de Bradyrhizobium elkanii. Os tratamentos 
foram: a) Controle (não inoculado); b) SEMIA 5019 (29w); c) SEMIA 587. A inoculação 
foi realizada com veículo turfoso com a aplicação de 5 mL de solução açucarada a 10 
% por kg de sementes de soja, seguida de homogeneização, e aplicação de 10 g do 
inoculante turfoso (tratamentos) por kg de sementes, com nova homogeneização, e 
deixada secar à sombra. Esta dose do inoculante garante mais que 1,2 milhões de 
células viáveis por semente, que é o mínimo exigido pelo MAPA. 

As parcelas foram constituídas de 6,0 m de comprimento por 4,0 m de largura, 
totalizando 24 m2.

O sistema de preparo do solo foi o convencional com uma escarificação a 40 
cm de profundidade, seguida da aplicação de gesso agrícola na dose de 500 kg ha-1, e 
incorporação a 20 cm com o uso da grade niveladora. 

As sementes da cultivar TMG 7062 IPRO (tipo de crescimento semi-
determinado, grupo de maturação 6.2), após inoculadas foram semeadas 
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manualmente com espaçamento entre linhas de 50 cm no dia 30/10/2017. A adubação 
de base constou da aplicação no sulco de semeadura de 80 kg ha-1 de P2O5 na forma 
de superfosfato simples, 40 kg ha-1 de K2O na forma de cloreto de potássio, e 3 kg ha-1

de micronutrientes (Cana Micros Plus®). Após a emergência foi realizado o desbaste 
de forma a estabelecer uma população final de 400.000 plantas ha-1.

Para o controle das plantas daninhas foram aplicados aos 10 dias após a 
emergência (DAE) o herbicida Glifosato na dose de 1.080 g ha-1 do i.a., e aos 30 DAE 
foram aplicados via foliar 200 mL ha-1 do produto Super Seep Soja® (2,6 g ha-1 de Co e 
26 g ha-1 de Mo).  

Para determinação da produtividade de grãos, foram colhidas manualmente em 
cada parcela 1,5 m linear nas 4 linhas centrais (3 m²), desprezando-se as plantas das 
bordas, com dados corrigidos para umidade padrão de 13 %. Também foram 
determinados o número de vagens, e a massa de resíduos da colheita após secagem 
em estufa com circulação de ar forçada a 65 ºC, até massa constante. 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e quando constatado efeito 
de tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a p≤0,05 com 
auxílio do SISVAR V. 5 (Universidade Federal de Lavras). 

O número de vagens por planta, a massa de resíduos da colheita e a 
produtividade de grãos de soja obtidos com a inoculação de duas estirpes de 
Bradyrhizobium elkanii são apresentados na Tabela 1. 

Houve efeito (p≤0,05) da inoculação sobre o número de vagens e a 
produtividade de grãos, sendo que os tratamentos inoculados apresentaram as 
maiores médias, mas não diferiram entre si.  

A inoculação aumentou mais que o dobro o número de vagens por planta 
considerando a média dos tratamentos inoculados. O aumento desta variável pode ter 
influência direta sobre a produtividade de grãos. Golo et al. (2009) também relataram o 
aumento no número de vagens por planta pela inoculação. 

A média de produtividade obtida nos tratamentos inoculados com as duas 
estirpes de Bradyrhizobium elkanii foi próxima da média nacional, que foi de 3.364 kg 
ha-1 de grãos na safra 2016/2017 (Conab, 2017). Isso demostra a importância da 
inoculação para o ganho de produtividade da soja, cujo incremento foi cerca de 77 % 
para a SEMIA 587, e 65 % para a SEMIA 5019.  

Zilli et al. (2006), testando as mesmas estirpes utilizadas neste estudo, e a 
combinação entre elas em dois anos agrícolas no Cerrado de Roraima, também 
observaram efeito da inoculação sobre a produtividade de grãos de soja, não havendo 
diferença significativa entre as estirpes. 

Para os resíduos da colheita não houve efeito de tratamentos, demonstrando 
que esta variável não foi influenciada pela inoculação. Os valores observados estão de 
acordo com os citados por Nogueira (2000) que estima que, para cada hectare de soja 
são gerados cerca de 3,0 a 4,0 toneladas de resíduos. 

Neste contexto, conclui-se que a inoculação com estirpes de Bradyrhizobium 
elkanii é uma prática que aumenta o desempenho produtivo da cultura da soja nas 
condições edafoclimáticas do Estado do Rio de Janeiro. 
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Tabela 1. Variáveis agronômicas da soja inoculada com duas estirpes de 
Bradyrhizobium elkanii, no município de Seropédica (RJ).  

Tratamentos Número de vagens por planta 
(Nº planta-1)

Resíduos de colheita 
(kg ha-1)

Produtividade de grãos 
 (kg ha-1)

CONTROLE 15,5 B 3486 A 1.930 B 
SEMIA 587 30,5 A 3378 A 3.417 A 
SEMIA 5019 36,7 A 3649 A 3.193 A 
Média geral 27,6 3504 2.847 

CV (%) 14,8 11,3 18,6 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.
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A cultura da soja possui grande capacidade potencial de produtividade, no 
entanto fatores bióticos ou abióticos podem interferirem no desenvolvimento das 
plantas. Nas últimas quatro décadas, o avanço da produtividade foi responsável pelo 
incremento da produção nos primeiros 20 anos. Nas duas últimas décadas, o 
rendimento médio teve crescimento menor comparado com a evolução da área, sendo 
que a área plantada de soja foi praticamente multiplicado por dez durante o período, a 
produtividade aumentou apenas cerca de 50% (Conab, 2017).

Análise do rendimento médio de todos os principais centros produtores de soja, 
tanto em nível nacional quanto mundial, com destaque para os três maiores 
produtores mundiais, Estados Unidos, Brasil e Argentina, indica que a marca de 3 mil 
kg/ha representa um patamar de produtividade média a partir do qual não se consegue 
avançar de forma significativa (Conab, 2017).

Um dos fatores que pode contribuir no aumento de produtividade é o uso de 
bioestimulantes de planta que são capazes de auxiliar no fornecimento de energia 
adicional às plantas, para que consigam realizar fotossíntese de modo mais eficiente. 
Através desse estímulo as plantas obtêm mais folhas e, consequentemente, podem 
também conseguir uma maior produtividade. Promovem maior crescimento das 
plantas e aumento de produtividade.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar o novo bioestimulante Yoduo aplicado em 
diferentes estádios fenológicos da soja a fim de se conhecer os melhores momentos e 
ganhos de produtividade. 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Rotam, Artur 
Nogueira, SP, safra 2016/2017, com a cultivar M5917 IPRO, semeada em 21 de 
outubro de 2016, 15 sementes por metro, espaçamento de 0,5 m, sistema plantio 
direto em palhada de milho, solo do tipo argissolo. 

Os tratos culturais (tratamento de sementes com inseticidas e fungicidas, 
adubação de base, aplicação de herbicidas e inseticidas) foram realizados conforme 
padrão local. 

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com sete tratamentos e 
quatro repetições. Cada parcela foi constituída de 3 m de largura por 5 m de 
comprimento, totalizando 15 m2.

Foram realizadas cinco aplicações, sendo a primeira no V3, em seguida no V5, 
R1, R3 e R5 (Tabela 1). Para aplicação dos produtos foi utilizado pulverizador costal 
pressurizado com CO2, barra com 6 pontas espaçadas de 0,5 m, ponta do tipo leque 
XR Teejet 110.02 e volume de calda de 200 L/ha. 

Foram utilizados fungicidas em todos os tratamentos, inclusive na testemunha, 
da seguinte forma: em V3 e V5 (Tebuzim 250 SC – 0,6 L/ha), em R1 (Elatus – 0,2 
Kg/ha), em R3 (Fox – 0,4 L/ha), em R5 (Aproach Prima+Glider 720 SC – 0,4+1,3 L/ha) 
e em todos os tratamentos foram adicionados 0,5% v/v óleo mineral. 

Foram avaliados alguns caracteres da soja: número de entre-nós, peso fresco 
de folhas em gramas, número de vagens em 5 plantas por parcela.  

As plantas foram colhidas quando atingiram o estádio R8 de desenvolvimento 
(FEHR et al., 1971), em 2 m2 por parcela, quando os grãos estavam com grau de 
umidade abaixo de 15 % (base úmida). Após a colheita, os grãos de soja foram 
debulhados das vagens em máquina trilhadora estacionária, limpos com o auxílio de 
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peneiras e acondicionados em sacos de papel. Partindo-se do rendimento de grãos 
nas parcelas, foram calculadas as produtividades em kg/ha. Os dados de 
produtividade foram corrigidos para 13% de umidade (base úmida). 

Os dados foram submetidos à análise de variância e a comparação das médias 
foi realizada pelo teste Tukey (p<0,05) através do software ARM9.1.0. 

Com relação ao número de entre-nós por planta, pode-se observar que o único 
tratamento que não incrementou foi o tratamento 1, Bioamino na dose de 0,5 L/ha
aplicado nos estádios fenológicos V5 e R1 (Tabela 2). 

Analisando o peso fresco de folhas e o número de vagens por plantas, 
verificou-se que não foi observado diferenças estatísticas entre os tratamentos (Tabela 
2).

Em termos de produtividade (Tabela 2), o destaque foi para o tratamento 3, 
Yoduo utilizado na dose de 0,3 L/ha em V5 e R1, onde expressou 8,61 sc/ha a mais 
do que a testemunha, indicando serem os melhores momentos de aplicação. 
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Tabela 1. Tratamentos e doses dos produtos utilizados em cada estádio fenológico da 
soja. Artur Nogueira, SP, safra 2016/2017.   

Tratamentos Ingrediente ativo Dose           
 (L p.c./ha) 

Momento de 
aplicação 

1- Bioamino Fertilizante organomineral 0,5 V5 e R1 
2- Yoduo Bioestimulante 0,3 V3 e V5 
3- Yoduo Bioestimulante 0,3 V5 e R1 
4- Yoduo Bioestimulante 0,3 R1 e R3 
5- Yoduo Bioestimulante 0,3 R3 e R5 
6- Yoduo Bioestimulante 0,6 R1  
7- Testemunha - - -

Tabela 2. Número de entre-nós por planta, peso fresco de folhas (g) por planta, 
número de vagens por planta, produtividade em Kg/ha e ganhos relativos (GR), Artur 
Nogueira, SP, safra 2016/2017.
Tratamentos Número de 

entre-nós/pl 
Peso fresco de 

folhas (g)/pl 
Número de 
vagens/pl 

Produtividade 
Kg/ha 

GR* 

1 13,93 b 70,9 a 81,5 a 4394,4 ab 1,51 
2 15,85 ab 79,1 a 86,2 a 4703,5 ab 6,66 
3 16,35 ab 83,6 a 83,3 a 4820,4 a 8,61 
4 16,65 ab 82,8 a 94,1 a 4628,2 ab 5,41 
5 16,58 ab 75,7 a 90,1 a 4566,5 ab 4,38 
6 17,58 ab 71,7 a 79,8 a 4542,9 ab 3,98 
7 16,78 ab 62,7 a 65,7 a 4303,6 b - 

CV(%) 7,89 27,8 24,6 4,41  
Médias seguidas pelas mesmas letras, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 
*Ganhos relativos em sc/ha.
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EFICIÊNCIA E RESPOSTA DO USO DO FÓSFORO ENTRE DIFERENTES 
CULTIVARES DE SOJA EM PALMAS, TO

CULAU, F.M.1; PRIULLI, V.S.1; SILVA, A.K.A. da1; CAMPELO, A.P.N.1; CAMPOS, M.1;
SOARES, M.M.2

1Estudante de Agronomia do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), 
Palmas, TO; 2Professor do curso de agronomia do Centro Universitário Luterano de 
Palmas (Ceulp/Ulbra), agromms4@gmail.com. 

O fósforo (P) é um nutriente de fundamental importância para a cultura da soja, 
ele participa de vários processos metabólicos, promove o aumento do número de 
ápices produzidos por unidade de comprimento das raízes, o aumento da extensão 
desses ápices, bem como aumento na emissão de raízes secundárias, além disso, é 
muito importante na fixação biológica de nitrogênio, atuando assim no crescimento e 
no funcionamento dos nódulos (Almeida et al., 2006). 

As plantas utilizam duas estratégias para se desenvolver em condições 
limitantes de nutrientes: aumento da eficiência de uso e da aquisição (Raghothama, 
1999). O aumento da eficiência de uso envolve redução da taxa de crescimento, 
aumento do crescimento por unidade de P absorvido, remobilização interna de fósforo 
inorgânico (Pi), modificações no metabolismo do carbono por rotas alternativas e rotas 
respiratórias alternativas. Por outro lado, a maior aquisição inclui a produção e 
excreção de fosfatases, exsudação de ácidos orgânicos, maior crescimento da raiz 
com modificação da arquitetura do sistema radicular, expansão da superfície da raiz 
com desenvolvimento de raízes finas e aumento da expressão de genes para 
transportadores de Pi (Lambers et al., 2006). 

A resposta da cultura da soja à utilização do P via solo é bem definida, sendo 
esse nutriente de grande importância no desenvolvimento da mesma, responsável 
pela maioria das respostas significativas no rendimento da cultura, implicando 
comumente seu uso em aumento do rendimento (Souza et al., 1999). 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência e resposta de cultivares de 
soja, em função de diferentes doses de fósforo no solo. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Centro Universitário 
Luterano de Palmas. Foram utilizadas oito cultivares de soja de diferentes regiões do 
Estado do Tocantins, da safra 2015/2016: MSoy9056, TMG132 RR, MSoy8766 RR, 
TMG2185, TMG1288, ST820, MSoy7739, MSoy8644. As sementes foram tratadas 
com fungicida (carbendazin + thiram) e inoculante (3,0 milhões de células da bactéria 
Bradyrhizobium japonicum por semente). Após o tratamento, as sementes foram 
semeadas em vasos plásticos contendo 8,0 dm3 de amostra de um Latossolo 
Vermelho Amarelo.

Antes da semeadura nos vasos, foi realizada uma análise química e física do 
solo 30 dias antes da instalação do experimento. Em seguida, realizado a correção da 
acidez do solo. A adubação com P, potássio (K) e micronutrientes foi feita em função 
da análise de solo e das exigências nutricionais das plantas. Particularmente, no caso 
da adubação com P foram utilizadas duas doses, de 30 (P1) e 300 (P2) mg de P por 
quilograma de solo, visando obter diferentes níveis de disponibilidade de P, que 
corresponde o nível baixo e o nível alto, respectivamente, sendo utilizada como fonte o 
superfosfato triplo. O P e o K foram incorporados ao solo antes da semeadura. A 
semeadura foi realizado em novembro de 2017. 
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Após a colheita foi realizada a classificação das cultivares quanto à eficiência 
no uso e resposta à aplicação do fósforo (eficiência e resposta - ER) – para identificar 
os cultivares adequados aos ambientes, foi utilizado o método proposto por Fageria e 
Baligar (1993). Foi utilizada a representação gráfica no plano cartesiano para 
classificar as cultivares. No eixo das abscissas, encontra-se a eficiência na utilização 
do fósforo, foi considerado a peso total de sementes na menor dose de P no solo (P1); 
no eixo das ordenadas, encontra-se a eficiência de resposta (ERES) à sua utilização, 
que foi determinada via metodologia proposta por Fox (1978), sendo obtida pela razão 
entre a diferença de quantidade total de P na planta entre ambientes com alto e baixo 
P (DPTOT) e a diferença entre quantidade de P disponível no solo entre ambientes 
com alto e baixo fósforo no solo (P(A-B)), definida como capacidade do genótipo em 
recuperar o nutriente adicionado ao solo entre ambientes com alto e baixo P ou, kg de 
P recuperado por kg de P adicionado ao solo entre ambientes, obtida pela expressão:  

ERES = DPTOT / P(A-B) 
O ponto de origem dos eixos é a eficiência média e a resposta média das 

cultivares. No primeiro quadrante são representadas as cultivares eficientes e 
responsivas; no segundo, as não eficientes e responsivas; no terceiro, as não 
eficientes e não responsivas; no quarto, as eficientes e não responsivas.  

O experimento foi conduzido em um delineamento inteiramente casualizado 
com cinco repetições, segundo esquema de fatorial 2x8, correspondendo as oito 
cultivares de soja e as duas doses de fósforo utilizadas na adubação do solo, 
totalizando 16 tratamentos. As doses de fósforo no solo foram comparadas pelo teste 
F ao nível de 5% de probabilidade. As cultivares foram comparadas pelo teste de 
Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. A análise estatística foi realizada no 
programa SISVAR (Ferreira, 2013).

A produção média de oito cultivares a baixo nível de P e a média de eficiência 
de oito cultivares na utilização de P foram usadas como índices de separação das 
cultivares, em quatro grupos (Figura 1).

Conforme a Figura 1, as cultivares foram classificadas da seguintes forma: 
1) Eficientes e Responsivos (ER): representam as cultivares que produziram 

acima da média das oito cultivares sob condições de baixo nível de fósforo e 
responderam bem ao incremento na produção, a alto nível do nutriente. A cultivar 
classificada nesse grupo foi: ST 820  

2) Não eficientes e Responsivos (NER): representam as cultivares que 
produziram abaixo da média, sob baixo nível de fósforo, mas responderam ao nível 
alto desse nutriente. As cultivares classificadas nesse grupo são: TMG 132, TMG 2185 
e TMG 1288.  

3) Não eficientes e Não Responsivos (NENR): representam os genótipos que 
produziram abaixo da média, em baixo nível de fósforo e não responderam ao nível 
alto desse nutriente. A cultivar classificada neste grupo foi: MSoy 9056

4) Eficientes e Não Responsivos (ENR): representam as cultivares que 
produziram acima da média das oito cultivares em baixo nível de fósforo, mas não 
responderam ao nível alto desse nutriente. As cultivares classificados neste grupo 
foram: MSoy 8766, MSoy 7739 e MSoy 8644.  

Do ponto de vista prático, as cultivares que produziram bem a baixo nível de P 
e responderam bem com a aplicação de P, são considerados melhores.  

As cultivares de alta eficiência de utilização de P e baixa responsividade, 
também devem ser priorizados em programas de melhoramento que visem à melhor 
utilização de P sob baixo nível deste nutriente. Em função disso, atenção maior, 
também deve ser dado aos cultivares classificados como ENR. Porém, quando o 
intuito é selecionar plantas com bom desempenho em ambientes com restrição de 
fósforo, e que também responderiam à aplicação, deve-se atentar aos cultivares 
classificados como ER. 
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A metodologia específica para estresse mineral identificou cultivares eficientes 
quanto ao uso do fósforo e responsivos à sua aplicação. A cultivar ST 820 foi a única 
classificada como eficiente na utilização de P e responsiva ao incremento de P, por 
meio da metodologia específica para estresse mineral.
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Legenda: 1 – MSoy 9056; 2 – TMG 132; 3 – MSoy 8766; 4 – TMG 2185; 5 – TMG 1288; 6 – ST 
820; 7 – MSoy 7739; 8 – MSoy 8644.

Figura 1. Classificação das cultivares de soja quanto à eficiência de uso de P e à 
resposta à adubação. ER = eficiente e responsivo; ENR = eficiente e não-responsivo; 
NER = não-eficiente e responsivo e NENR = não-eficiente e não-responsivo, pela 
metodologia de Fageria e Baligar (1993). 
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O Cerrado brasileiro tem se destacado nos últimos anos na produção de grãos 
e fibras, sendo a soja como cultura a principal cultura da região. No País como um 
todo, atualmente, representa uma área de 33,9 milhões de hectares (CONAB, 2017). 
O complexo soja, representa 40,8% do que é exportado dentre os setores 
agropecuários (AGROSTAT, 2017), além de gerar cerca de 1,5 milhão de empregos 
diretos e indiretos. 

Dentre os fatores mais limitantes no incremento de produtividade da soja nas 
últimas três décadas, o manejo da fertilidade do solo é um dos mais críticos, 
principalmente em áreas de abertura, onde geralmente ocorre um baixo teor original 
de fósforo (P). Aliado a isso, os solos tropicais tem alto grau de intemperismo com 
argilas oxídicas, retenção por oxi-hidróxidos de ferro e alumínio e alta capacidade de 
adsorção de P. Desta forma, apresentam-se como um grande dreno de fósforo 
(Novais et al., 2007). Logo, o P tem sido o nutriente mais limitante na produtividade 
das culturas nos primeiros anos de cultivo (Novais; Smyth, 1999). Para amenizar os 
efeitos do baixo teor inicial de P no solo sobre a produtividade das culturas em solos 
intemperizados, frequentemente são recomendadas doses de P acima das 
necessidades de cada cultura. 

Nos últimos anos, algumas empresas tem buscado alternativas para o aumento 
da eficiência de utilização do P, desenvolvimento o recobrimento de fontes 
convencionais. Um exemplo é o Maxxi Phos®, que consiste em uma fonte de MAP 
recoberta por substâncias húmicas, a qual pode atuar na complexação dos íons ferro e 
do alumínio em solução ou na superfície dos coloides, protegendo o P de reações de 
adsorção no solo (Almeida et al., 2016).  

Considerou-se como a hipótese deste trabalho que a adubação fosfatada com 
utilização de MAP recoberta por ácidos húmicos aumenta a eficiência na utilização do 
P. O Objetivo do trabalho foi compararar a eficiência do monofosfato de amônio (MAP) 
convencional e do MAP revestido com substâncias húmicas, em diferentes doses, na 
produtividade de grãos de soja em solo com baixo teor natural de fósforo  

O experimento foi conduzido no município em Itutinga, MG, sob um Latossolo 
Vermelho Amarelo (LVA), na safra 2016/2017. A precipitação durante o período de 
condução do experimento foi de 560 mm, sendo suficiente para o cultivo da soja, uma 
vez que a demanda hídrica para a cultura da soja está entre 450 a 850 mm/ciclo 
(Farias et al., 2007; Carvalho et al., 2013). O delineamento adotado foi em blocos 
casualizados, em esquema fatorial 2x5, sendo duas fontes de P (MAP e Maxxi Phos®) 
e cinco doses de P2O5 (0, 50, 100, 150 e 200 kgha-1), com quatro repetições, 
totalizando 40 parcelas. No primeiro ano de cultivo (safra 2016/2017) foi feita a 
correção do solo com 6 t ha-1 de calcário e 2 t ha-1 de gesso. Os corretivos foram 
incorporados com gradagens pesadas e uma subsolagem. No segundo ano de cultivo 
da área, a cultura da soja foi semeada na segunda quinzena de novembro, em 
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sucessão a cultura do milho e a adubação fosfatada foi realizada em linha a 10 cm 
abaixo da superfície do solo, seguindo as doses especificas de cada parcela, e no 
mesmo dia, foi realizada a adubação potássica a lanço, com aplicação de 120 kg ha-¹ 
de K2O (Souza et al., 2004). Utilizou-se a cultivar M6410 IPRO, com uma população 
de 300 000 plantas. Foram realizadas avaliações dos seguintes parâmetros 
fitotécnicos: estande, altura de planta, inserção de primeira vagem e acamamento.  

Após colheita, realizada na segunda quinzena de março, os caracteres peso de 
parcela, umidade da parcela, número de vagens e de grãos foram avaliados para 
obtenção da produtividade, além da análise de grãos e análise de solo por tratamento.  

A produtividade de grãos foi determinada a partir da colheita de três linhas de 4 
metros. A umidade dos grãos foi padronizada para 13%.  Os dados foram analisados 
estatisticamente através da aplicação do teste F sobre a análise de variância, seguida 
da aplicação de teste de médias por Tukey, adotando-se o nível de significância a 5%, 
com o auxílio do software Sisvar, e submetidos a regressão. 

Diante dos resultados observou-se que houve um aumento na altura de plantas 
de até 15% com o incremento de doses de P (Figura 1). Já a altura de inserção da 
primeira vagem não foi modificada pelos tratamentos. Para o acamamento, houve 
diferença significativa apenas para o fator bloco, possivelmente justificada pela 
presença de manchas de P na área. A produtividade de grãos teve o fator dose e fonte 
significativos a 1 % de probabilidade (Figura 2). Porém, alguns resultados obtidos com 
o fertilizante revestido foram divergentes de dados na literatura, provavelmente devido 
às manchas de fertilidade do solo na fazenda. Já que neste trabalho, por exemplo, o 
tratamento com maior dose do Maxxi Phos®, não foi o que obteve maior 
produtividade. Assim observou-se que para a fonte convencional o aumento das doses 
de P proporcionou aumentos de produtividade nas plantas, diferentemente da fonte 
revestida.

Figura 1.  Altura de plantas (cm) em função das doses de P2O5.
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Figura 2. Produtividade de grãos de soja em função das doses de P2O5.
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PRODUTIVIDADE DA SOJA SOB DIFERENTES DOSES E FONTES DE 
FÓSFORO

SILVA, J.C.R.¹; MOREIRA, S.G.¹; RESENDE, E.A.M.¹; RESENDE, H.C.¹; GOMES, 
L.B.W.¹; CARVALHO, A.H.F. de¹; PIMENTEL, G.V.¹ 

¹Universidade Federal de Lavras – UFLA, Lavras, MG, resendejunior62@gmail.com. 

Nas últimas décadas a cultura da soja está posta economicamente como um 
dos principais produtos agrícolas, tanto no âmbito mundial como nacional. No país, se 
destaca como a principal cultura em extensão de área quanto em volume de produção. 
O grão é de grande importância na fabricação de rações animais e com aumento 
significativo na alimentação humana. O desenvolvimento de novos cultivares, técnicas 
de plantio, manejo da fertilidade e dos tratos culturais modernos fizeram com que 
tivesse um grande aumento na produtividade. Avanços empregados na cultura, como 
o manejo correto do solo e a construção da fertilidade, permitiram que o cultivo da soja 
se estendesse para o cerrado brasileiro. 

A baixa disponibilidade de fósforo nos solos oxídicos, seguida com sua baixa 
mobilidade no solo (Novais et al., 2007), faz com que as aplicações de fertilizantes 
fosfatados sejam mais frequentes para que se tenha altas produtividades. Este 
nutriente é um dos mais limitantes para o desenvolvimento das culturas, 
especialmente em solos tropicais, com alto grau de intemperismo (Dias et al., 2015). 
Mesmo sendo exigido pelas plantas em quantidades menores do que a maioria dos 
macronutrientes, geralmente é aplicado em doses maiores que os demais (Prochnow 
et al., 2017), devido principalmente suas perdas por adsorção aos óxidos de ferro e 
alumínio, bem como suas perdas por precipitação com Al3+ e Fe2+ em condições 
ácidas ou com Ca2+, em solos com altos valores de pH. 

Tendo como hipótese que as fontes e doses fosfatadas protegidas 
proporcionam maior produtividade da soja, o objetivo desse trabalho foi comparar os 
efeitos de fontes e doses de fósforo, convencionais e revestidas com substâncias 
húmicas, na produtividade da cultura da soja. 

O experimento foi realizado em condições de campo, no município de Itutinga, 
MG, no período da safra de verão 2016/2017. A área do experimento estava no 
segundo ano de cultivo. No primeiro ano foram aplicados na área 6 e 2 t ha-1 de 
calcário e gesso, respectivamente. Em seguida, a área foi gradeada e subsolada para 
semeadura da soja no primeiro ano (safra 2015/2016). Na segunda safra do ano de 
2016 foi cultivado milho na área. O experimento foi implantado na safra 2016/2017, 
com cultivo de soja, a qual foi cultivada em sucessão à cultura do milho. Ao longo da 
condução do experimento, de novembro a março, a precipitação total foi de 560 mm, a 
qual é suficiente para o cultivo da soja, de acordo com a Embrapa (2014). 

O delineamento experimental foi conduzido em blocos ao acaso, em esquema 
fatorial (3x5) três fontes e cinco doses de fósforo, com 4 repetições. Cada parcela com 
dimensão de 28 m², sendo sete linhas de 8 metros, espaçadas de 0,5 metros. As três 
fontes de fósforo foram Monoamônio-fosfato (MAP) e outros dois fertilizantes 
fosfatados revestidos com resina e acido húmico (Maxxi-phos® e Phusion®), 
utilizando doses de 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-1 de P₂O₅. O Phusion® se diferencia 
do Maxxi-phos® por conter micronutrientes (B, Cu, Mn e Zn nas proporções de 0,15%, 
0,15%, 0,45% e 0,45%, 15 respectivamente). O fertilizante Phusion® além de conter 
micronutrientes em sua formulação ele também contem o nutriente enxofre, então 
utilizou-se o produto Sulfurgran® para que todos os tratamentos ficassem com a 
mesma porcentagem de enxofre, este produto foi aplicado a lanço de maneira 
uniforme em cada parcela de acordo com a dose necessária
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A cultivar de soja utilizada foi a Monsoy 6410 IPRO, com 15 sementes por 
metro linear. Após semeadura, foi aplicado adubo potássico a lanço, utilizando-se o 
cloreto de potássio (KCl), na dose de 70 kg ha-1 de K2O, de acordo com Souza e 
Lobato (2004). 

No estádio R1/R2 (florescimento pleno) foi feito a coleta das as folhas maduras, 
correspondendo ao terceiro ou quarto trifólio, do ápice para a base, sem o pecíolo, em 
seguida as folhas foram moídas e analisadas, de acordo com a metodologia de 
Malavolta et al. (1997).  

No período da colheita, mediram-se altura média de plantas e inserção média 
do primeiro legume. Para determinar a produtividade, foram colhidas três linhas 
centrais de cada parcela, com quatro metros de comprimento. Pesaram-se os grãos, 
determinou a umidade, a qual foi padronizada para em 13%. Em seguida foi realizada 
a coleta de solo em cada parcela para realização de análises químicas. Por fim, os 
dados foram submetidos à análise de variância e os fatores com diferença significativa 
foram comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Verificou-se que a produtividade e altura de plantas foram afetadas pelas doses 
de fósforo. Ou seja, com a elevação das doses dos três fertilizantes utilizados (MAP, 
Maxxi-phos® e Phusion®), as plantas aumentaram a produtividade, 
independentemente da fonte usada. No entanto, a inserção de 1º legume não foi 
alterada por nenhum dos fatores estudados. 

O rendimento estimado de grãos de soja apontou uma resposta quadrática às 
doses de fósforo aplicadas. Segundo o modelo de regressão adotado verificou-se que 
o rendimento de máxima eficiência agronômica foi de 3.087 kg ha-1, obtido com a dose 
de 139,6 kg ha-1 de P2O5. Contudo não houve mudanças significativas na 
produtividade da soja quando as fontes de fósforo foram analisadas separadamente.  
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Figura 1. Produtividade de grãos de soja em função das doses de P2O5

Figura 2. Altura de plantas (cm) em função das doses de P2O5
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DA SOJA 
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O agronegócio apresenta como propulsor do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro, estimado em 23,5 % da produção no país, e com isso, o complexo da soja 
envolve a Balança Comercial Brasileira. A agricultura contemporânea acelerou o 
sistema de cultivo da cultura da soja Glycine max (L.), visto que, expressa o máximo 
potencial por arranjos de área, de modo que no ajuste espacial de planta e ausente de 
danos que possam induzir a redução de produtividade (Sediyama, 2009). A variação 
do solo ocorre por presença de materiais heterogêneos, sendo este um fator limitante. 
E, com isso a amostragem de solos, deve ser encarada como processo importante, 
visto que amostra coletada irregular resulta em prejuízos. Logo, o propósito da análise 
química do solo abrange determinar a quantidade de nutrientes disponível no solo e 
passível de ofertar às plantas, bem como o volume de adubo destinado ao rendimento 
da cultura (Fiorin, 2007). Quando mencionado a análise da folha pressupõe elevada 
reprodução das variações do estado nutricional (Novais, 2007). O mercado almeja 
produtos ausentes de agroquímicos, e com isso a nutrição mineral proporciona 
alimentos saudáveis, bem como efetua as estratégias de controle sanitário (Fontes, 
2006). O potencial produtivo na agricultura ocorre devido às alterações tanto de 
espaço como temporal, visto que esses fatores interferem no campo. 

O advento do rural moderno desencadeou o desenvolvimento da agricultura de 
precisão. Assim, a presença de máquinas e equipamentos de alta tecnologia faz parte 
do cotidiano dos produtores rurais. O propósito da agricultura de precisão envolve o 
manejo de nutrientes, isto é, por meio de amostragem de solo expressar a 
necessidade da cultura (Inamasu, 2011). A indução de nutrientes requer assimilar 
fatores, para que assim seja dissipado no manejo, visto que a demanda advém da 
necessidade da planta, bem como do potencial produtivo do mesmo, de maneira que a 
precipitação e o solo interferem (Molin et al., 2015). O manejo propicia a correta 
aplicação de insumos, visto que proporciona expressar o potencial da cultura e, com 
isso, maximiza os recursos da propriedade. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
concordância nutricional Solo-Planta em duas áreas cultivadas com soja, por meio da 
análise química de solo e folha, acrescidas dos resultados de NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index) nos talhões. 

O experimento foi conduzido em duas propriedades: uma localizada em Júlio 
de Castilhos/RS e outra em Tupanciretã/RS, durante o segundo semestre de 2017. O 
solo da área experimental foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico 
típico. O delineamento experimental ocorreu o inteiramente casualizado, onde foram 
coletadas 20 sub amostras de solo em uma área de 22 hectares de cada talhão. A 
profundidade de coleta foi de 0 a 20 cm, e a coleta foi realizada com auxílio de trado 
holandês. As amostras foram enviadas ao laboratório Laborsolo na cidade de 
Londrina-PR, que resultou no laudo químico e extrato de saturação. Os dados foram 
analisados pelo software da Agrichem, o Pamnutri solo.  
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Para realizar as coletas de folhas, aguardou-se a cultura alcançar o estádio de 
R1 (florescimento), e os talhões foram sobrevoados uma altitude de 100 m com o 
auxílio de um VANT (veículo aéreo não tripulado) da Empresa AUSTER, equipados 
com uma câmera multiespectral, sendo capaz de gerar um mapa de refletância 
(NDVI), no qual localizou diferentes índices de vegetação nos talhões, sendo a escala 
01, correspondente a um alto índice de vegetação e a escala 05, o menor índice de 
vegetação. Com as escalas apontadas no mapa e o fato de serem georreferenciadas, 
foi possível que a coleta de folhas ocorresse exatamente nos pontos evidenciados 
pelo vôo, com o auxílio de GPS, anexo. 

Foram coletados em cada ponto (Classe) oito trifólios, destacando o terceiro 
trifólio de cima para baixo. Amostra analisada pelo laboratório credenciado com tempo 
hábil de cinco dias enviada por e-mail. Os dados foram interpretados pelo programa da 
Agrichem, Pamnutri Folha. 

Neste trabalho os resultados apresentam, na propriedade de Júlio de Castilhos, 
na análise de solo envolve os teores na capacidade de troca de cátions (CTC) o cálcio 
(Ca) com 35,09%, Magnésio (Mg) 14,09% e o potássio (K) 3,09%. Já a saturação de 
base contempla 53,94%, e o fósforo (P) 41,22 mg/dm3. A recomendação abrange a 
produtividade de 60 sc ha-1. Logo o sistema Pamnutri indicou a fertilização de 98,47 Kg 
ha-1 de K2O (potássio) e zero de fósforo. Entretanto, foram utilizados 48 Kg ha-1 P2O5,
o cobre (Cu) 0,156 Kg ha-1 via semente, finalizando com o boro (Br) 0,277 Kg ha-1 na 
parte aérea, de acordo com a Figura 01. Na análise folhar, detectou-se teor de Ca 
baixo, com 8 g Kg ha-1; Mg 3,55 g Kg-1 e K elevado 23,40 g Kg-1 os elementos P, Cu e 
B em manutenção, ou seja, apresenta-se equilibrado na planta, conforme Figura 02. 

Na propriedade de Tupanciretã os resultados expressos na análise de solo 
expõem os teores na CTC e o Ca com 41,24%, Mg 16,49% e o K 3,61 %. A saturação 
de base contempla 61,75% e o P 24,05 mg dm-3. A recomendação abrange a 
produtividade de 60 sc ha-1. Para isso, a recomendação, segundo o laudo, é de 66,94 
Kg ha-1 de K2O e zero de fósforo. Entretanto foram utilizados 48 Kg ha-1 P2O5, bem 
como, Cu 77,6 Gr ha-1 via semente e o S 19,48 Gr ha-1 via adubação. Na análise de 
folha detectou-se teores de Ca, Mg, Cu e P equilibrados. Os elementos Potássio muito 
alto 23,70 g Kg-1, e o S alto 2,30 g Kg-1.

Com a realização do trabalho observou-se que a presença da tecnologia de 
informação proporciona ao campo maior capacidade de processamento, de 
armazenamento de dados e informações geoespaciais, visto que está relacionada à 
eficiência do sistema verifica com a adversidade nutricional. Após análise de solo, os 
dois produtores fizeram a recomendação do laudo. As coletas de folha por imagens 
NDVI orientam a coleta no talhão, diminuindo com isso, o erro de amostragem. Houve 
boa relação dos níveis nutricionais observados no solo e posteriormente suas 
concentrações na planta. A coleta georreferenciada também está atrelada ao 
conhecimento do histórico da propriedade, as condições climáticas, a incidência de 
pragas, doenças, plantas daninhas, nematoides, bem como o déficit hídrico da 
lavoura.
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Figura 1. Mapa em NDVI propriedade de Júlio de Castilhos, RS, (A) e Mapa em NDVI 
propriedade Tupanciretã-RS (B). 

Figura 2. Resultado da análise química de solo, Propriedade de Júlio de Castilhos, 
RS, (A), e o resultado da análise química de solo propriedade de Tupanciretã, RS, (B). 
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A cultura da soja (Glycine max [L.] Merril) possui grande importância na economia 
brasileira, pois representa a maior fatia do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário 
(CONAB, 2017). Devido ao teor elevado de proteínas nos grãos, a cultura da soja 
demanda elevada quantidade de nitrogênio, estimada em cerca de 80 kg de N para 
cada 1000 kg de grãos produzidos. No entanto, todo este nitrogênio necessário pode 
ser obtido exclusivamente a partir da simbiose entre bactérias do gênero 
Bradyrhizobium, que após seu estabelecimento nos nódulos nas raízes da soja são 
capazes de realizar o processo de fixação biológica do nitrogênio (FBN), e fornecer 
eficientemente este mineral à cultura e proporcionar elevadas produtividades (Hungria 
et al., 2007).  

Além das pesquisas conduzidas estritamente com o rizóbio para aumentar sua 
competitividade intrínseca, outros estudos avaliam o efeito da interação entre o rizóbio 
e outros microrganismos. De modo geral, com a coinoculação ocorre a potencialização 
da nodulação e maior crescimento radicular, bem como uma proteção para as plantas 
contra agentes patogênicos (Ferlini, 2006). Bactérias do gênero Bacillus,
principalmente B. subtilis, além de componentes da comunidade microbiana do solo, 
rizoplano e filoplano, apresentam características atrativas para os estudos de controle 
biológico de doenças de plantas (Noronha et al., 1995).

 A hipótese desse trabalho é que a coinoculação das sementes de soja, 
independente da forma de aplicação, propicia melhor nodulação. Este trabalho buscou 
estudar o efeito de diferentes formas de coinoculação com B. japonicum e B. subtilis 
na soja, avaliando-se a nodulação e massa seca da parte aérea. 

O experimento foi conduzido de novembro de 2017 a março de 2018, na 
localidade do Salto Correntes, em Frei Rogério, SC. O solo da área é um Cambissolo 
Háplico de textura argilosa. A área do estudo, que compreendia lavoura de aveia 
consorciada com azevém destinado para o gado é antiga, com mais de 10 anos de 
produção sojícola. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com seis 
tratamentos e seis repetições. 

As parcelas foram constituídas de 6,5 m de comprimento e 3,5 m de largura, 
totalizando 22,75 m2. A área útil das parcelas foi de 3,6 m2 (3,6 m de comprimento por 
1,0 m de largura). A cultivar utilizada foi a Nidera 5909 RR, que possui tipo de 
crescimento indeterminado e grupo de maturação 6.2. Para delimitação das linhas e a 
adubação de base, foi utilizada semeadora-adubadora sem a semente, e com 
adubação de 350 kg ha-1 da fórmula 0-18-18. As sementes de soja foram tratadas com 
Standak®Top (100 mL/50 kg de sementes). O controle de pragas, doenças e plantas 
daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a cultura.  

O tratamento 1 foi a testemunha, sem aplicação de inoculantes e adubos 
nitrogenados. O tratamento 2 foi o controle nitrogenado com a aplicação de nitrogênio 
na forma de ureia com inibidor de urease (Super N®) em uma dose de 100 kg/ha na 
semeadura e 100 kg/ha em cobertura, aplicados a lanço aos 31 DAE. O tratamento 3 
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foi o de inoculação padrão. Nele, foi realizada a aplicação do inoculante TotalNitro® 
(B. japonicum) nas sementes no momento da semeadura, na dosagem de 2 mL/kg de 
sementes. O tratamento 4 foi o de coinoculação pós-emergência. Aplicou-se 
TotalNitro® pulverizado sobre a linha de semeadura, na base das plantas durante o 
estádio V3 na dosagem de 1 L/ha + B. subtilis na dosagem de 300 mL/ha (diluídos em 
água para completar o volume a 150 L/ha de calda). O tratamento 5 foi o de 
coinoculação no sulco de semeadura. Nele, foi realizada a aplicação de TotalNitro® 
pulverizado no sulco no momento da semeadura, na dosagem de 300 mL/ha + B.
subtilis na dosagem de 100 mL/ha (diluídos em água no volume final correspondente a 
150 L/ha de calda). O tratamento 6 foi o de coinoculação nas sementes. Nele, foi 
realizada a aplicação do inoculante TotalNitro® e B. subtilis nas sementes no 
momento da semeadura, na dosagem de 2 e 1 mL /kg de semente, respectivamente. 

Avaliou-se, em seis plantas coletadas aleatoriamente da área útil aos 31 dias 
após a emergência (DAE), o número de nódulos, número de nódulos maiores que 2 
mm, número de nódulos viáveis, massa da matéria seca de nódulos e massa da 
matéria seca da parte aérea. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA). Quando 
constatado efeito de tratamentos as médias foram comparadas por meio do teste de 
“Scott-Knott (P<0,05)”, com auxílio do software Sisvar®. 
 A variável número de nódulos apresentou diferença estatística conforme a 
Tabela 1, com 85% e 84% de redução no número de nódulos do tratamento com 
adubação nitrogenada em relação à testemunha e a média dos demais tratamentos, 
respectivamente, e corrobora diversos trabalhos descritos na literatura.  

Hungria et al. (2013) revelaram nodulação baixa no tratamento nitrogenado nos 
quatro experimentos desenvolvidos em diferentes locais do Brasil. A redução do 
número de nódulos foi de 46% em Londrina, 54% em Ponta Grossa, 76% em Rio 
verde e 92% em Cachoeira Dourada.  

Vieira Neto et al. (2008) encontraram redução significativa no número de 
nódulos em área antiga de cultivo (62%) e área nova (72%) no tratamento nitrogenado 
(na dose de 200 kg/ha de ureia), em comparação com a testemunha absoluta. 

A variável número de nódulos maiores do que 2 mm apresentou diferença 
estatística conforme a Tabela 1, com uma redução de 98% no tratamento nitrogenado 
em comparação com a testemunha e os demais tratamentos, entretanto existe um 
número limitado de trabalhos na literatura avaliando número de nódulos maiores que 2 
mm e nódulos viáveis. Munhoz (2016), ao avaliar essas variáveis com a inoculação no 
sulco de semeadura, constatou que estes valores foram maiores do que aqueles 
encontrados com a inoculação na semente em 30%. 

A variável número de nódulos viáveis apresentou diferença estatística 
conforme a Tabela 1, com uma diminuição total da viabilidade no tratamento 
nitrogenado.  Vieira Neto et al. (2008) avaliaram formas de aplicação de inoculante e 
constataram que a inoculação via sulco de semeadura proporcionou incremento no 
número de nódulos viáveis na ordem de 17% em relação à inoculação nas sementes. 

Com relação à massa da matéria seca dos nódulos, a diferença estatística foi 
evidente (Tabela 1). O tratamento nitrogenado reduziu em 96% em comparação com a 
testemunha e 97% em relação à média dos outros tratamentos. Mendes et al. (2008) e 
Vieira Neto et al. (2008) encontraram redução na massa dos nódulos com a aplicação 
de nitrogênio mineral, de 38%, e 65% respectivamente, se comparada com a 
inoculação padrão.  

A massa da matéria seca da parte aérea não apresentou diferença estatística. 
Entretanto, Zilli et al. (2008) demonstram um aumento de 74% da massa seca da parte 
aérea em comparação com a testemunha, enquanto Braccini et al. (2016) não 
encontraram diferença significativa ao comparar o tratamento nitrogenado com a 
testemunha.
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Nas condições estudadas, tanto a inoculação como a coinoculação da soja 
podem ser realizadas da maneira mais conveniente para o produtor. Entretanto, como 
em diversos locais do Brasil, são visíveis as perdas na nodulação quando é efetuada 
adubação nitrogenada. Entretanto, são necessários outros estudos em condições 
diferentes, para consolidar as práticas de coinoculação pós emergência. Além disso, 
os resultados preliminares deste trabalho serão confirmados em análises de 
produtividade, quando a cultura atingir o estágio de maturidade plena.  
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Tabela 1. Nodulação e massa seca da parte aérea na cultura da soja em função de 
diferentes formas de inoculação aos 31 dias após emergência (DAE). 

Tratamentos 
Número 

de
nódulos 

Número de 
nódulos > 2 

mm

Número 
de

nódulos 
viáveis

Massa seca 
dos nódulos 
(mg/ planta) 

Massa seca da 
parte aérea (g/ 

planta)

1 12,86 a* 8,19 a 8,19 a 21,9 a 0,99 a 
2 2,09 b 0,11 b 0 b 0,72 b 1,45 a  
3 12,55 a 7,88 a 7,8 a 31,67 a 1,26 a 
4 12,55 a 7,94 a 7,83 a 30,24 a 1,20 a 
5 14,25 a 6,94 a 6,92 a 32,73 a 1,39 a 
6 15,88 a 9,08 a 9,05 a 36,59 a 1,27 a 

CV (%) 26,4 37,51 37,9 32,8 30,4 
1Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de 
erro. 
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AVALIAÇÃO DA COINOCULAÇÃO DA SOJA NA SEMENTE COM 

DIFERENTES ESPÉCIES MICROBIANAS 

MAGRO, M.R.1; MACIEL, J.F.S.1; FRANÇA, A.R.S.1; RODRIGUES, G.B 1; WIBBELT, 
C.K.1; PEREIRA, J.V.B.1; ARIATI, J.C.1; ADAMCHESKI, R.1; LEITE, V. 1; CRUZ, S.P.1

1Universidade Federal de Santa Catarina - Centro de Ciências Rurais, Curitibanos, SC, 
mauriciorosa_22@msn.com.

No Brasil a soja é a principal cultura agrícola em extensão e volume de 
produção. Isso torna a oleaginosa um grande foco da pesquisa, que possui o objetivo 
de reduzir custos com adubação, aumentar a produtividade e garantir maior 
sustentabilidade ambiental.  
 Uma das estratégias que têm sido desenvolvidas consiste na inoculação de 
sementes com rizobactérias promotoras do crescimento de plantas (RPCP). O 
crescimento vegetal promovido por RPCP pode ser realizado pela fixação biológica de 
nitrogênio, síntese de hormônios, controle biológico de patógenos, solubilização de 
nutrientes, entre outros mecanismos (Vessey, 2003; Canellas et al., 2015; Petkowicz 
et al., 2017). 
 Outra alternativa são as leveduras, que produzem compostos bioativos 
importantes para as plantas, como fitormônios, aminoácidos, enzimas, vitaminas e 
solubilização de fosfato (Mukherjee; Sen, 2015). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da soja à coinoculação de 
diferentes espécies microbiológicas, quanto a parâmetros de nodulação e crescimento, 
no estádio V6 da cultura. 

O trabalho foi conduzido durante a safra 2017-2018 em parceria entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitibanos, e a empresa Total 
Biotecnologia de Curitiba-PR. 
 O experimento foi realizado no município de Frei Rogério-SC, em propriedade 
particular. A área está situada a 815 m de altitude, e o solo caracteriza-se como 
Cambissolo distrófico de textura argilosa. O local é cultivado com soja no verão por 
vários anos, e durante o inverno recebe o consórcio entre aveia e azevém. 
 O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 6 
repetições. Cada repetição constituiu uma parcela de 8,5 m por 3 m, com uma área útil 
de 15 m2.
 A delimitação das linhas (0,5 m) foi realizada com semeadora mecânica, sem a 
presença de sementes, e com adubação química de 300 kg ha-1 da fórmula 00-20-20. 
A semeadura foi realizada de forma manual, totalizando 260 mil plantas ha-1. A cultivar 
utilizada foi NA 5909 RG de crescimento indeterminado e grupo de maturação 6.2. 
 Os tratamentos foram: T1) Inoculação padrão com inoculante sólido TotalNitro 
Ultra® nas sementes; T2) Coinoculação com TotalNitro® + AzoTotal® nas sementes; 
T3) Coinoculação com TotalNitro® + Pseudomonas fluorescens nas sementes; T4) 
Coinoculação com TotalNitro® + Accelerate Fertility (Azospirillum brasilense, 
Pseudomonas fluorescens, Rhizobium tropici e Saccharomyces cerevisiae) nas 
sementes. Todos os produtos foram produzidos e fornecidos pela empresa Total 
Biotecnologia, com sede em Curitiba, PR.

Houve diferenças estatísticas entre os tratamentos (Tabela 1), sendo que o 
número de nódulos foi menor no T4 (9,8 nod pl-1), onde havia a presença de R. tropici
e S. cerevisiae, em comparação com os demais tratamentos que apresentaram 
médias superiores. Já os nódulos maiores que 2 mm e nódulos viáveis foram iguais 
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entre os tratamentos, com média geral de 7,42 nod pl-1 e 7,40 nod pl-1
respectivamente.
 Da mesma forma que o número de nódulos, a massa seca de nódulos 
apresentou média inferior no T4 (19,5 mg pl-1) em relação ao T1 (32,1 mg pl-1), T2 
(38,6 mg pl-1) e T3 (36,8 mg pl-1).
 A massa seca da parte aérea (Tabela 2) foi superior no T2 (1,5 g pl-1), no qual 
havia a coinoculação de A. brasilense juntamente com B. japonicum, apresentando um 
aumento de 19% em comparação com a testemunha T1 (1,26 g pl-1).
 É importante ressaltar que ocorreu déficit hídrico entre a emergência das 
plantas de soja e a coleta realizada no estádio V6. Isso explica o baixo número e 
massa de nódulos do experimento, pois nesta condição as plantas restringem ao 
máximo a fotossíntese, e para que ocorra o processo de nodulação ocorre gasto de 
energia. Desta forma, pode ter ocorrido uma diminuição da emissão de pelos 
radiculares, descontinuidade da síntese de leghemoglobina e abortamento de nódulos 
(Goormachtig et al., 2004; Fernandes Júnior; Reis, 2008). 
 Dentro das condições estudadas, os tratamentos de coinoculação não se 
mostraram como uma alternativa eficiente para os parâmetros de nodulação avaliados, 
pelo menos até o momento da coleta especificada. É possível que pudessem ter 
ocorrido diferenças pronunciadas em R2, na ocasião do florescimento pleno. 
Entretanto, não foi realizada uma avaliação nesse estágio. Já para o aumento de 
massa seca da parte aérea a coinoculação com A. brasilense mostrou-se como uma 
alternativa viável. No final do ciclo da cultura ainda será realizada a avaliação de 
produtividade, e poderá resultar em diferença dos tratamentos de coinoculação em 
relação à testemunha, e mostrar a viabilidade da inoculação destes microrganismos 
nas sementes de soja.  
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Tabela 1. Resultado das variáveis de nodulação analisadas no experimento. 

Tratamento Número de 
nódulos (n°pl-1)

Nódulos >2mm 
(n°pl-1)

Nódulos viáveis 
(n°pl-1)

Massa seca  
de nódulos 
 (mg pl-1)

T1  12,7a1 7,6ª 7,5a 32,1a 
T2 15,1a 8,4ª 8,4a 38,6a 
T3 14,8a 8,4ª 8,4a 36,8a 
T4  9,80b 5,3ª 5,3a 19,5b 

CV (%) 25,5 38,9 39,3 44,1 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 
T1- Inoculante sólido TotalNitro Ultra®; T2- Inoculante líquido TotalNitro® + AzoTotal®; T3- Inoculante líquido TotalNitro®

+ Pseudomonas Fluorescens; T4- Inoculante líquido TotalNitro® + Accelerate Fertility (Azospirillum brasilense, 
Pseudomonas fluorescens, Rhizobium tropici, Saccharomyces cerevisiae).

Tabela 2. Resultado das variáveis da parte aérea das plantas analisadas. 

Tratamento Massa seca da parte  
aérea (g pl-1)

Nitrogênio da parte
aérea (g kg-1)

T1  1,26b1 31,87a
T2 1,50a 31,39a 
T3 1,09b 29,40a 
T4 1,06b  33,71a 

CV (%) 25,1 17,3 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 
T1- Inoculante solido TotalNitro Ultra®; T2- Inoculante líquido TotalNitro® + AzoTotal®; T3- Inoculante líquido TotalNitro®

+ Pseudomonas Fluorescens; T4- Inoculante líquido TotalNitro® + Accelerate Fertility (Azospirillum brasilense, 
Pseudomonas fluorescens, Rhizobium tropici, Saccharomyces cerevisiae).
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DOSES DE CALCÁRIO EM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA NA CULTURA DA SOJA 

GITTI, D.C.1; GRIGOLLI, J.F.J.2; LOURENÇÃO, A.L.F.2; MELOTTO, A.M.2; BEZERRA, 
A.R.G.2

1Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Estrada da 
Usina Velha, km 02, Maracaju, MS, douglas@fundacaoms.org.br;2Fundação MS. 

O desenvolvimento do sistema radicular não ocorre de maneira adequada em 
solos ácidos. A toxidade de alumínio e a deficiência de cálcio são os fatores que estão 
relacionados à acidez, sendo responsáveis pela restrição do crescimento radicular no 
perfil do solo. É importante a utilização de práticas que corrijam essas deficiências e 
permitam que as raízes busquem camadas do subsolo, auxiliando a planta em 
períodos de estresse hídricos (veranicos).     

Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de diferentes doses de 
calcário com incorporação ao solo, sobre a produtividade de grãos da cultura da soja 
em sucessão a pastagem de outono/inverno. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Gado de Corte, 
em Campo Grande, MS, em dois anos agrícolas (2015/16 e 2016/17), durante os 
períodos de outubro a março. O solo da área experimental foi classificado como 
Latossolo Vermelho distroférrico. 

Na análise química de caracterização do solo (0-20 e 20-40 cm), observou-se: 
M.O. = 35,0 e 25,0 mg dm-3; pHCaCl2 = 5,0 e 5,1; P (Mehlich 1) = 1,1 e 0,3mg dm-3; K 
= 1,1 e 0,6 mmolcdm-3; Ca = 18,9 e 12,3 mmolcdm-3; Mg = 12,4 e 5,1 mmolcdm-3; Al = 
0,7e 0,9 mmolcdm-3; CTC = 79 e 44 mmolcdm-3;V% = 41 e 40; S = 7,9 e 8,2 mg dm-3 e 
argila: 50 e 57%,respectivamente. Utilizou-se uma área com pastagem de Brachiaria 
brizantha cultivada há cerca de dez anos. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco 
repetições. Os tratamentos consistiram em cinco doses de calcário dolomítico, 
determinadas de acordo com o método de elevação da saturação por bases (Van 
RAIJ, 1981). Sendo as doses de calcário (t ha-1): 0; 1,5 (1/2 * V=70%); 3,0 (V=70%); 
6,0 (2 * V=70%) e 12,0 (4 * V=70%). Foi utilizado o calcário dolomitico de PRNT 80%. 

As parcelas foram constituídas de 10m de comprimento e 5 m de largura, 
totalizando 50 m2, sendo considerado como área útil 10 m de comprimento e 1,5 m de 
largura (3 linhas com espaçamento de 0,5 m).  

O preparo do solo foi realizado em setembro de 2015 com duas operações 
com grade com 16 discos de 28” para incorporação da pastagem e uniformização do 
solo, após precedeu-se a aplicação em superfície das doses de calcário no dia 
23/09/2015, e na sequência a incorporação do calcário com grade pesada com 16 
discos de 34”, incorporando aproximadamente a 25 cm de profundidade. 

A semeadura foi realizada nos dias 26/11/2015 e 11/11/2016, utilizando uma 
semeadora-adubadora. Foram utilizados os cultivares BMX Potência RR (2015/16) e 
TEC 7849 IPRO (2016/17), nas densidades de semeadura de 14 e 16 sementes por 
m, respectivamente. Para adubação de base foi utilizado 320 kg ha-1 da formula 02-20-
20. As sementes de soja foram tratadas com Standak® Top (200 mL 100 kg-1 de 
sementes) e inoculante líquido + turfa Masterfix® (200 mL + 200 g 50 kg-1 de sementes, 
respectivamente). Foi aplicado via foliar Co-Mo Platinum® (100 mL ha-1) no estádio V4 
(três trifólios completamente desenvolvidos). O controle de pragas, doenças e plantas 
daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a cultura. 

A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas 
presentes na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para13% de umidade. 
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Após a colheita da soja (maio de 2016 e 2017), foi realizada a coleta de solo para 
análise química nos tratamentos avaliados, aos 8 e 20 meses após a aplicação das 
doses do calcário (setembro de 2015). Em cada tratamento foi retirado 25 sub-
amostras dividas em 5 sub-amostras por repetição, sendo a coleta realizada nas 
profundidades 0-20 (pá-reta) e 20-40 cm (trado de rosca), sendo 8 e 20 meses após a 
aplicação do calcário. Os dados de produtividade de grãos e massa de 100 grãos 
foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito 
de doses, as médias foram submetidas a análise de regressão. 

Não houve influência das doses de calcário na produtividade de grãos na safra 
2015/16 (Tabela 1). Na safra seguinte (2016/17), houve influência das doses de 
calcário na produtividade de grãos, onde os resultados ajustaram-se a uma equação 
quadrática com o aumento das doses (y = 49,2830 + 2,1129x - 0,1214x2 R2 = 0,79). 
Não houve influência na massa de 100 grãos nas duas safras avaliadas.  

As análises químicas do solo na profundidade de 0-20 cm, após 8 meses da 
aplicação do calcário (Tabela 2), em todas as doses de calcário avaliadas, 
apresentaram teores médios de Ca (20 a 40 mmolc dm-3) e altos de Mg (4 a 8 mmolc
dm-3), segundo níveis (Tabela 3) propostos para a cultura da soja por Sfredo et al. 
(1996). Para a saturação por bases (V), alto valor (72%) foi obtido com a aplicação de 
12,0 t ha-1, médios valores (50, 57 e 61%, respectivamente) com doses entre 1,5 e 6 t 
ha-1 e baixo valor (44%) na ausência de calcário, segundo níveis propostos por Raij et 
al. (1997). Com relação às análises químicas do solo na profundidade de 20-40 cm, os 
teores de Ca foram baixos (< 20 mmolc dm-3), como também para a V, em todos as 
doses de calcário avaliadas. 

Após 20 meses da aplicação do calcário, na profundidade de 0-20 cm, as 
doses de 3, 6 e 12 t ha-1 apresentaram teores altos de Ca e Mg (> 40 e > 8 mmolc dm-

3). Para a profundidade de 20-40 cm, as doses de 3, 6 e 12 t ha-1 apresentaram teores 
médios e altos de Ca e Mg, respectivamente. Para a V, apenas nas doses de 6 e 12 t 
ha-1 foram obtidos valores médios (51 a 70%) para essa profundidade. 

A ausência de resposta das doses de calcário nos componentes de produção 
avaliados na safra 2015/16 pode estar relacionado ao curto período (2 meses) entre a 
aplicação do calcário (setembro/2015) e a semeadura da soja (novembro/2015) nesse 
ano agrícola. Provavelmente não houve tempo oportuno para o calcário reagir, fato 
observado pela análise química do solo aos 8 meses após a aplicação do calcário, 
onde os teores de Ca são classificados como médios e baixos nas profundidades 0-20 
e 20-40 cm, respectivamente, em todas as doses avaliadas.  

A influência na produtividade de grãos na safra 2016/17 está relacionada a 
melhorias químicas proporcionadas pelas doses de calcário ao longo do perfil do solo, 
evidente nos resultados das análises químicas do solo realizadas aos 20 dias após 
aplicação do calcário. As doses de 3, 6 e 12 t ha-1 apresentaram teores altos de Ca (> 
40 mmolc dm-3) e Mg (> 8 mmolc dm-3) na profundidade de 0-20 cm. Para a 
profundidade de 20-40 cm, melhores resultados foram obtidos também para as doses 
3, 6 e 12 t ha-1, com teores de Ca classificados como médios (20 a 40 mg dm-3); e 
altos para Mg, além disso, é importante ressaltar que, apenas nas doses de 6 e 12 t 
ha-1 foram obtidos valores médios (51 a 70%) para a V nessa profundidade.  

Diante do exposto, pode-se concluir que houve influência das doses de calcário 
na produtividade de grãos da cultura da soja até a dose estimada de 8,7 t ha-1 em 
cultivo dessa cultura 14 meses após a aplicação do calcário. 
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Tabela 1. Massa de 100 grãos e produtividade de grãos da soja em função de doses 
de calcário nas safras 2015/16 e 2016/17. Campo Grande, MS. 
Doses de 
calcário (t ha-1)

Massa 100 
grãos (g) 

Produtividade 
(kg ha-1)

Massa 100 
grãos (g) 

Produtividade 
(kg ha-1)

------------------2015/16------------------- -------------------2016/17------------------
0,0 18,48 45,8 13,33 47,91

1,5 18,90 47,0 13,25 53,0 
3,0 18,28 47,9 13,56 56,8 
6,0 18,66 46,6 13,56 55,5 
12,0 18,34 48,6 13,30 57,5 
Teste F 0,79ns 0,49ns 0,8ns 3,05 *
CV (%) 3,07 7,22 2,9 9,22 
* e ns – significativo a 5% de probabilidade, e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV – coeficiente de 
variação. 1y = 49,2830 + 2,1129x - 0,1214x2 (R2 = 0,79) 

Tabela 2. Resultados de pH, cálcio (Ca), magnésio (Mg), capacidade de troca 
catiônica (CTC) e saturação por bases (V) em função de doses de calcário em duas 
profundidades (0-20 e 20-40 cm) nos anos 2016 e 2017. Campo Grande, MS. 
Dose de calcário Profundidade pH Ca Mg CTC V 
t ha-1 cm CaCl2 ---------------mmolc dm-3-------------- % 
------------------------------8 meses após aplicação do calcário (maio/2016)---------------------------------
0,0 0-20 4,9 23 10 79 44 
1,5 0-20 5,3 23 12 74 50 
3,0 0-20 5,7 26 14 72 57 
6,0 0-20 5,8 30 15 76 61 
12,0 0-20 6,3 38 16 78 72 
0,0 20-40 5,1 12 8 55 38 
1,5 20-40 5,2 11 7 53 37 
3,0 20-40 5,3 13 7 55 38 
6,0 20-40 5,3 12 8 55 39 
12,0 20-40 5,5 16 10 61 46 
--------------------------------20 meses após aplicação do calcário (maio/2017)----------------------------- 
0,0 0-20 4,9 32 10 84 53 
1,5 0-20 5,0 30 10 82 52 
3,0 0-20 5,5 41 12 86 64 
6,0 0-20 5,6 43 13 85 68 
12,0 0-20 6,2 61 17 98 81 
0,0 20-40 4,8 15 7 59 39 
1,5 20-40 4,9 20 8 68 43 
3,0 20-40 5,1 20 9 63 47 
6,0 20-40 5,1 23 10 66 51 
12,0 20-40 5,2 25 10 66 56 

Tabela 3. Níveis de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e saturação por bases (V) para efeito 
de interpretação de resultados de análise química do solo, para a cultura da soja. 
Componentes do solo Níveis 

Baixo Médio Alto 
Ca mmolc dm-3 1 < 20 20 a 40 > 40 
Mg mmolc dm-3 1 < 4 4 a 8 > 8 
V% 2 26 a 50 51 a 70 71 a 90 
1Sfredo et al. (1996). 2Raij et al. (1997). 
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INCORPORAÇÃO DE FÓSFORO AO SOLO E DOSES NO SULCO DE 
SEMEADURA NA CULTURA DA SOJA 

GITTI, D.C.1; GRIGOLLI, J.F.J.2; LOURENÇÃO, A.L.F.2; MELOTTO, A.M.2; BEZERRA, 
A.R.G.2

1Fundação MS para a Pesquisa e Difusão de Tecnologias Agropecuárias, Estrada da 
Usina Velha, km 02, Maracaju, MS, douglas@fundacaoms.org.br;2Fundação MS. 

O fósforo é o nutriente com maiores limitações em solos tropicais. Nesses 
solos, ricos em óxidos de ferro e alumínio, os teores de fósforo são baixíssimos, sendo 
fixado por esses óxidos e tornando-se indisponível para as plantas. Por esse motivo, 
em áreas de abertura a correção dos teores desse nutriente representa um dos 
passos mais importantes para a construção da fertilidade do solo.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da presença e ausência da 
incorporação de fósforo ao solo e de doses no sulco de semeadura sobre a 
produtividade de grãos da cultura da soja em sucessão a pastagem de outono/inverno. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Embrapa Gado de Corte, 
em Campo Grande, MS, nos anos agrícolas 2015/16 e 2016/17. O solo da área 
experimental foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. 

Na análise química de caracterização do solo (0-20 cm), observou-se: M.O. = 
35,0 mg dm-3; pHCaCl2 = 5,0; P (Mehlich 1) = 1,1 mg dm-3; K = 1,1 mmolcdm-3; Ca = 
18,9 mmolcdm-3; Mg = 12,4 mmolcdm-3; Al = 0,7 mmolcdm-3; CTC = 79 mmolcdm-3;V% = 
41; S = 7,9 mg dm-3 e argila: 50%. Utilizou-se uma área com pastagem de Brachiaria 
brizantha cultivada há cerca de dez anos. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco 
repetições. Os tratamentos consistiram em arranjo fatorial 2x5, sendo a presença e 
ausência da incorporação de fósforo ao solo (0 e 200 kg ha-1 de P2O5) e cinco doses 
de fósforo no sulco de semeadura da cultura da soja (0, 52, 104, 156 e 208 kg ha-1 de 
P2O5). Foi utilizado como fertilizante o fosfato monoamonico (MAP – 11-52-00). 

As parcelas foram constituídas de 10 m de comprimento e 2,5 m de largura, 
totalizando 25 m2, sendo considerado como área útil 10 m de comprimento e 1,5 m de 
largura (3 linhas com espaçamento de 0,5 m).  

O preparo do solo foi realizado (setembro/2015) com duas operações com 
grade com 16 discos de 28” para incorporação da pastagem e uniformização do solo. 
Em seguida, precedeu-se a aplicação em superfície das doses de calcário no dia 
23/09/2015, e na seqüência a incorporação do calcário com grade pesada com 16 
discos de 34”, incorporando aproximadamente a 25 cm de profundidade.  

Em novembro de 2015 foi realizada a incorporação do fósforo na dose de 200 
kg ha-1 P2O5. Todos os tratamentos receberam a aplicação de K2O, B e Zn nas doses 
de 150, 2 e 6 kg ha-1, respectivamente, com incorporação simultânea ao fósforo. Os 
tratamentos foram mantidos nos mesmos locais durante as safras 2015/16 e 2016/17, 
repetindo as doses aplicadas no sulco de semeadura em cada safra. 

A semeadura foi realizada nos dias 27/11/2015 e 11/11/2016, utilizando uma 
semeadora-adubadora. Foram utilizados os cultivares BMX Potência RR (2015/16) e 
TEC 7849 IPRO (2016/17), nas densidades de 14 e 16 sementes por m, 
respectivamente. Para adubação de semeadura foi aplicado às doses de 0, 52, 104, 
156 e 208 kg ha-1 P2O5. As sementes de soja foram tratadas com Standak® Top (200 
mL 100 kg-1 de sementes) e inoculante líquido + turfa Mastefix® (200 mL + 200 g 50 kg-

1 de sementes, respectivamente). Foi aplicado via foliar Co-Mo Platinum® (100 mL ha-

1) no estádio V4 (três trifólios completamente desenvolvidos). O controle de pragas, 
doenças e plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações técnicas para a 
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cultura. Na safra 2015/16 a semeadura ocorreu em área com solo exposto, e na safra 
2016/17 com semeadura direta sobre palha de B. brizantha.

A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas na área 
útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 13% de umidade. Foi realizada a 
coleta de solo para análise química nos tratamentos, aos 6 e 18 meses após a 
aplicação do fósforo incorporado ao solo (novembro/2015). Em cada tratamento foi 
retirado 25 sub-amostras dividas em 5 sub-amostras por repetição. Os dados de 
produtividade de grãos e massa de 100 grãos foram submetidos à análise de variância 
e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito da incorporação de fósforo ao solo as 
médias foram submetidas ao teste de Tukey, e as doses a analise de regressão. 

Na safra 2015/16 houve influencia das doses aplicadas no sulco de semeadura 
na massa de 100 grãos, com ajuste quadrático dos resultados ao aumento das doses 
de fósforo (Tabela 1). Para a produtividade de grãos, houve interação entre a 
incorporação de fósforo ao solo e as doses aplicadas no sulco de semeadura. Tanto 
na ausência de fósforo incorporado ao solo, como em presença os resultados 
ajustaram-se a equações quadráticas (Tabela 2), porém distintas quanto a estimativa 
das doses de fósforo no sulco de semeadura e produtividade máxima.  

Para a ausência de incorporação de fósforo ao solo, a estimativa da dose foi de 
214 kg ha-1 de P2O5 que proporcionou a máxima produtividade de 44,7 sc ha-1,
enquanto que na presença da incorporação de fósforo ao solo a estimava da dose no 
sulco foi de 28 kg ha-1 de P2O5 com produtividade máxima de 51,8 sc ha-1. Analisando 
a produtividade de grãos dentro de doses no sulco de semeadura, observa-se que a 
partir da dose de 156 kg ha-1 de P2O5 não há diferença entre as produtividades de 
grãos obtidas na presença e ausência da incorporação de fósforo ao solo.    

Para a safra 2016/17, houve influência isolada dos fatores avaliados, sendo 
obtida maior produtividade de grãos com a incorporação de fósforo ao solo (61,0 sc 
ha-1) em relação a ausência da incorporação (44,9 sc ha-1). Quanto às doses no sulco 
de semeadura, os resultados ajustara-se de maneira quadrática, com estimativa da 
dose de 157 kg ha-1 de P2O5 com produtividade máxima de 57,8 sc ha-1.    

As análises químicas do solo realizadas 6 meses após a incorporação do 
fósforo ao solo (Tabela 3), apresentaram teores muito baixos (< 3 mg dm-3) em todos 
os tratamentos avaliados (Souza & Lobato, 1996). Já nas análises realizadas após 18 
meses da incorporação, os teores foram baixos (3,1 a 6,0 mg dm-3) para doses acima 
de 156 kg ha-1 de P2O5 na ausência da incorporação de fósforo, como também, acima 
de 104 kg ha-1 de P2O5 com a incorporação de fósforo ao solo. 

 Assim, pode-se concluir que: na safra 2015/16, maior produtividade de grãos 
foi obtida com a incorporação de fósforo ao solo e a estimativa da dose no sulco de 
semeadura de 28 kg ha-1 de P2O5. Na ausência da incorporação de fósforo ao solo, a 
maior produtividade de grãos foi obtida com a dose no sulco de semeadura de 214 kg 
ha-1 de P2O5. Na safra 2016/17, a incorporação de fósforo ao solo proporcionou 
produtividade de grãos 26,4% superior em relação à aplicação de fósforo somente no 
sulco de semeadura. Maior produtividade de grãos foi obtida com a dose de sulco de 
semeadura de 157 kg ha-1 de P2O5.
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Tabela 1. Massa de 100 grãos e produtividade em presença e ausência da 
incorporação de fósforo ao solo e de doses no sulco de semeadura da soja.  

TRATAMENTOS
Massa 100 
grãos (g) 

Produtividade 
(sc ha-1)

Massa 100 
grãos (g) 

Produtividade
(sc ha-1)

------------2015/16------------- -----------2016/17---------- 
Incorporado 
ao solo (I) 

0 kg ha-1 P2O5  13,42  36,7 13,17 44,9 b 
200 kg ha-1 P2O5 13,45  48,0 13,11 61,0 a 

Sulco de 
semeadura 
(S) 

0 kg ha-1 P2O5 12,8 1 36,3 13,08 40,0 2
52 kg ha-1 P2O5 13,5 43,7 13,18 50,9 
104 kg ha-1 P2O5 13,9 44,6 13,16 58,3 
156 kg ha-1 P2O5 13,6 43,4 13,25 57,6 
208 kg ha-1 P2O5 13,4 42,9 13,03 58,1 

Teste F 
I 0,01 ns 86,2 * 0,20 ns 77,27 *
S 2,86 * 5,68 * 0,42 ns 12,69 *
I * S 0,94 ns 12,4 * 1,77 ns 2,11 ns

DMS (5%) - - - 4,2 
CV (%) 5,1 8,8 3,10 12,8 
* e ns – significativo 5% de probabilidade, e não significativo pelo teste F. Médias seguidas por letras distintas nas 
colunas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). CV – coeficiente de variação. DMS – diferença mínima 
significativa. 1 y = 12,7807 + 0,0176x - 0,00007x2 (R2 = 0,93). 2 y = 40,4768 + 0,2202x - 0,0007x2 (R2 = 0,99).  

Tabela 2. Desdobramento da interação entre presença e ausência da incorporação de 
fósforo ao solo e de doses no sulco de semeadura na produtividade da soja.  
Safra 2015/16 Incorporado ao solo  

0 kg ha-1 P2O5 200 kg ha-1 P2O5

Sulco de semeadura -------------------------Produtividade (sc ha-1)--------------------------- 
0 kg ha-1 P2O5 25,5 1 B  50,7 2 A 
52 kg ha-1 P2O5 36,2 B 53,7 A 
104 kg ha-1 P2O5 37,7 B 49,7 A 
156 kg ha-1 P2O5 41,7 A 45,7 A 
208 kg ha-1 P2O5 42,5 A 43,2 A 
DMS (5%) 5,9 
Médias seguidas de letras distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). DMS – diferença mínima 
significativa. 1 y = 26,3571 + 0,1712x - 0,0004x2 (R2 = 0,95); 2 y = 51,5909 + 0,0168x - 0,0003x2 (R2 = 0,89). 

Tabela 3. Teores de fósforo (P) em presença e ausência da incorporação de fósforo 
ao solo e de doses no sulco de semeadura da soja.  
Coleta das análises  Incorporado ao solo Sulco de semeadura P (mg dm-3)

6 meses após 
incorporação ao solo 

0 kg ha-1 P2O5

0 kg ha-1 P2O5 0,6 
52 kg ha-1 P2O5 0,8 
104 kg ha-1 P2O5 0,9 
156 kg ha-1 P2O5 1,9 
208 kg ha-1 P2O5 1,2 

200 kg ha-1 P2O5

0 kg ha-1 P2O5 1,9 
52 kg ha-1 P2O5 1,0 
104 kg ha-1 P2O5 0,9 
156 kg ha-1 P2O5 2,3 
208 kg ha-1 P2O5 1,9 

18 meses após a 
incorporação ao solo 

0 kg ha-1 P2O5

0 kg ha-1 P2O5 1,0 
52 kg ha-1 P2O5 1,5 
104 kg ha-1 P2O5 2,5 
156 kg ha-1 P2O5 5,5 
208 kg ha-1 P2O5 3,5 

200 kg ha-1 P2O5

0 kg ha-1 P2O5 2,0 
52 kg ha-1 P2O5 2,8 
104 kg ha-1 P2O5 3,5 
156 kg ha-1 P2O5 3,0 
208 kg ha-1 P2O5 5,0 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL NA CULTURA DA SOJA EM FUNÇÃO DE 
DOSES DE CALCÁRIO E GESSO 

 
BOSSOLANI, J.W.1; PARRA, L.F.1; LAZARINI, E.1; SANCHES, I.R.1 MENEGHETTE, 
H.H.A.1; SANTOS, F.L.1; PEREIRA, L.M.1; REZENDE FILHO, A.A.1; PETEAN, D. C.1. 
 
1Universidade Estadual Paulista - Unesp, Campus Júlio de Mesquita Filho, Ilha 
Solteira, SP, lucasfenelon@gmail.com. 
 

O pH do solo está diretamente relacionado com a disponibilidade de nutrientes 
para a planta. Dessa forma em cada cultura tem-se uma faixa ideal de acordo com 
suas necessidades nutricionais, levando a melhor absorção pelas plantas. Para isto 
usa-se o calcário, afim de elevar o pH e aumentar a concentração de Ca e Mg no solo. 
Outro fator que limita a produtividade é a acidez na subsuperfície que prejudica o 
crescimento radicular e assim dificultando a obtenção de nutrientes. O presente 
trabalho objetivou avaliar o efeito residual de calcário e gesso no status nutricionais da 
cultura da soja. 

O experimento vem sendo desenvolvido desde o ano de 2011 em Latossolo 
Vermelho distrófico de textura argilosa, no qual se apresenta em delineamento em 
blocos ao acaso, em esquema de parcelas subsubdivididas com quatro repetições. 
Como tratamentos nas parcelas, foi instalado o milho em dois sistemas de cultivo, 
sendo eles, solteiro e consorciado com Urochloa brizantha cv. Marandu. Para as 
subparcelas foram utilizadas quatro doses de calcário (0; 2000; 4000 e 6000 kg ha-1) 
e quatro doses de gesso (0; 1500; 3000 e 4500 kg ha-1) distribuídas ao acaso nas 
subsubparcelas. As aplicações foram em superfície manualmente em cada parcela, 20 
dias após a semeadura (DAS) do milho, a fim de evitar contaminação pela semeadora 
e o rodado do trator.  Utilizou-se a variedade BMX Potência RR com 16,2 sementes m-

1 de sulco e espaçamento de 0,45 m. A semeadura foi realizada no dia 14 de 
dezembro de 2018, sobre a palhada remanescente do milho solteiro e consorciado. 
Utilizou-se 300 kg ha-1 do formulado 00-20-20. A colheita se deu no dia 4 de abril de 
2017, cerca de 120 DAS.  

 As médias foram submetidas à análise de variância individual ANOVA pelo 
teste F (p ≤ 0,05), e quando houve diferença significativa, as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05) para o fator qualitativo (sistemas) e análise 
de regressão polinomial (p ≤ 0,05) para os fatores quantitativos (doses de calcário e 
gesso). A análise foi realizada utilizando o software AGROESTAT®. 

Os teores de Ca foram influenciados pela interação entre doses de calcário e 
gesso (Figura 1A), sendo que na ausência de aplicação de gesso, os teores 
aumentaram linearmente até 10,06 g kg-1, sendo o mesmo comportamento observado 
para a dose de 3000 kg ha-1 de gesso, na qual o teor de Ca obtido foi de 10,28 g kg-1, 
ou seja, não apresentou grandes flutuações. No desdobramento de gesso dentro de 
cada dose de calcário (Figura 1B), houve ajuste significativo apenas para a ausência 
de aplicação de calcário, onde o incremento nas doses de gesso elevou os teores de 
Ca foliares até o valor máximo de 10,16 g kg-1. Os teores foliares de Ca foram mais 
influenciados apenas pela adição de um dos insumos, sendo que doses maiores 
forneceram maiores quantidades de Ca ao solo e consequentemente, para as plantas. 
Em relação a faixa descrita como ideal para os teores de Ca foliar para a cultura da 
soja, Malavolta et al. (1997) considera como sendo entre 4,0-20,0 g kg-1, estando, 
portanto, dentro do estipulado. 

O Ca para a cultura da soja é um elemento indispensável, sendo o mesmo 
responsável pelo pela modulação do processo de infecção da raiz para a formação 
dos nódulos radiculares pelas bactérias do gênero Bradyrhizobium. A enzima 
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ectoapirase (Tanaka et al., 2011) se faz presente e muito importante para este 
processo sendo a mesma dependente de Ca para ser ativada, e logo, permite 
controlar o nível de nucleotídeos extracelulares na superfície pelo radicular, 
aumentando a sinalização para o processo simbiótico. Outra hipótese, é que esta 
enzima possui a capacidade de reduzir a quantidade de ATP extracelular, reduzindo o 
mecanismo de defesa da planta, facilitando a ação de bactérias nodulíferas. Altos 
teores de ATP induzem a produção de espécies reativas de oxigênio, como o H2O2, 
responsável por combater a infecção de uma grande gama de microrganismos (Clark 
et al., 2010). 

Os teores de Mg foram influenciados pela interação entre sistemas e doses de 
calcário (Figura 2). A soja sobre o milho em sistema solteiro apresentou aumento 
linear nos teores de Mg foliares mediante aumento na dose de calcário. Para o cultivo 
da soja sobre milho consorciado, as médias ajustaram-se a uma equação quadrática. 
No cultivo do milho consorciado, a Urochloa provavelmente proporcionou condições de 
arraste de Mg para camadas mais profundas. A quantidade necessária de calcário a 
ser aplicada na área foi reduzida em relação ao cultivo do milho solteiro com a soja na 
sequência. Em termos nutricionais, foi necessária a aplicação de uma dose maior do 
corretivo para que aumentasse a quantidade de Mg absorvido pela planta, enquanto 
na presença de Urochloa na área, a distribuição do corretivo pode ter sido melhor no 
perfil do solo, potencializando os resultados. 

Os teores foliares de S aumentaram linearmente em função do acréscimo nas 
doses de gesso (Figura 3). Deve-se ressaltar que o gesso é excelente fonte desse 
nutriente (Caires et al., 1998). O aumento nos teores de S foliares deve-se ao fato do 
gesso fornecer uma quantidade considerável de S-SO42- ao solo, passível de absorção 
pelas plantas, suprindo suas necessidades. Em geral, solos com alta intensidade de 
exploração, com uso de formulações de fertilizantes desprovidos de S, podem 
apresentar baixa disponibilidade desse nutriente (Nogueira; Melo, 2003). Ainda, é 
necessário ressaltar que a soja é a cultura de maior capacidade de exportação de S 
dentre as cultivadas no Brasil, sendo responsável por exportar em média 5,4 kg t-1 de 
grãos (Embrapa, 1993). Neste cenário, o uso de gesso como condicionador de 
subsuperfície e, aliado a disponibilização de S, assegurando menor redução ao 
potencial produtivo das culturas (Vitti et al., 2007). 
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Tabela 1. Valores de F e médias encontradas para os teores foliares de nitrogênio (N), 
fósforo (P), potássio (K), Ca (Ca), Mg (Mg) e S (S) de soja em função dos tratamentos. 
Selvíria - MS, Brasil, 2016/17. 

Teste F Ca Mg S 
S 66,94 ns 0,56 ns 1,80 ns

C 3,86 * 11,39 ** 0,31 ns

G 3,94 * 0,15 ns 14,70 **

S x C 0,03 ns 6,11 * 0,00 ns

S x G 0,03 ns 1,05 ns 0,00 ns

C x G 2,62 * 0,42 ns 1,29 ns

S x C x G 0,04 ns 0,92 ns 0,00 ns

Média geral 8,89 6,9 2,82 

DMS sistema 0,08 1,21 0,02 
RL calcário 10,43 ** 28,99 ** 0,48 ns

RQ calcário 0,01ns 5,18 ns 0,43 ns

RL gesso 8,28 ** 0,03 ns 42,36 **

RQ gesso 2,16 ns 0,42 ns 0,51 ns

CV (%) subsubparcela 15,62 7,46 16,52 

Médias seguidas de letra iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  
** significativo p<0,01; * significativo 0,01<p<0,05; ns: não significativo 
 

 
Figura 1. Desdobramento da interação significativa entre doses de calcário e gesso (A 
e B) para os teores foliares de Ca Selvíria - MS, Brasil, 2016/17. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 2. Desdobramento da interação significativa entre sistemas e doses de calcário 
para teores foliares de Mg (A) e teores foliares de S em função das doses de gesso 
reaplicadas ao solo (B). Selvíria - MS, Brasil, 2016/17. 
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COMPONENTES DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE DA SOJA SOB O 
EFEITO RESIDUAL DO GESSO ASSOCIADO A ADUBAÇÃO FOSFATADA 

BRAZ, M.G.1; CRUZ, S.C.S.2; SMANIOTTO, A.O.3; FREITAS NETO, J.H.1;
MACHADO, C.G.2

1Graduando em agronomia, Universidade Federal de Goiás - UFG, Regional Jatai, GO, 
magno_vb@hotmail.com; 2 Docente Universidade Federal de Goiás, Regional Jatai; 3

Mestrando em Agronomia, UFG, Regional Jatai 

A soja (Glycine max) é a principal commodity agrícola do Brasil e está sendo 
considerada a mais importante fonte de proteína e óleo vegetal. Ao longo do seu ciclo 
está sujeita a estresses causados pelas necessidades hídricas, térmicas e 
fotoperiódicas que resultam na redução tanto da produtividade quanto da qualidade do 
produto, sendo o estresse hídrico um dos principais fatores que interferem na 
produtividade (Bonato et al. 1998).

Segundo Nuernberg et al. (2005), quando o gesso é aplicado ao solo, há maior 
crescimento radicular das culturas e maior volume de solo explorado, o que resulta em 
resposta positiva sob condições de deficiência hídrica. Para estes autores, a melhora 
na fertilidade do solo em subsuperfície proporcionada pelo gesso, possivelmente 
permitiu melhor desenvolvimento radicular favorecendo a absorção de água das 
camadas mais profundas do solo. O crescimento do sistema radicular, também tem 
influência direta sobre a absorção de fósforo (P). De acordo com Yamada (2002) o 
modelo mecanístico de Barber-Cushman mostrou que a absorção de fósforo é 
influenciada pela taxa de crescimento radicular, concentração inicial na solução e 
diâmetro médio das raízes, sendo fundamental que haja boa taxa de crescimento 
durante todo o ciclo de desenvolvimento da planta, proporcionando um sistema 
radicular amplo e profundo. 

Dos macronutrientes, o P é o elemento que mais limita a produção das culturas 
na região dos cerrados. Segundo Santos e Kliemann (2005), isso ocorre por 
apresentar-se em formas pouco disponíveis as plantas e pelas características de 
elevada adsorção dos solos dessa região. A habilidade das plantas de absorver o 
fósforo do solo irá depender da concentração dos íons em solução na superfície das 
raízes e da área da superfície radicular em contato com a solução (Jones; Jacobsen, 
2001).

Assim, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito residual do gesso 
agrícola no quarto ano após a sua aplicação, associado a adubação fosfatada, sobre 
os componentes de produção na cultura da soja no município de Jatai-GO. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Jatai, na safra do ano agrícola 2017/2018, em um Latossolo Vermelho 
Distróferrico de textura argilosa. A caracterização climática da área durante a 
condução do experimento está descrita na Figura 1. 

O delineamento experimental foi constituído de 15 tratamentos estabelecidos 
em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 x 3, com quatro repetições, tendo a 
área de cada parcela 11,25 m2 (2,25 x 5 m). O primeiro fator correspondeu às doses 
de gesso (0, 1, 2, 4 e 8 Mg ha-1), sendo que essas doses representam 0, 34, 68, 136 e 
273% da dose recomendada. A dose recomendada foi obtida através da fórmula (NG 
= 5 x g kg-1 de argila).  O segundo fator correspondeu às doses de fósforo (0, 40 e 80 
kg ha-1 de P2O5). Essas doses representam 0, 50 e 100% da dose recomendada por 
Sousa e Lobato (2004), respectivamente. O fosforo foi distribuído a lanço, em pré-
semeadura da soja, utilizando como fonte o superfosfato triplo.
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As doses de gesso foram aplicadas, uma única vez, em setembro de 2014, 
tendo seu efeito residual avaliado na quarta safra após a aplicação. O gesso foi 
aplicado a lanço em pré-semeadura da soja na safra 2014/2015, 30 dias após a 
aplicação de 3,0 Mg ha-1 de calcário dolomítico (PRNT = 85%), distribuído por 
gravidade sem incorporação. Foi realizado a semeadura da cultivar Brasmax Flecha 
no dia 31/10/2017, com a adubação a lanço em pré-semeadura de 80 kg ha-1 de K2O,
via KCl. 

Após a colheita da soja, a qual foi realizada no dia 16/02/2018, realizou-se as 
avaliações dos componentes da produção e produtividade. Os componentes da 
produção avaliados foram: quantidade de vagens por planta, quantidade de grãos por 
planta, quantidade grãos por vagem e massa de mil grãos. Para estas avaliações 
foram coletadas 10 plantas retiradas ao acaso de cada parcela. A produtividade foi 
determinada por meio da pesagem de todos grãos contidos na área útil de cada 
parcela, tendo sua umidade corrigida para 13%. 

Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% e 1% de probabilidade 
pelo teste F, sendo as médias dos dados referentes às doses de P comparadas pelo 
teste de Tukey. Os dados referentes às doses de gesso foram submetidos à análise 
de regressão calculada para equações lineares e quadráticas e aceitas quando 
significativas até 5% de probabilidade pelo teste F. 

O resumo da análise de variância, valores de F, para as variáveis analisadas 
está descrito na Tabela 1. Não houve interação entre os fatores. Houve significância 
para o fator P nas seguintes variáveis: quantidades de vagens por planta, quantidade 
de grãos por planta, massa de mil grãos e produtividade. 

Para todas as variáveis, exceto massa de 1000 grãos, houve um aumento 
significativo nos valores quando comparadas as doses de 80 kg ha-1 em relação a 0 kg 
ha-1 de P2O5 (testemunha) (Tabela 2). O aumento encontrado na dose 80 kg ha-1 em 
relação à testemunha é justificado pela maior disponibilidade de P no solo, resultando 
em maior absorção do nutriente 

Para o fator de variação gesso a massa de mil grãos e produtividade de grãos 
se ajustaram a regressão linear positiva (Tabela 1), observando um aumento na 
massa de mil grãos, com o aumento da dose de gesso agrícola (Figura 2A). 
Provavelmente, houve aumento no crescimento radicular com consequente aumento 
na área de solo explorada pela planta, favorecendo a absorção de água e nutrientes 
em camadas mais profundas. O aumento na produtividade pode ser explicado pelo 
aumento na massa de mil grãos. 

Nesse contexto, o efeito residual do gesso agrícola na quarta safra após sua 
aplicação, proporciona ganhos na produtividade de plantas de soja. A redução em 
50% da dose de P2O5 recomendada, não traz prejuízos para a produtividade da soja.  
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Figura 1. Dados climatológicos registrados durante a condução do experimento.                            
Precipitações pluviométricas - barras azuis; temperaturas máximas - linha vermelha; 
temperaturas mínimas - linha verde. Fonte: INMET, 2018. 

Tabela 1. Resumo da análise de variância, valores de F, para quantidade de vagens 
por planta (QVP), quantidade de grãos por planta (QGP), quantidade de grãos por 
vagens (QGV), massa de 1000 grãos (M1000) e produtividade da soja em função das 
doses de gesso e P. 

 Fonte de Variação QVP QGP QGV M1000 Produtividade. 
Gesso 0.78-- 0.51-- 0,77-- 7.72-- 3.30--

Fosforo 8.07** 7.45** 0.89ns 3.33* 6.40**

Gesso x P 1.80ns 1,52ns 0.62ns 1,61ns 2.05ns

CV (%) 11.56 12.42 3.73 1.75 5.57 
Analise de Regressão 

Linear 0.00ns 0,05ns 0.60ns 28.63** 12.00**

Quadrática 0,02ns 0.18ns 1.30ns 0.07ns 0,44ns

Teste F: *, ** e ns – significativo a 5% e 1% de probabilidade e não significativo, respectivamente. CV: coeficiente de 
variação.

Tabela 2. Médias da quantidade de vagens por planta, quantidade de grãos por 
planta, massa de 1000 grãos e produtividade, avaliando isoladamente a fonte de 
variação P.
Doses de Fosforo. 
(kg ha-1)

Quant. vagens 
por planta 

Quant. grãos 
por planta 

Massa de 1000 
grãos (g) 

Produtividade   (kg 
ha-1)

0 32,62   b 80,99   b 208,94 a 4625,93   b 
40 34,31   b 86,55 ab 206,27 a 4744,70 ab 
80 37,65   a    94,16   a    208,74 a 4924,29   a  

DMS 3,09 8,32 2,80 203,90 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. 

Figura 2: Massa de mil grãos (g) (A) e produtividade (kg ha-1) da soja (B) em função 
das doses de gesso agrícola.  
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Entre os micro-organismos solubilizadores de fosfato, as bactérias são 

encontradas em maior número. A solubilização de fontes insolúveis de fosfato pode 
ocorrer em razão da excreção de ácidos orgânicos pelos micro-organismos, que 
solubilizam esses fosfatos por meio da acidificação do ambiente (Massenssini et al., 
2015). A produção de ácido indol acético (AIA) também tem recebido muita atenção 
devido a sua importância, uma vez que é um hormônio diretamente ligado à regulação 
do crescimento vegetal. 

Já em relação aos micro-organismos benéficos encontrados no solo, deve-se 
ressaltar a importância das bactérias do gênero Streptomyces, que são potenciais na 
produção de metabólitos com importante aplicação na agricultura. Com isso, o 
presente estudo teve por objetivo avaliar a capacidade de solubilização de fosfato e a 
produção de ácido indol acético (AIA) in vitro por isolados de Streptomyces, além da 
capacidade em promover o crescimento vegetal de plantas de soja. 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia da 
Universidade Federal do Tocantins – Campus de Gurupi. Para o ensaio de 
solubilização de fosfato in vitro os isolados de Streptomyces spp. foram cultivados e 
replicados em meio de cultura BDA modificado (Batata 20%, dextrose 2%, ágar 1,5% e 
amido 1%; água destilada; pH 6,8), onde foram incubados a 29 ºC por sete dias. Foi 
utilizado o meio Plate Count Ágar - PCA (Peptona 0,5%, Extrato de levedura 0,25%, 
glicose 0,1%, ágar 15%, água destilada), ao qual foi adicionada uma solução contendo 
0,25 g L-1 de K2HPO4 e outra contendo 1 g L-1 de CaCl2, para a formação do fosfato de 
cálcio precipitado. As medidas do diâmetro (Φ) dos halos de solubilização, percebido 
como uma área translúcida ao redor da colônia, e as do Φ das colônias foram 
mensuradas utilizando um paquímetro digital. A partir dessas medidas, foram obtidos 
os índices de solubilização de cada isolado por meio da fórmula: IS = Φ Halo (mm) / Φ 
Colônia (mm) (Hara & Oliveira, 2005). 

Para o ensaio de produção de AIA in vitro pelos isolados de Streptomyces 
spp. inicialmente os isolados foram previamente cultivados em placa de Petri em meio 
de cultura BDA modificado, onde foram incubados em BOD a 29±1 °C por oito dias. 
Foi utilizado o meio BD modificado (Batata 20%, dextrose 2% e amido 1%; água 
destilada; pH 6,0). Os isolados foram transferidos, através de discos de 
aproximadamente 2-3 mm de diâmetro contendo massa celular bacteriana para 
frascos de Erlenmeyer (250 mL) contendo 100 mL com os meios BD na ausência 
(controle) e presença de L-triptofano. A concentração de L-triptofano utilizada foi de 
100 mg L-1. 

Para o experimento em casa de vegetação, os isolados de Streptomyces 
foram inoculados em soja (Glycine max L.) cultivar M8210 IPRO. Para a instalação dos 
experimentos foram utilizados vasos com capacidade de 5 L, preenchidos com solo. 
Foi realizada a adubação de base conforme recomendação para cultura e análise 
química do solo.  

Foi utilizado um inoculante líquido à base de Streptomyces ssp. O produto foi 
formulado no Laboratório de Microbiologia da UFT Campus Gurupi. Os isolados de 
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Streptomyces ssp. apresentavam concentração mínima de 1 x 1010 UFC mL-1, e foram 
aplicados direto na cova sobre as sementes (0,2 mL por cova), no momento do plantio. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com dez 
tratamentos e oito repetições. Foram avaliados altura de plantas (AP), diâmetro do 
caule (DC) e número de hastes (NH), comprimento das raízes (CR), massa seca da 
parte aérea (MSPA), massa seca de raízes (MSR), massa seca total (MST), massa 
seca dos nódulos (MSN) e a eficiência relativa. Os dados foram submetidos à análise 
de variância pelo teste F e ao teste de agrupamento de médias Scott-Knott a 5% de 
probabilidade utilizando o programa estatístico ASSISTAT versão 7.6 beta. 

Todos os isolados apresentaram capacidade de sintetizar AIA, mesmo em 
pequenas quantidades, tanto na presença quanto na ausência de L-triptofano (Tabela 
1), porém sendo maior na presença de L-triptofano adicionado ao meio de cultura 
(Tabela 1). 

Quanto à avaliação de solubilização de fosfato, que foi realizada por método 
quantitativo, foi observado que apenas um isolado (UFT-St07) apresentou índice de 
solubilização (Tabela 1). Relatos afirmam que bactérias solubilizadoras de fosfato 
possuem a capacidade para converter a forma insolúvel de fósforo em uma forma 
disponível para planta. Pande et al. (2017) avaliaram oito isolados bacterianos da 
região de Nainital na Índia, obtendo três isolados com alta solubilização de fosfato. 
Além disso, a análise da sequência de genes destes três melhores isolados indicaram 
que dois estavam intimamente relacionados com Alcaligenes aquatilis e um com 
Burkholderia cepacia. 

A solubilização de fosfato pelas bactérias do solo está relacionado com a 
diminuição do pH do meio pelos ácidos orgânicos, sendo que os ácidos orgânicos 
liberados pelas bactérias têm a capacidade de dissolver o fosfato mineral como 
resultado da troca de ânion de HPO42- por ânion ácido (Hara & Oliveira, 2005). 

No experimento em casa de vegetação, foi avaliada a promoção de 
crescimento da soja em vasos inoculadas com estirpes de Streptomyces ssp., em que 
alguns isolados mostraram-se promissores na promoção de crescimento e incremento 
da massa seca das culturas (Tabela 2).  

A promoção de crescimento em plantas está ligada diretamente com a 
rizosfera que é a zona de contato entre solo e raízes. As rizobactérias têm a 
capacidade de solubilizar fosfato e de produzir metabólitos diretamente relacionados 
ao crescimento da planta, como auxinas, giberelinas e citocininas. Além disso, 
sintetizam antibióticos, sideróforos e ácido hidrocinâmico que reduzem a atividade de 
patógenos (Graças, 2015). 
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Tabela 1. Produção de AIA na ausência (AT) e presença (PT) de L-triptofano e 
solubilização de fosfato por isolados de Streptomyces.1 

Tratamentos AIA (µg mL-1) Solubilização de 
fosfato

 AT PT Média IS 
Controle 0,81 fA 0,73 fA 0,77 h - 
UFT-St01 1,03 eB 3,62 aA 2,32 d - 
UFT-St02 1,75 cA 0,78 fB 1,26 f - 
UFT-St03 0,73 fA 0,75 fA 0,74 h - 
UFT-St04 3,68 aA 3,12 bB 3,40 a - 
UFT-St05 1,36 dB 1,79 dA 1,57 e - 
UFT-St06 1,12 eA 0,90 fA 1,01 g - 
UFT-St07 0,69 fB 1,36 eA 1,03 g ++ 
UFT-St08 3,01 bA 3,16 bA 3,09 b - 
UFT-St09 2,91 bA 2,22 cB 2,56 c - 
Média 1,71 b 1,84 a -  

C.V.(%) 2 7,9 7,9 7,9  
1 Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Scott Knott a 5% de significância. 2 Coeficiente de Variação. IS - Índice de solubilização de P-Ca [+, IS < 2 (baixo); ++, 
2 < IS < 4 (médio); +++, IS > 4 (alto)]. 

 

Tabela 2. Altura, comprimento de raízes (CR), massa seca da parte aérea (MSPA), 
massa seca de raízes (MSR) e massa seca total (MST) de soja (M8210 IPRO) 
inoculada com isolados de Streptomyces em casa de vegetação, Gurupi -TO.1  

Isolados Altura 
(cm) 

CR 
(cm) 

MSPA 
(g) 

MSR 
(g) 

MST 
(g) 

UFT-St01 38,2 e 40,3 a 2,26 c 1,10 a 3,36 c 
UFT-St02 42,0 d 42,5 a 2,95 c 1,18 a 4,13 c 
UFT-St03 46,2 c 44,8 a 3,30 b 1,34 a 4,64 c 
UFT-St04 43,6 d 37,0 b 2,71 c 1,02 a 3,73 c 
UFT-St05 44,6 d 37,5 b 2,72 c 1,28 a 4,00 c 
UFT-St06 50,8 a 38,8 b 4,05 b 1,25 a 5,30 b 
UFT-St07 55,4 a 34,3 b 6,01 a 1,04 a 7,05 a 
UFT-St08 49,2 b 35,5 b 3,43 b 1,25 a 4,68 c 
UFT-St09 49,8 b 39,5 a 3,81 b 1,27 a 5,08 b 
Testemunha 38,0 e 35,3 b 2,07 c 1,00 a 3,07 c 
CV (%)2 5,94 9,92 19,48 17,81 16,73 

1 Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 2 CV = coeficiente de variação. 
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A soja (Glycine max L.) é uma das culturas de grande importância 
socioeconômica, se destacando como uma das principais culturas agrícolas do país.  

As rizobactérias promotoras do crescimento de plantas (RPCP) colonizam as 
raízes de plantas e levam a um aumento no crescimento vegetal por mecanismos 
benéficos como a absorção de nutrientes, principalmente o nitrogênio, ferro e fósforo, e 
a síntese de fitormônios, além da produção de antibióticos e enzimas líticas e induzir a 
resistência sistêmica (Bonfante & Anca, 2009; Glick, 2012). 

As actinobactérias presentes nos solos exercem funções importantes. O 
gênero Streptomyces apresenta grande potencial, devido à sua habilidade em produzir 
diversos compostos bioativos como enzimas, toxinas, antibióticos e promotores de 
crescimento. Desse modo, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de 
doses de inoculante à base de Streptomyces ssp. sobre as características agronômicas 
da cultura da soja. 

O experimento de campo foi conduzido na estação experimental da 
Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi. O delineamento experimental foi 
em blocos casualizados com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram constituídos por cinco doses de inoculante à base de Streptomyces (0, 100, 200, 
300 e 400 mL do inoculante para cada 50 kg de sementes). 

A cultivar de soja utilizada foi a M8615 IPRO. As parcelas experimentais foram 
compostas por quatro linhas de 5,0 m de comprimento, com espaçamento de 0,4 m. Na 
colheita, foram desprezadas as duas linhas laterais e 0,5 m das extremidades das duas 
linhas centrais. O espaçamento adotado entre blocos foi de 1 m.  

Foram realizadas três avaliações, sendo duas aos 20 e 50 dias após a 
emergência (DAE) e uma no final do ciclo aos 114 DAE. Foram determinadas a massa 
seca da parte aérea (MSPA), por meio da qual determinou-se a eficiência relativa de 
cada tratamento, calculada segundo a fórmula: ER = (MSPA inoculada com os isolados 
/ MSPA sem inoculante) x 100 (Lima et al., 2005). Ao final do ciclo da cultura, aos 114 
DAE, uma semana após ter apresentado 95% das vagens maduras, a produção de grão 
foi obtida da área útil de 4 m2 das parcelas.  

A eficiência (E%) das doses de Streptomyces frente ao estande de plantas foi 
calculada utilizando a equação: E% = {1 . [Ti / Tc]} x 100 no qual E% = eficiência do 
tratamento; Ti = média do estande final no tratamento; Tc = média do estande final no 
tratamento testemunha. 

Os dados foram submetidos à análise de variância com teste F, e as médias 
agrupadas pelo teste de Scott-Knott (1974) a 5% de probabilidade utilizando o programa 
estatístico Assistat. 

Na avaliação da MSPA aos 20 DAE, houve diferenças significativas para a 
maioria dos tratamentos inoculados em relação à testemunha (p<0,05). As maiores 
médias  foram encontradas nas doses de 300, 400 e 200 mL/50 kg sementes, sendo de 
17,2, 16,8 e 16,5 g, as quais não diferiram estatisticamente entre si. Não houve diferença 
entre a dose de 100 mL em relação à testemunha (Tabela 1). 

Para a MSPA avaliada aos 50 DAE, todos os tratamentos foram superiores 
(p<0,05) em relação à testemunha, com maiores médias para a dose 300 mL (27,6 g). 
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Quanto à avaliação do estande inicial (EI), não houve diferença siginificativa 
entre os tratamentos. Já para o estande final (EF) todas as doses foram superiores 
(p<0,01) em relação à testemunha sem inoculação. A eficiência das doses quanto à 
sobrevivência e ao número de plantas efetivamente em produção foi demostrada na 
manutenção do estande de plantas. A dose de 400 mL foi superior, com 31,1%, seguida 
das doses 300, 100 e 200 mL, com uma eficiência de 24,4%, 15,5% e 11,1%, 
respectivamente (Tabela 1). 

Para as características de altura (AL) e quantidade de entrenós (EN), todos os 
tratamentos inoculados com Streptomyces foram superiores (p<0,01) em relação à 
testemunha sem inoculação (Tabela 2). Para AL as melhores doses foram de 300 e 400 
mL, com plantas de soja com médias de 102,8 e 103,9 cm, respectivamente, seguindo 
das doses 100 e 200 mL, que tiveram médias com 99,6 e 100,0 cm, respectivamente 
(Tabela 2). 

Para a EN, todas as doses foram superiores à testemunha, destacando-se 200, 
300 e 400 mL, seguidas da dose 100 mL. Quanto ao NV, não houve diferença 
significativa entre a testemunha e a dose 100 mL. Para o NG, os tratamentos inoculados 
com as doses 200, 300 e 400 mL foram superiores (p<0,01) em relação aos demais 
tratamentos (Tabela 2). 

Em relação à produtividade, os tratamentos com Streptomyces foram superiores 
(p<0,01) em relação à testemunha sem inoculação, exceto a dose 100 mL, variando de 
2711,7 (45,1 sacas ha-1) a 3290,1 kg ha-1 (54,8 sacas ha-1), representando um aumento 
acima de 42% em relação à testemunha (Tabela 2). As doses de 200 a 400 mL não 
diferiram estatisticamente entre si (p<0,05). 

Quanto à eficiência relativa (ER), tanto aos 20 e 50 DAE, todos os tratamentos 
foram superiores à testemunha (Figura 1). O tratamento na dose 300 mL destacou-se 
com maior eficiência, superior à testemunha aos 20 e 50 DAE com 126% e 142%, 
respectivamente. Na avaliação aos 20 DAE também se destacaram os tratamentos com 
as doses de 200 e 400 mL, com incremento na biomassa da parte aérea da soja de 122 
e de 86%, respectivamente. Com relação à testemunha aos 50 DAE, as maiores médias 
foram obtidas nos tratamentos com as doses de 300 (142%), 100 (88%) e 400 mL (85%), 
respectivamente (Figura 1). 

Os resultados do presente trabalho demonstram a eficiência dos isolados de 
Streptomyces ssp. frente ao tratamento sem inoculação, o que pode ser explicado pela 
produção de diversos compostos bioativos, resultando em promoção de crescimento. 
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Tabela 1. Massa seca da parte aérea (MSPA), estande inicial (EI), estande final (EF) e 
eficiência da inoculação sobre o estande final (E) de soja inoculada com diferentes 
doses de Streptomyces, cultivada no cerrado em Gurupi -TO. Safra 2016/2017.1

Tratamentos MSPA (g)
20 DAE2

MSPA (g)
50 DAE2

EI
20 DAE 

EF
85 DAE 

E4

(%)
100 mL  12,1 b 22,8 a 54,5 a 51,7 a 15,5
200 mL 16,5 a 25,0 a 56,7 a 53,5 a 11,1
300 mL 17,2 a 27,6 a 56,5 a 53,7 a 24,4
400 mL 16,8 a  27,2 a 57,2 a 56,0 a 31,1
Testemunha 10,8 b 15,6 b 50,7 a  44,2 b -
CV (%)3 15,16 11,77 5,68 6,78 -

1 Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 2 DAE = Dias após a emergência. 3 CV = Coeficiente de variação. 4 Eficiência das doses de inoculante no 
estande final. 

Tabela 1. Altura (AL), quantidade de entrenós (EN), número de vargens (NV), número 
de grãos (NG) e produtividade de soja inoculada com diferentes doses de Streptomyces,
cultivada no cerrado em Gurupi -TO. Safra 2016/2017.1

Tratamento
s

AL
(cm) EN NV NG Prod.

(kg ha-1)
100 mL  99,6 b 17,0 b 85,9 b 171,6 b 2.319,6 b 
200 mL 100,0 b 18,7 a 105,1 a 210,8 a 2.711,7 a 
300 mL 102,8 a 19,0 a 110,6 a 225,0 a 3.290,1 a 
400 mL 103,9 a 19,3 a 101,1 a 231,3 a 3.002,0 a 
Testemunha 95,2 c 15,2 c 81,3 b 149,4 b 1.900,1 b 
CV (%)3 12,28 3,77 16,41 18,79 11,13* 

1 Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 2 DAE = Dias após a emergência. 3 CV = Coeficiente de variação.  

Figura 1. Eficiência relativa aos 25 DAE e aos 50 DAE, em soja inoculada com 
diferentes doses de inoculante à base de Streptomyces em relação à testemunha sem 
inoculação.
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EFICIÊNCIA DE Pochonia chlamydosporia COMO PROMOTOR DE 
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L.R.O.1; ARRUDA, F.V.F. 2; MILLER, L.O.2; OLIVEIRA, J.C.2
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chagasjraf@uft.edu.br; 2JCO Fertilizantes, Barreiras, BA. 

Alguns microrganismos apresentam capacidade de estimular o crescimento 
vegetal a partir de mecanismos diretos, tais como fixação biológica de nitrogênio, 
solubilização de fosfatos, aceleração dos processos de mineralização, produção de 
fitormônios e mecanismos indiretos, como indução de resistência sistêmica, produção 
de antibióticos e antagonismo em relação a patógenos, entre outros fatores (Oliveira et 
al., 2003). 

Alguns estudos apontaram resultados relevantes no que diz respeito à 
promoção de crescimento de plantas com a utilização do fungo Pochonia 
chlamydosporia (Viggiano et al., 2012; Dallemole-Giaretta et al., 2015). Isolados de P.
chlamydosporia também têm sido testados em soja para outras finalidades, além de 
promoção de crescimento e controle de nematoides. Estudos recentes mostram que a 
promoção de crescimento pode ser atribuída à secreção de metabólitos secundários 
promotores de crescimento (giberelinas, auxinas, citocininas) por um fungo na 
rizosfera. 

O presente experimento teve o objetivo de elaborar e testar a eficiência de um 
inoculante à base cinco isolados de P. chlamydosporia como promotor de crescimento 
vegetal, selecionados para soja no Estado do Tocantins. 

Os experimentos foram conduzidos na Estação Experimental da Universidade 
Federal do Tocantins, Campus de Gurupi (11° 43’ 45” S e 49° 04’ 07” W a 278 m de 
altitude). Foram utilizados os isolados de P. chlamydosporia UFTP01, UFTP02, 
UFTP03, UFTP04 e UFTP05. A partir desses isolados foram produzidos inoculantes 
em laboratório para os testes em casa de vegetação. Para o preparo do inoculante, os 
isolados de P. chlamydosporia foram repicados e multiplicados em placas de Petri 
contendo meio de cultura BDA, das quais, posteriormente, foram transferidas para 
grãos de arroz esterilizado em autoclave. Após 21 dias de incubação, o substrato com 
arroz foi pesado em uma proporção de 30 g por vaso de 1,7 L e em seguida 
incorporado ao solo, que ficou por 7 dias submetido à irrigação para colonização do 
solo antecedendo a semeadura. As sementes utilizadas para o experimento em casa 
de vegetação foram da cultivar MSOY 8210 IPRO.

Os tratamentos foram: Inoculação de isolados de Pochonia chlamydosporia
previamente selecionados (UFT-P01, UFT-P02, UFT-P03, UFT-P04 e UFT-P05) e 
uma testemunha sem inoculação, em delineamento experimental inteiramente ao 
acaso, com 4 repetições e 2 avaliações.  

Aos 46 dias após a emergência (DAE) e aos 54 DAG, as plantas foram 
colhidas e avaliadas quanto à altura (Alt.), massa seca da parte aérea (MSPA), massa 
seca radicular (MSR) e massa seca total (MST). Com os dados de biomassa 
determinou-se a eficiência relativa (ER) de cada tratamento, calculada segundo a 
fórmula: ER = (MSPA inoculada com cada isolado/MSPA testemunha) x 100. 

Na primeira avaliação, aos 46 DAE, todas as plantas em que foram 
inoculados os isolados de P. chlamydosporia tiveram aumentos (p<0,05) de altura em 
relação à testemunha (Tabela 1). 

Na segunda avaliação, aos 54 DAE, todas as plantas inoculadas foram 
superiores (p<0,05) à testemunha para altura de plantas, porém os isolados não 
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diferiram (p<0,05) estatisticamente entre si. Para a MSPA os isolados UFT-P03 e UFT-
P05 foram superiores (p<0,05) à testemunha. 

Com os valores de MSPA obtidos na primeira avaliação (46 DAE), todos os 
cinco isolados apresentaram ER superior à testemunha, com destaque para o isolado 
UFTP05 que apresentou ER superior a 30% (Figura 1A). Na segunda avaliação, aos 
54 DAE, todos os isolados, exceto UFT-P01, tiveram incremento da ER em relação à 
primeira avaliação. Além disso, todos os tratamentos com inoculação de P. 
chlamydosporia foram superiores à testemunha, com destaque para os isolados UFT-
P05 e UFT-P03 que tiveram os maiores valores (77% e 75% respectivamente) (Figura 
1B).

A promoção de crescimento de soja pelo fungo P. chlamydosporia visualizada 
nesse trabalho pode estar associada à maior absorção de nutrientes pela planta, como 
observado com os isolados (UFT-P03 e UFT-P05), deixando a planta mais nutrida e, 
consequentemente, com maior altura, MSPA e ER em relação às plantas não 
inoculadas. Isso evidencia seu potencial agrícola, não apenas como biocontrolador, 
mas também por essa ação direta e indireta no desenvolvimento das plantas. 
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Tabela 1. Altura, Massa seca da parte aérea (MSPA), Massa seca de raízes (MSR) e 
Massa seca total (MST) de soja (Glycine max L.) cultivar Monsoy 8210, inoculada com 
diferentes isolados de Pochonia chlamydosporia.

Tratamentos Altura 
(cm) 

MSPA
(g/vaso) 

MSR
(g/vaso) 

MST
(g/vaso) 

46 DAE 
UFTP01 19,0 ab 1,67 a 1,24 a 2,91 a 
UFTP02 18,0 b 1,61 a 1,17 a 2,78 a 
UFTP03 15,3 c 1,71 a 1,10 a 2,81 a 
UFTP04 20,3 a 1,63 a 1,19 a 2,82 a 
UFTP05 19,0 ab 1,94 a 1,20 a 3,14 a 
Testemunha 10,7 d 1,46 a 0,93 a 2,39 a 
CV (%) 6,8 18,3 24,4 14,5 
 54 DAE 
UFTP01 27,3 a 2,29 b 3,26 a 5,55 a 
UFTP02 26,3 a 2,78 ab 3,20 a 5,98 a 
UFTP03 26,7 a 3,72 a 3,41 a 7,13 a 
UFTP04 26,3 a 2,97 ab 3,47 a 6,44 a 
UFTP05 26,3 a 3,76 a 3,92 a 7,68 a 
Testemunha 17,0 b 2,13 b 3,14 a 5,27 a 
CV (%) 7,8 24,9 33,0 26,6 

1 Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Duncan a 5% de 
probabilidade. 
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Figura 1. Eficiência relativa de diferentes isolados de Pochonia chlamydosporia
inoculados em soja cultivar Monsoy 8210 IPRO, aos 46 (A) e 54 (B) dias após a 
emergência, em relação à testemunha sem inoculação. 
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EFICIÊNCIA DE Pochonia chlamydosporia NA PRODUTIVIDADE DE SOJA 

CHAGAS, L.F.B.1; CHAGAS JUNIOR, A.F.1; BRAGA JUNIOR, G.M.1; AMARAL, 
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A soja (Glycine max L.) é umas das culturas de grande importância 
socioeconômica, se destacando como uma das principais culturas agrícolas do país. 
Para aumentar a produtividade e reduzir os gastos com adubação e o manejo 
fitossanitário, atualmente tem-se adotado pelos produtores o uso de micro-organismos 
promotores de crescimento vegetal. Com a crescente demanda por produtos livres de 
agrotóxicos e que causem menor impacto sobre os recursos naturais, surge como uma 
alternativa os produtos à base de agentes biológicos, cujo uso tem crescido 
atualmente.

O fungo Pochonia vem se destacando por apresentar potencial como agente 
de controle biológico e também por produzir clamidósporos, estruturas de resistência 
que favorecem o estabelecimento e a sobrevivência do fungo no solo (Verdejo-Lucas 
et al., 2003). São fungos capazes de colonizar a rizosfera e conseguem parasitar ovos 
de nematoides a ponto de limitar sua reprodução (Dias-Arieira et al., 2011). 

O presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito de doses de inoculante à 
base de Pochonia chlamydosporia UFT-P03 sobre as características agronômicas e a 
produtividade de soja em condições de campo. 

O experimento de campo foi conduzido na estação experimental da 
Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi (11º 48' 29" S, 48º 56' 39" W, 280 
m de altitude), cujo clima predominante é do tipo Aw, definido como equatorial de 
inverno seco e o clima regional é do tipo B1WA ‘a’ úmido com moderada deficiência 
hídrica. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com cinco 
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos por cinco doses de 
inoculante (0, 100, 200, 300 e 400 g) para cada 50 kg de sementes, sendo feita a 
inoculação nas sementes no momento do plantio. No experimento foram utilizados o 
inoculante sólido (em pó) à base de Pochonia chlamydosporia UFT-P03. O produto foi 
formulado na JCO Fertilizantes (Barreiras, BA), apresentando concentração de 1 x 108

UFC g-1 de produto. 
A cultivar de soja utilizada foi a M8615 IPRO. Foi realizada semeadura 

manual colocando-se 15 sementes por metro de sulco, espaçamento de 0,50 cm ente 
linhas, visando 240.000 plantas ha-1.

As parcelas experimentais foram compostas por quatro linhas de 5,0 m de 
comprimento, com espaçamento de 0,5 m. Na colheita, foram desprezadas as duas 
linhas laterais e 0,5 m das extremidades das duas linhas centrais. O espaçamento 
adotado entre blocos foi de 1 m.  

As avaliações foram realizadas uma semana após a cultura ter apresentado 
95% das vagens maduras, aos 114 DAP. Foram determinadas: altura de plantas (AL), 
quantidade de entrenós (EN), número de vagens por planta (NV), número de grãos por 
planta (NG) e produtividade (Prod.). A produção de grãos foi obtida da área útil de 4 
m2. Com estes dados foram determinadas as percentagens de ganhos em relação à 
testemunha absoluta (sem inoculação do fungo). 

Os dados foram submetidos à análise de variância com teste F, e as médias 
dos tratamentos agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando 
o programa estatístico Assistat. 
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Para a altura de plantas (AL), os tratamentos com a inoculação de Pochonia
nas doses de 300 e 400 g foram superiores (p<0,01) em relação à as demais doses e 
à testemunha sem inoculação (Tabela 1), que resultaram em 101,15 e 101,1 cm, 
respectivamente, com percentagens de aumento de 32,9 e 33% em relação à 
testemunha.

Para a característica EN, as doses 100, 300 e 400 g foram superiores (p<0,05) 
à testemunha (Tabela 1). O ganho em percentagem para EN, para estas doses em 
relação à testemunha, variou de 21,5 a 23,7%. 

Quanto ao NV, todas doses foram superiores (p<0,05) à testemunha. O ganho, 
em relação à testemunha, para as diferentes doses, variou de 21,5 a 23,7% (Tabela 
2).

Para NG, os tratamentos com as diferentes doses foram superiores (p<0,05) à 
testemunha (Tabela 1). O ganho relativo das diferentes doses comparado à 
testemunha variou de 20,5 a 47,6%. 

Em relação à produtividade, todos os tratamentos com as doses de Pochonia
foram superiores (p<0,05) em relação à testemunha sem inoculação, variando de 
3.372,5 kg ha-1 (56,2 sacas ha-1) a 4.115,7 kg ha-1 (68,5 sacas ha-1), com destaque 
para a dose de 300 g (Tabela 1), superior (p<0,05) às demais doses. Os ganhos em 
produtividade variaram entre 30,3 a 59,1%, em relação à testemunha (Tabela 2). 

Segundo Larriba et al. (2014), diversas espécies de Pochonia apresentam 
comportamento endofítico, atuando na produção de enzimas e de metabólitos 
secundários, auxiliando na solubilização de fosfato e produção de AIA. Essa influência 
mútua entre a planta e fungo pode aumentar a tolerância da planta a estresses 
bióticos e abióticos, como também de promover o crescimento das culturas (Hayat et 
al., 2010; Escudero & Lopez-Llorca, 2012; Manzanilla-López et al., 2013). 

Todas as doses de Pochonia aplicadas às sementes de soja mostraram-se 
eficientes, principalmente a dose de 300 g, que resultou em maior aumento de 
produtividade.
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Tabela 1. Altura (AL), quantidade de entrenós (EN), número de vagens (NV), número 
de grãos (NG) e produtividade de soja cv. M8615 IPRO inoculada com diferentes 
doses (100, 200, 300 e 400 g para 50 kg de sementes) de Pochonia chlamydosporia,
no cerrado em Gurupi -TO. Safra 2016/2017.1

Tratamentos
AL

(cm)
EM NV NG 

Prod.
(kg ha-1)

100 g  80,70 b 18,1 a 136,4 a 301,9 a 3.372,5 b 

200 g 80,90 b 15,9 b 130,7 a 251,7 a 3.3441,2 b 

300 g 101,1 a 19,1 a 129,2 a 246,5 a 4.115,7 a 

400 g 101,15 a 18,7 a 129,3 a 258,4 a 3.770,0 b 

Testemunha 76,07 b 14,9 b 110,3 b 204,5 b 2.587,6 c 

CV (%)3 9,01 7,54 5,76 13,10 6,88 
1 Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Skot-Knott a 5% de
probabilidade. 2 DAE = Dias após a emergência. 3 CV = Coeficiente de variação.  
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MASSA DE MATÉRIA SECA DE SOJA EM FUNÇÃO DA FONTE E 
POSICIONAMENTO DO FERTILIZANTE FOSFATADO 
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 A estreita janela de semeadura de soja [Glycine max (L.) Merrill] no Cerrado 
brasileiro demanda práticas que podem ser ineficientes de um ponto de vista 
agronômico, como por exemplo, a realização de adubação fosfatada em superfície. O 
fósforo (P) é absorvido principalmente por difusão, processo lento e que ocorre a 
pequenas distâncias da zona radicular (Barber, 1984), havendo ainda restrição da sua 
mobilidade em solos ácidos tropicais devido à presença de (hidr)óxidos de ferro e de 
alumínio, que adsorvem e indisponibilizam o nutriente às plantas (Raij, 1991; Oliveira 
et al., 2014; Fink et al., 2016). Logo, fertilizantes aplicados em superfície podem ter 
sua eficiência reduzida, afetando a produção da matéria seca e a concentração de P 
nas folhas. 
 Para aumentar a absorção de P pelas plantas, recomenda-se posicionar o 
fertilizante próximo às raízes e aumentar a superfície de contato do sistema radicular. 
Para isto, estratégias como a aplicação de nitrogênio amoniacal, a fim de modular a 
arquitetura radicular, podem resultar em maiores teores de P foliar e maior massa de 
matéria seca (MMS). Objetivou-se analisar a massa de matéria seca de soja em 
função da fonte e localização do fertilizante fosfatado. 
 O experimento foi realizado em casa de vegetação, na FCA/UNESP – 
Botucatu, SP, utilizando rizotrons confeccionados a partir de tubos de PVC com 0,3 m 
de diâmetro, cortados longitudinalmente e com parede de vidro. Foram utilizadas 
amostras de 0,0-0,2 m coletadas de um Latossolo Vermelho distroférrico (LVd), de 
textura argilosa, para preenchimento dos vasos. O solo apresentou como atributos 
químicos: pH (CaCl2) 4,7; Presina 6,0 mg dm-3; MO 25 mg dm-3; H+Al3+ 48 mmolc dm-3; K+ 
0,7 mmolc dm-3; Ca2+ 16 mmolc dm-3; Mg2+ 8 mmolc dm-3; SB 25 mmolc dm-3; V(%) 35; 
CTC 73 mmolc dm-3. Foram colocadas duas sementes de soja (cv. Syn1562 IPRO®) 
por rizotron, pertencente ao grupo de maturação relativo de 6.2 e hábito de 
crescimento indeterminado, conduzidas por 25 dias após a emergência.  
 Empregou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 
quatro repetições e quatro tratamentos, sendo: mono-amonio-fosfato (MAP) 
posicionado no sulco de semeadura (MAPB); MAP posicionado na superfície (MAPS); 
superfosfato-triplo (SFT) posicionado no sulco de semeadura (SFTB); SFT 
posicionado na superfície (SFTS); e um controle, sem o uso de fertilizantes fosfatados. 
A utilização do SFT se da devido a sua rápida solubilidade e a ausência de outros 
nutrientes, evitando interferências no experimento.  

Para o cálculo de adubação foi considerada a dose de 120 kg ha-1 de P2O5, 
relativa para a linha de semeadura de 24 cm, sendo que o MAP e o SFT possuem, 
respectivamente, 60% e 46% de P2O5. A adubação de P no sulco foi feita a 12 cm de 
profundidade juntamente com a adubação potássica de 80 kg ha-1, relativo à linha de 
semeadura, em todos os tratamentos. Transcorridos os 25 DAE, as raízes foram 
coletadas e a parte aérea e radicular das plantas foram secas a 65oC durante 48 horas 
em estufa de circulação forçada, para determinação da produção de massa de matéria 
seca e da concentração de P foliar. Os dados foram submetidos à análise de variância 
e comparados pelo teste LSD (P≤0,05).  
 Quando aplicado MAP no sulco de semeadura, as concentrações de P 
encontrados na parte aérea foram maiores (3,85 g kg-1) do que as aplicações em 
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superfície, tanto para MAP quanto para SFT, com 3,03 e 2,95 g kg-1 respectivamente 
(Figura 1). O mesmo foi verificado para as concentrações de N, com 53,25 g kg-1, 
quando aplicado MAP no sulco de semeadura. Este resultado demonstra que a 
proximidade do fertilizante com o sistema radicular, aliado a maior dissolução do MAP, 
permite maior absorção dos nutrientes. 
 A produção de massa de matéria seca da raiz (MMSR) foi diferente em relação 
aos tratamentos (p<0,05), sendo que a aplicação de MAP no sulco de semeadura foi 
superior aos tratamentos aplicados em superfície, MAPS, SFTS e ao controle (Figura 
2), resultando em um aumento de 31% na massa de matéria seca do sistema 
radicular, quando comparada à aplicação do fertilizante MAP em superfície, e, 43% 
quando comparado ao SFT em superfície. Por outro lado, MMSR não foi diferente 
entre os posicionamentos do SFT. Este resultado se relaciona com as concentrações 
de P foliar encontrada (Figura 1), demonstrando que a absorção do nutriente é 
dependente do desenvolvimento radicular. 
  A MMSA respondeu tanto ao posicionamento do fertilizante quanto a fonte 
utilizada, conforme demonstrado na Figura 2. O melhor resultado foi obtido quando 
aplicado MAP no sulco de semeadura, seguido de MAP aplicado em superfície, SFT 
no sulco de semeadura e SFT aplicado em superfície, com 6,74, 5,54, 4,53 e 3,25 g 
planta-1, respectivamente. A ausência de fertilizantes fosfatados no tratamento controle 
resultou no menor valor, com 1,48 g planta-1.  Observou-se que a aplicação de P no 
sulco de semeadura aumentou no mínimo 1,2 g planta-1 na MMSA, independente da 
fonte utilizada. Além disso, os resultados encontrados com o uso de MAP foram 
superiores ao SFT em ambas as posições.  
 Por outro lado, os valores da relação entre a massa matéria seca radicular e da 
parte aérea (RRPA) são inversamente proporcionais à aplicação de fertilizantes, sendo 
o controle com os maiores valores, seguidos dos tratamentos SFTS, SFTB, MAPB e 
MAPS (Figura 3). Este resultado demonstra que apesar do MAPB ter apresentado os 
maiores valores de MMSR, o crescimento da parte aérea foi relativamente superior, 
reduzindo a RRPA. O menor crescimento do sistema radicular pode estar relacionado 
ao espaço limitado do rizotron. Além disso, em situações em que há ausência de 
fertilizantes fosfatados o crescimento radicular pode ser favorecido em detrimento do 
crescimento aéreo (Marschener, 2012; López-Bucio et al., 2002; Fageria e Moreira, 
2011), por isto, os maiores valores de RRPA no tratamento controle. 
 A aplicação de fósforo vinculado ao nitrogênio amoniacal é responsável pelo 
aumento no crescimento vegetal, principalmente quando aplicado no sulco de 
semeadura. Este efeito pode estar relacionado a expressão de genes ligados ao 
crescimento radicular secundário e consecutivamente aumento da zona difusora. 
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Figura 2. Massa de matéria seca da 
parte aérea (MMSA) e radicular 
(MMSR), em g, de plantas de soja 
em resposta às diferentes formas e 
fontes de adubação fosfatada. 
Médias seguidas pela mesma letra 
minúscula e maiúscula não diferem 
entre si, pelo teste LSD, a 5% de 
probabilidade (p≤0,05). MAP B = 
MAP empregado na base; MAP S = 
MAP empregado em superfície; SFT 
B = SFT empregado na base; SFT S 
= SFT empregado em superfície.
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Figura 1. Concentração foliar (g kg-1) 
de P e N em plantas de soja 
submetidas a diferentes formas e 
fontes de adubação fosfatada. Médias 
seguidas pela mesma letra minúscula 
e maiúscula não diferem entre si, pelo 
teste LSD, a 5% de probabilidade 
(p≤0,05). MAP B = MAP empregado na 
base; MAP S = MAP empregado em 
superfície; SFT B = SFT empregado 
na base; SFT S = SFT empregado em 
superfície. 

Figura 3. Relação MMS da raiz e aérea (g g-¹) em plantas de soja submetidas a 
diferentes fontes e formas de aplicação de fertilizante fosfatado. Médias 
seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste LSD, a 5% de 
probabilidade (p≤0,05). MAP B = MAP empregado na base; MAP S = MAP 
empregado em superfície; SFT B = SFT empregado na base; SFT S = SFT 
empregado em superfície.
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NITROGÊNIO AMONIACAL COMO FATOR MODIFICANTE DO pH 
RIZOSFÉRICO E EFICIÊNCIA DE USO DO FÓSFORO EM SOJA 
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O sucesso da expansão da soja [Glycine max (L.) Merrill] e de outros grãos 

para o Cerrado brasileiro se deu, entre outros fatores, devido às melhorias nas 
condições de fertilidade do solo (Resende et al., 2014).  No entanto, mesmo com 
avanços constantes, o manejo eficiente de fósforo (P) ainda é um desafio (Schroder et 
al., 2011), posto que em solos tropicais brasileiros, os minerais caulinita, óxidos de 
ferro e de alumínio são capazes de adsorver e indisponibilizar o nutriente para as 
plantas (Fink et al., 2016), adsorvendo até 90% do P aplicado via fertilizante (SYERS 
et al., 2008).  

Nos sistemas de produção atuais, a estreita janela de semeadura pode exigir 
que os fertilizantes sejam aplicados na superfície do solo, fato que pode reduzir ainda 
mais a eficiência no uso de P (EUP). Isto ocorre devido à baixa mobilidade de P no 
perfil do solo (Barber, 1984), o seu posicionamento em relação ao sistema radicular da 
cultura influenciará EUP (Oliveira Jr. et al., 2008; Nunes et al., 2011). Além disso, a 
EUP é dependente das condições da área rizosférica, sendo que as relações entre 
raiz, íons e microrganismos alteram as condições iniciais do solo e a disponibilidade 
de nutrientes (Shen et al., 2011). Deste modo, Jing et al. (2010) encontraram que a 
aplicação de P e nitrogênio amoniacal (NA) quando realizadas próximo as raízes, 
promovem maior crescimento da parte aérea. Este efeito pode ocorrer tanto pela 
acidificação da zona radicular (Zhang et al., 2010; Marschner et al., 2012), quanto pela 
estimulação do crescimento de raízes secundárias (Shen et al., 2011). A extrusão de 
H+ para absorção da amônia, pode reduzir o pH rizosférico, permitindo maior 
solubilidade do P. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os valores de pH 
rizosférico em plantas de soja submetidas a utilização da fonte de P aliada a NA 
quando posicionada em diferentes locais, em relação ao sistema radicular.  
 O experimento foi realizado em casa de vegetação, na FCA/UNESP – 
Botucatu, SP, utilizando-se rizotrons confeccionados a partir de tubos de PVC com 30 
cm de diâmetro, cortados ao meio e com parede de vidro. Os vasos foram preenchidos 
com solo (Latossolo Vermelho distroférrico) de textura argilosa, coletado da camada 
de 0 a 20 cm, cujos atributos químicos apresentaram os seguintes valores: pH (CaCl2) 
4,7; Presina 6,0 mg dm-3; MO 25 mg dm-3; H+Al3+ 48 mmolc dm-3; K+ 0,7 mmolc dm-3; 
Ca2+ 16 mmolc dm-3; Mg2+ 8 mmolc dm-3; SB 25 mmolc dm-3; V(%) 35; CTC 73 mmolc 
dm-3. Foram colocadas duas sementes de soja por rizotron, utilizando-se a cultivar 
Syn1562 IPRO, pertencente ao grupo de maturação relativo de 6.2 e hábito de 
crescimento indeterminado, conduzidas por 25 dias após a emergência.  
 Empregou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 4 
repetições e 4 tratamentos + adicional, sendo: mono-amonio-fosfato (MAP) 
posicionado no sulco de semeadura; MAP posicionado na superfície; super-fosfato-
triplo (SFT) posicionado no sulco de semeadura; SFT posicionado na superfície; e um 
controle, sem o uso de fertilizantes fosfatados. Para o cálculo de adubação foi 
considerada a dose de 120 kg ha-1 de P2O5, relativa para a linha de semeadura de 24 
cm, sendo que o MAP e o SFT possuem, respectivamente, 60% e 46% de P2O5. A 
adubação de P no sulco foi feita a 12 cm de profundidade juntamente com a adubação 
potássica de 80 kg ha-1, relativo à linha de semeadura, em todos os tratamentos. 
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Transcorridos os 25 DAE, as raízes foram coletadas, sendo o solo retido nas raízes 
retirado com o auxílio de espátula e procedeu-se a análise do pHCaCl2 do solo 
rizosférico em laboratório. Também foram realizadas análises pHCaCl2 e teor de Presina 
do solo.  A parte aérea das plantas foram secas para determinação da produção de 
massa de matéria seca e do teor de P. O índice de EUP foi calculado a partir da 
massa de matéria seca da parte aérea (g planta-1) / quantidade de P aplicado. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e comparados pelo teste LSD (p≤0,05). 
 A aplicação de fertilizantes fosfatados aumentou os teores de P no solo, 
independente da fonte e da localização e não alteraram os valores de pH. No entanto, 
os valores de pH rizosférico foram menores quando o fertilizante MAP foi utilizado 
(Tabela 1), comprovando o efeito desse fertilizante na acidificação do solo na interface 
solo-raíz. Essa acidificação no pH rizosférico com o uso de MAP resultou na maior 
EUP e EAP (Figura 1). Este efeito ocorre devido a dissociação do MAP em NH4+ e 
PO4-2, e a consecutiva absorção de prótons pela raiz, que promovem maior extrusão 
de H+ e redução do pH na zona rizosférica (Hinsinger et al., 2003; Hinsinger et al., 
2009). Essa acidificação aumenta a capacidade de dissolução de P (George et al., 
2002) e possibilita maior absorção pelo sistema radicular.   

A localização de deposição do fertilizante fosfatado não influência nos teores 
de P no solo. A aplicação de MAP seja em superfície ou no sulco de semeadura reduz 
os valores de pH rizosférico. O MAP aumenta a eficiência de uso de P, especialmente 
quando colocado no sulco de semeadura. 
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Tabela 1. Valores de pH para um Latossolo vermelho distroférrico para diferentes 
fontes de fosfato. 

Tratamento pH* pH rizoférico* 
CONTROLE 5,29 a 5,56 a 

MAP B 5,40 a 5,30 b 
MAP S 5,44 a 5,34 b 
SFT B 5,59 a 5,50 a 
SFT S 5,59 a 5,59 a 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, pelo teste LSD, a 5% de probabilidade 
(p≤0,05). MAP B = MAP empregado na base; MAP S = MAP empregado em superfície; SFT B = SFT empregado na 
base; SFT S = SFT empregado em superfície. 

 

Figura 1. Eficiência no uso de P (EUP), em g g-¹, em plantas de soja submetidas a 
diferentes fontes e formas de aplicação de fertilizante fosfatado. Médias seguidas de 
letras iguais não diferem entre si pelo teste LSD (p≤0,05). 
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RESIDUAL DA REAPLICAÇÃO DE CALCÁRIO E GESSO: COMPONENTES 
AGRONÔMICOS E PRODUTIVIDADE DA SOJA 

 
LAZARINI, E.1; BOSSOLANI, J.W.1; SANTOS, F.L.1; RODRIGUES, I.S.1; PARRA, 
L.F.1; MENEGHETTE, H.E.A.1;  
 
1Universidade Estadual Paulista - Unesp, Campus de Ilha Solteira, Av. Brasil 56, Ilha 
Solteira - SP, 15.385-000, lazarini@agr.feis.unesp.br 

 
A aplicação de calcário no sistema de plantio direto, é realizada em superfície, 

com isso espera-se uma ação muito mais lenta e restrita as camadas superficiais do 
solo, por apresentar baixa solubilidade em água. A reação do calcário, entretanto, é 
geralmente limitada ao local de sua aplicação no solo. A calagem não tem um efeito 
rápido na redução da acidez do subsolo, que depende da lixiviação de sais através do 
perfil do solo (Caires et al., 2003). Em geral, o tempo médio de reação dos corretivos 
na camada de solo de 0 a 20 cm de profundidade, varia de dois a três anos, 
dependendo de como são aplicados e dos atributos químicos do solo, como textura e 
conteúdo de matéria orgânica, entre outros (Barbosa Filho et al., 2005). 

Visando potencializar os efeitos do calcário aplicados superficialmente, tem 
sido utilizado o gesso como produto complementar ao calcário, produto que apresenta 
uma alta mobilidade no perfil, enriquecendo de nutrientes as camadas subsuperficiais 
e reduzindo a saturação por Al+3 em profundidade. 

Com isso, o presente trabalho teve por objetivo avaliar em uma área irrigada 
por pivô central e com sistema plantio direto implantado, o efeito da reaplicação de 
calcário e/ou gesso nas características agronômicas e produtividade da cultura da 
soja. 

O experimento está sendo desenvolvido desde o ano de 2011 em Latossolo 
Vermelho distrófico de textura argilosa, no qual se apresenta em delineamento em 
blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas com quatro repetições. As 
avaliações foram realizadas na cultura da soja cultivada sobre efeito residual da 
reaplicação de calcário e/ou gesso no ano de 2014. Para as parcelas foram utilizadas 
quatro doses de calcário (0; 2000; 4000 e 6000 kg ha-1) e quatro doses de gesso (0; 
1500; 3000 e 4500 kg ha-1) distribuídas simultaneamente ao acaso nas subparcelas. 
As aplicações foram em superfície manualmente em cada parcela, realizadas 5 meses 
antes da instalação da cultura da soja. Utilizou-se a variedade BMX Potência RR com 
17,2 sementes m-1 de sulco e espaçamento de 0,45 m. A semeadura foi realizada no 
dia 15 de novembro de 2015. Utilizou-se 250 kg ha-1 do formulado 00-20-20. A colheita 
se deu no dia 16 de março de 2016, cerca de 123 dias após a semeadura. 

As médias foram submetidas à análise de variância individual ANOVA pelo 
teste F (p ≤ 0,05), e quando houve diferença significativa, as médias foram 
comparadas pela análise de regressão polinomial (p ≤ 0,05). A análise foi realizada 
utilizando o software AGROESTAT®. 

Verifica-se que não houve influência significativa de nenhum dos tratamentos 
para população final de plantas e altura de inserção da primeira vagem (Tabela 1). A 
germinação e estabelecimento das plantas de soja em campo, independente do 
tratamento empregado, foram semelhantes, porém, inferiores ao recomendado para o 
material empregado (300.000 plantas ha-1), porém, segundo Sediyama et al. (2015), a 
média geral dentre os genótipos varia entre 200.000 e 350.000 plantas ha-1, sendo que 
nesta faixa, é possível obter-se produtividades satisfatórias sem que haja grades 
alterações de rendimento. A altura de plantas de soja foi influenciada 
significativamente pelo efeito residual das doses de gesso (Figura 1A). As médias 
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ajustaram-se a uma equação quadrática, obtendo dose de máxima eficiência técnica 
(DMET) de 2017 kg ha-1 de gesso e altura máxima de 105,4 cm. 

O gesso atua sobre dois fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento 
radicular das plantas: o excesso de alumínio e a deficiência de cálcio (RAIJ et al., 
2011). O gesso atuando nestes dois fatores, principalmente em profundidade, que é 
característica marcante do gesso devido sua maior solubilidade, garante maior 
desenvolvimento radicular e, consequentemente maior aproveitamento de água e 
nutrientes.  

Em relação à altura de inserção da primeira vagem, a mesma não foi 
influenciada pelo efeito residual das aplicações de calcário e/ou gesso, apresentando 
uma média 15 cm de altura. O efeito residual dos insumos utilizados em 2014, em 
específico o calcário, proporcionou efeitos significativos para os fatores reprodutivos 
da cultura da soja (Tabela 1). 

Quanto ao número de vagens por plantas, verificou-se que houve ajuste 
significativo das doses de calcário, enquadrando-se em uma equação linear crescente, 
obtendo o valor máximo de 63,5 vagens por planta, na maior dose do corretivo (Figura 
1B). Para massa de cem grãos e produtividade de grãos, o calcário também 
influenciou de maneira isolada e significativa. As médias de massa de cem grãos 
ajustaram-se a uma equação quadrática, apresentando DMET de 4073 kg ha-1 de 
calcário, com um valor máximo de 13,65 g (Figura 1C). A produtividade de grãos 
aumentou linearmente mediante acréscimo nas doses de calcário, apresentando 
produtividade máxima de 3945 kg ha-1 (Figura 1D). 

Após dois anos de aplicação do calcário, o efeito residual do mesmo sobre pH, 
indisponibilidade de elementos tóxicos (Al+3 e Mn+2) e fornecimento de nutrientes 
(macro e micro) foram essenciais para melhor desempenho reprodutivo da cultura, 
principalmente nas maiores doses. Este fato pode estar associado a maior 
durabilidade dos efeitos benéficos do corretivo ao solo quando aplicados em altas 
dosagens. Em ambiente tropical (altas temperaturas e pluviosidade durante o verão e, 
também a irrigação suplementar via pivô) pode haver uma maior reatividade do 
mesmo, justificando maiores doses. A alta pressão exercida por cultivos sucessivos 
pode acarretar um esgotamento dos efeitos destes insumos mais rapidamente. 

A aplicação superficial de doses mais altas de calcário, principalmente, pode 
ser uma alternativa viável para cultivos em longo prazo, sem que haja a necessidade 
de recorrer a novas aplicações em curto período de tempo. Em regiões tropicais, o 
intemperismo químico associado à decomposição da matéria orgânica e uso intensivo 
do solo são fatores que influenciam nesta maior necessidade (CAIRES et al., 2003). 

Desta forma, conclui-se que o residual da reaplicação em superfície de até 6,0 t 
ha-1 de calcário proporciona maior produtividade na cultura da soja dois anos após e 
não há efeito da reaplicação de gesso isoladamente ou interação entre estes. 
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Tabela 1. Valores de F e médias encontradas para população final de plantas (POP), 
altura de plantas (AP), altura de inserção da primeira vagem (AIV), número de vagens 
por planta (NVP), massa de 100 grãos (M100G) e produtividade de grãos (PROD) de 
soja em função dos tratamentos. Selvíria - MS, Brasil, 2015/16. 

TRATAMENTOS POP AP AIV NVP M100G PROD 
(plantas ha-1) -------- (cm) --------  (g) (kg ha-1) 

Teste F       
C 0,890 ns 0,348 ns 0,612 ns 4,829 ** 5,784 ** 5,349 ** 
G 0,098 ns 3,361 * 0,421 ns 1,400 ns 0,258 ns 1,494 ns 

C x G 1,741 ns 1,220 ns 0,402 ns 1,268 ns 1,403 ns 1,562 ns 
Média geral 240.101 103,07 15,13 57,73 13,38 3535 
RL calcário 0,012 ns 0,441 ns 0,027 ns 11,877 ** 1,548 ns 11,012 **
RQ calcário 1,512 ns 0,597 ns 0,679 ns 2,362 ns 5,786 ** 2,029 ns 
RL gesso 0,017 ns 0,910 ns 0,122 ns 2,566 ns 0,135 ns 1,870 ns 
RQ gesso 0,264 ns 5,984 ** 0,831 ns 1,060 ns 0,231 ns 1,756 ns 

CV (%) 8,62 5,67 26,66 16,84 4,32 20,80 
 Médias seguidas de letra iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. ** 
significativo p<0,01; * significativo 0,01<p<0,05; ns: não significativo 
 

Figura 1. Altura de plantas (A) em função do residual de doses de gesso e número de 
vagens por planta (B), massa de cem grãos (C) e produtividade de grãos de soja (D) 
em função do residual de doses de calcário reaplicadas ao solo em 2014. Selvíria - 
MS, Brasil, 2015/16. 
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CONSEQUÊNCIAS DO USO DE FERTILIZANTE NITROGENADO NA SOJA: 
EFEITOS NA FIXAÇÃO BIOLÓGICA E NA ABSORÇÃO DE N DO SOLO  

 
PIEROZAN JUNIOR, C.1; LAGO, B.C.2; OLIVEIRA, S.M.2; OLIVEIRA, F.B.2; ALMEIDA, 
R.E.M.3; GILABEL, A.P.4; BAPTISTELLA, J.L.C.2; TEIXEIRA, P.P.C.5; CORTESE, D.1; 
FAVARIN, J.L.2  
 
1Instituto Federal do Paraná - IFPR, Campus Palmas, Palmas, PR, 
clovis.junior@ifpr.edu.br; 2Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – 
ESALQ/USP; 3 Embrapa Pesca e Aquicultura; 4 UNESP - Botucatu; 5UFV. 

 
 Em razão da grande demanda e exportação de nitrogênio (N) pela soja, que é 
de 80 kg de N para produzir 1 Mg de grãos (Salvagiotti et al., 2008), estudos têm 
visado a aplicação de fertilizantes nitrogenados em soja para aumento da 
produtividade. Quando se pretende alcançar altas produtividades, como acima de 4 
Mg ha-1, há dúvidas de que a demanda de N pela cultura é atendida pela fixação 
biológica de nitrogênio (FBN) e pela reserva do nutriente presente no solo.  

Um dos obstáculos à fertilização nitrogenada da soja é o antagonismo entre a 
alta concentração de N no solo, principalmente na forma de nitrato, e a FBN, 
prejudicando o processo simbiótico (Streeter, 1988), o que é indesejável. 

A hipótese desse trabalho é que a aplicação de N pode prejudicar a FBN, o 
que, certamente, dependerá da dose e da época de aplicação de N. O objetivo desse 
trabalho foi determinar de onde vem o N absorvido pela cultura da soja com diferentes 
doses e épocas de fornecimento de N no ambiente tropical e subtropical. 

O experimento foi realizado nos municípios de Primavera do Leste – MT, 
ambiente tropical localizado no bioma do cerrado, e Taquarituba – SP, ambiente 
subtropical. A semeadura da soja foi realizada no dia 29/10/13 em Primavera do Leste 
e 20/10/13 em Taquarituba com as cultivares Nidera 7901 RR, Nidera 5909RR e stand 
de 310.000 e 317.000 plantas ha-1, respectivamente.  

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro 
repetições, em esquema fatorial 5x2, em que foram comparadas 5 doses de N em 2 
épocas de aplicação. As 5 doses de N utilizadas foram 0, 20, 40, 80 e 120 kg ha-1 
aplicadas quando a soja encontrava-se em VE (emergência de plantas) ou quando em 
R3 (vagens com até 0,5 cm em um dos quatro nós superiores da haste). Cada parcela 
era constituída de 5 linhas de soja de 10 metros de comprimento cada espaçadas a 
0,45 m. O método de aplicação do N foi pela abertura de sulcos na entrelinha de 
semeadura e a aplicação de ureia sólida. 

O fertilizante marcado foi aplicado com ureia enriquecida à abundância 
isotópica de 2,08% de átomos 15N em cada tratamento. A aplicação da ureia-15N foi 
realizada em microparcelas localizadas no centro de cada parcela e constituída de 1 
linha de 1 metro de comprimento dentro do tratamento correspondente. As datas e o 
modo de aplicação foram rigorosamente os mesmos realizados com o N não marcado. 

A colheita da soja marcada isotopicamente foi realizada em R7 (maturação 
fisiológica) 28/01/2014 (95 DAE) e 06/02/2014 (102 DAE) em Primavera do Leste e 
Taquarituba, respectivamente, para evitar a perda de folhas devido à senescência, o 
que prejudicaria a recuperação do 15N nas plantas de soja. No centro da microparcela 
coletaram-se duas plantas de cada uma das duas linhas centrais para avaliação da 
concentração de 15N. Também foram coletadas raízes até a profundidade de 20 cm. 

Determinou-se o teor de N-total e a abundância de 15N (% em átomos) em 
espectrômetro de massa automatizado. Foi determinada a extração de N total da 
planta (kg ha-1) e o N proveniente do fertilizante (Ndff) na planta (kg ha-1). 
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A FBN da soja foi mensurada a partir de amostras de hastes e pecíolos de 
duas plantas. As coletas para a determinação dos ureídeos (Nur), nitrato (Nnit) e 
aminoácidos (Naa), a fim de estimar abundância relativa de ureídeos (Rur) e o N 
derivado da atmosfera (Ndfa) na soja, foram realizadas em R5.3-R5.4 em 10/01/14 (67 
DAE) em Primavera do Leste, e em 14/01/2014 (79 DAE) em Taquarituba. 
Posteriormente, foi determinada a porcentagem de N na planta proveniente da fixação 
de N atmosférico (Ndfa), pelo método dos ureídeos pela equação calibrada por 
Herridge e Peoples (1990). A partir dos resultados de N total da planta, Ndff e Ndfa 
calculou-se o N na planta proveniente do solo (Ndfs) em kg ha-1. 

Os resultados foram submetidos ao teste de normalidade e homogeneidade de 
variância, e posteriormente à análise de variância pelo teste F a 5%. Se rejeitada a 
hipótese de nulidade, foram realizados testes de comparação de médias Fisher (LSD) 
a p ≤ 0,05 para as épocas e locais, e análise de regressão para doses.  

Não houve interação entre locais e a variável dose no N absorvido pela soja 
(Tabela 1). Independente da dose aplicada, a quantidade de N absorvido pela soja não 
aumentou. Entre os locais, Taquarituba apresentou maior absorção de N do que em 
Primavera do Leste (Tabela 1). A absorção de N também variou conforme a épocas de 
aplicação. Na aplicação em R3, a absorção de N foi maior em ambos os locais (Tabela 
1). 

A utilização de ureia ocasionou mudanças na Ndfa, variável que apresentou 
interação entre local e dose de N (Tabela 1). A interação ocorreu pois em Taquarituba 
houve redução do Ndfa com o aumento da dose de N, enquanto em Primavera do 
Leste a Ndfa manteve-se constante (Figura 1 a). Isso mostra que, em Taquarituba, o N 
derivado da FBN da soja foi substituído por outra fonte de N, visto que a acúmulo total 
da cultura não foi afetado. 

O Ndfs apresentou interação entre local e data da aplicação do fertilizante. Em 
Primavera do Leste, na aplicação de N em R3, o solo forneceu 32% a mais de N para 
a planta, quando comparado com aplicação em VE. Em Taquarituba, o 
comportamento foi o inverso, de modo que, na aplicação em VE, o solo forneceu 24% 
a mais de N para a planta (Tabela 1). Também houve diferença no Ndfs conforme a 
dose de N aplicada, com redução de 35% entre a dose 0 e 120 kg ha-1 de N, de modo 
semelhante entre os dois locais (Figura 1 b). 

O Ndff apresentou diferença apenas entre as doses de N, a qual foi 
semelhante entre os locais, pois não houve interação entre essas duas variáveis 
(Tabela 1). Houve aumento significativo linear no Ndff com o aumento da dose de N, 
com aumento de 11 para 57 kg ha-1 de N entre a menor e a maior dose de N (Figura 1 
c). 

Em Taquarituba, apesar da maior absorção de N com a aplicação em R3, não 
houve aumento de produtividade da cultura (dados não apresentados), o que 
demonstra um consumo de luxo. Em Primavera do Leste, houve maior absorção de N 
pela soja e aumento da produtividade (dados não apresentados) com a aplicação de N 
em R3. Entretanto, o aumento do N da planta em Primavera do Leste em R3 não foi 
proveniente do fertilizante, e sim do solo. Provavelmente nessa localidade houve maior 
mineralização do N da M.O., com a aplicação de N tanto em VE quanto em R3, mas 
apenas o N mineralizado em R3 foi aproveitado pela planta, funcionando para 
aumentar a produtividade (dados não apresentados). 

Com base no exposto, a hipótese desse trabalho foi aceita. Conforme o 
aumento de dose de N, houve maior Ndff na planta, menos Ndfs, e o Ndfa reduziu no 
ambiente subtropical e se manteve constante no ambiente tropical. A adubação com N 
em VE ou R3 causou diferenças no Ndfs de modo distinto entre os dois locais de 
estudo. 
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Tabela 1. Análise conjunta do nitrogênio da atmosfera (Ndfa), do solo (Ndfs) e do 
fertilizante (Ndff) em kg ha-1 em plantas de soja submetidas a doses e épocas de 
aplicação de fertilizante nitrogenado em dois ambientes distintos. 
Época Dose Ndfa Ndfs Ndff Total N absorvido 

PVA TAQ PVA TAQ PVA TAQ PVA TAQ 
kg ha-1 kg ha-1 

VE 

0 196 222 101 103 - - 298 325 
20 218 228 99 92 12.3 7.4 330 328 
40 182 241 74 101 23.1 29.0 279 371 
80 203 182 67 78 37.7 40.8 309 301 
120 159 181 63 86 41.8 59.0 264 326 

Média VE 192 211 81 Ab 92 Aa 28.8 34.1 311 b 

R3 

0 183 264 142 80 - - 325 344 
20 195 252 130 97 13.2 11.3 339 360 
40 149 241 145 63 24.9 19.4 315 324 
80 196 225 80 69 32.3 52.0 308 346 
120 219 196 93 40 54.6 74.0 367 331 

Média R3 188 236 118 Aa 70 Bb 31.2 39.2 336 a 
Média dos locais 190 B 223 A 100 A 81 B 30.0 36.6 313 B 336 A 

Pr>F 

Local (L) *** ** ns * 
Época (E) ns ns ns * 

L*E ns *** ns ns 
Dose (D) ns *** *** ns 

L*D * ns ns ns 
E*D ns ns ns ns 

L*E*D ns ns ns ns 
CV % 18.07 31.90 8.78 14.81 

ns não significativo; * significativo a  5%; ** significativo a 1%; *** significativo a menos do que 0,1% de probabilidade de 
erro pelo teste F. Letras maiúsculas comparam as médias nas linhas (para cada variável resposta). Letras minúsculas 
comparam as médias na mesma coluna. 
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Figura 1. N absorvido pela soja em kg ha-1: a) Ndfa, b) Ndfs e c) Ndff. ns não significativo, * 
significativo a 5% e *** significativo a menos de 0,1% de probabilidade de erro pelo teste F.
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Atualmente, cultivares modernos de soja e as técnicas de cultivo possibilitam 
aumento dos patamares produtivos da cultura e, por consequência a demanda por N. 
Dessa forma cada vez é utilizada a aplicação de N foliar para a cultura, com intuito de 
fornecer N complementar à soja, e não comprometer a nodulação. Com bases nestes 
argumentos, estão sendo recomendadas aplicações foliares de N sem conhecer a 
eficiência dessa aplicação na cultura da soja, e sem saber se o manejo é capaz de 
gerar incrementos de produtividade. 

O aumento de produtividade com a aplicação de N foliar foi relatado em 
trabalhos que utilizaram doses acima de 20 kg ha-1 de N, parceladas no estádio 
reprodutivo. Foram alcançados ganhos na produtividade da ordem de 34% com a 
aplicação de 40 kg ha-1 de N em R4 (Afza et al. 1987) até 68% com a aplicação de 60 
kg ha-1 de N parcelado em R1, R2 e R3 (Oko et al. 2003). 

Outro argumento utilizado para a aplicação de N foliar é a manutenção do teor 
de N na folha, pois sabe-se que essa prática contribui para aumento do teor de 
clorofila (Jyothi et al. 2013), do acúmulo de rubisco, e, em anos secos no aumento da 
taxa fotossintética (Delfine et al. 2005). 

Apesar de incrementos na produtividade relacionados a altas doses de N foliar, 
a eficiência do N aplicado em baixas doses via foliar nos estádios reprodutivos da soja 
é desconhecida. Além disso, não se sabe a quantidade absorvida, nem a alocação do 
N do fertilizante na planta de soja. O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de 
absorção, e a alocação na planta do N aplicado em baixas doses nas folhas de soja.  

O experimento foi conduzido nas safras de 2012/13 e 2013/14 em Taquarituba 
- SP. A adubação de semeadura da soja foi de 9 kg ha-1 de N; 86 kg ha-1 de P2O5 e 65 
kg ha-1 de K2O no sulco de semeadura. O solo é classificado como Nitossolo Vermelho 
eutrófico, com 53% de argila, 27% de silte e 20% de areia.  

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com oito 
tratamentos arranjados em um fatorial 4x2 e quatro repetições. Os tratamentos foram 
quatro doses, 0, 650, 1300 e 1950 g ha-1 de N na forma de ureia, aplicado na folha em 
dois estádios fenológicos da soja, R1 (início da floração) e R3 (vagens com até 0,5 cm 
de comprimento). 

O fertilizante marcado foi aplicado com ureia enriquecida à abundância 
isotópica de 2,53 % de átomos 15N em cada tratamento. A aplicação da ureia-15N foi 
realizada em microparcelas localizadas no centro de cada parcela e constituída de 5 
linhas de 1 metro de comprimento totalizando em uma área de 2.25 m2 dentro do 
tratamento correspondente. Nas plantas do restante da parcela de cada tratamento 
aplicou-se ureia com abundância natural em 15N.

As doses ou épocas de aplicação de N foliar não afetaram a produtividade, o N 
nos grãos, e o N total na planta de soja nos dois anos de estudo (Tabela 1). Entre os 
componentes analisados, o N da PA diferiu conforme a dose de N. O N na planta 
proveniente do fertilizante (NPPF) nos grãos diferiu com a época de aplicação do N 
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foliar. O NPPF nos grãos foi 19% maior quando a aplicação foi realizada em R3, em 
relação à aplicação feita em R1 (Tabela 1, Figura 1). 

O aumento da dose de N resultou em aumento no NPPF da parte aérea e 
NPPF total, independentemente da época de aplicação do N e do ano agrícola. Para o 
NPPF da PA houve interação entre ano agrícola e dose (Tabela 1). A interação 
ocorreu devido ao NPPF da PA, na safra de 2012/13 ser 29% maior do que em 
2013/14 para a dose de 1950 g ha-1 de N, e, na menor dose (650 g ha-1 de N) o NPPF 
da PA foi equivalente nos dois anos (Figura 1). 

Independente do ano, a aplicação em R3 apresentou os maiores valores, que, 
na média, foi cerca de 20% maior do que em R1. A RNF da PA e total apresentaram 
interação entre época de aplicação e os anos de experimento.  

Em relação ao NPPF nos grãos, foi observado que a adubação em R3 foi a 
que mais contribuiu para que o fertilizante tivesse como destino os grãos, uma vez que 
o NPPF nos grãos foi 19% maior nas aplicações em R3 do que nas feitas em R1, em 
ambas as safras (Tabela 1; Figura 1). Isso ocorreu devido à demanda por N para o 
crescimento e desenvolvimento de vagens que ocorre em R3, dessa forma o N 
absorvido foi redistribuído diretamente para os drenos. 

Embora as aplicações de N foliar feitas em R3 tenham proporcionado maior 
NPPF nos grãos, as quantidades fornecidas por esta prática são muito pequenas, e 
por isso, insuficientes para promover incrementos de produtividade. Na média das 
safras o NPPF nos grãos, foi em média, 0,496 kg ha-1, o que representou apenas 
0,27% do total de N acumulado nos grãos (Figura 1). 

A RNF pelos grãos também não variou conforme a dose (~38%). A RNF total 
para baixas doses de N foi constante (~65%). A RNF para aplicação de N foliar como 
observada nesta pesquisa comprova que este forma de aplicação tem alta eficiência, 
maior do que quando o N é aplicado via solo.  

A Figura 1d mostra o balanço do 15N nas aplicações foliares na soja. A 
aplicação em R1 na safra 2012/13 foi a que resultou no pior desempenho, uma vez 
que na média das doses aplicadas, 22% ficaram da PA, 29% nos grãos, totalizando 
51% na planta de soja, e 49% de N não recuperado (NRN). Para os demais 
tratamentos (aplicações em R3 na safra 2012/13 e 2013/14 e em R1 na safra 2013/14) 
25% do N aplicado via folha foi encontrado na PA, 40% nos grãos, totalizando 65% 
nas plantas de soja, e 35% não foram recuperados. 

Apesar do fornecimento de N via foliar ter como maior destino os grãos, as 
baixas doses são incapazes de incrementar a produtividade devido ao N total 
absorvido. Efeitos secundários como maior absorção de N total foi observado apenas 
na parte aérea das plantas em uma no de cultivo e não refletiram em ganhos de 
produtividade. Incentivar o fornecimento de N mineral via aplicação foliar em baixas 
doses não é uma alternativa para suplementar um possível viés de N pela soja durante 
o período reprodutivo.
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Tabela 1. Influência das aplicações foliares sobre produtividade de grãos, acúmulo de 
N e recuperação do N-fertilizante.  
Estád. Dose Produt. N Grãos N PA N Total NPPF Grãos NPPF PA NPPF Total RNF

g ha-1 Mg ha-1 ------------------------------- kg ha-1 ------------------------------- % 

R1 

0 3.91 169 72 242 - - - - 
650 4.16 191 77 269 0.24 0.16 0.40 60 

1300 4.22 172 79 251 0.46 0.31 0.76 58 
1950 4.07 189 90 285 0.64 0.62 1.23 62 

Média R1 4.11 180 80 262 0.44 B 0.36 0.80 A 60 

R3 

0 3.93 172 70 242 - - - 
650 4.19 175 72 248 0.31 0.15 0.46 69 

1300 4.11 185 82 268 0.52 0.35 0.88 66 
1950 4.13 201 94 296 0.82 0.51 1.32 67 

Média R3 4.09 183 80 264 0.55 A 0.34 0.88 A 68 
Anos

Ano1 3.8 B 176 84 A 260 0.35 0.392 0.839 63 
Ano 2 4.3 A 188 76 B 265 0.39 0.309 0.843 67 

Anova
Year (Y) *** ns * ns ns ns ns ns 
Stage (S)  ns ns ns ns ** ns * *

Y*S ns ns ns ns ns *** ** **

Rate (R) ns ns *** ns *** *** *** ns 
Y*R ns ns ns ns ns ** ns ns 
S*R ns ns ns ns ns ns ns ns 
Y*S*R ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV % 12 5 18 15 27 7 23 23 

ns não significativo; * significativo a 5%; *** significativo a menos de 0,1% de probabilidade de erro pelo teste F. Letra 
maiúscula compara média entre na coluna. N na planta proveniente do fertilizante, NPPF. Recuperação do N-
fertilizante, RNF.  

Figura 1. N na planta proveniente do fertilizante (NPPF) nos grãos (a), na parte aérea 
(b), total na planta (c). Balanço do N fertilizante na soja entre estádios de crescimento 
e doses de N foliar entre os anos experimentais e estádios fonológicos. N não 
recuperado (NNR).



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 804
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O nitrogênio (N) é o nutriente mais exigido pela soja [Glycine max (L.) Merrill]. 
Estima-se que são necessários cerca de 80 kg de N para a produção de 1 Mg de 
grãos. Este macronutriente provém em maior quantidade da fixação biológica de N 
(FBN), que no geral contribui com 200 kg ha-1 de N (Salvagiotti et al., 2008). A FBN 
ocorre através da associação simbiótica entre soja e bactérias das espécies 
Bradyrhizobium japonicum, B. diazoefficiens e B. elkanii. 

Há também outro grupo de bactérias que associam-se às raízes, denominadas 
rizobactérias promotoras de crescimento de plantas (RPCP) que são capazes de 
estimular a síntese de hormônios vegetais, como auxinas, citocininas, giberelinas e 
etileno (Bottin et al., 1989).  

Uma técnica que começa a ser explorada na cultura da soja é a associação 
entre bactérias dos gêneros Azospirillum e Bradyrhizobium, chamada de coinoculação 
ou inoculação mista (Baptista et al., 2007). O objetivo da coinoculação é promover o 
crescimento do sistema radicular, aumentar a exploração do solo e, 
consequentemente, a absorção de água e nutrientes (Perrig et al., 2007). Além disso, 
o aumento da superfície radicular também pode beneficiar a FBN, uma vez que haverá 
uma área maior para infecção pelas bactérias e formação dos nódulos.  

Alguns autores relatam que a coinoculação de cepas de Azospirillum e 
bactérias que fixam N em leguminosas resulta em maior desenvolvimento do sistema 
radicular (German et al., 2000), o que pode favorecer a produção de grãos. No 
entanto, pouco se sabe sobre os efeitos da coinoculação no sistema radicular da soja 
e do possível aumento da absorção de N. Investigar a coinoculação é uma abordagem 
alternativa para melhorar o gerenciamento de N e o rendimento de grãos. Assim, o 
objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da coinoculação de Bradyrhizobium e 
Azospirillum sobre o crescimento radicular e a absorção de N na cultura da soja. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, ESALQ, USP, em Piracicaba – SP, no período de abril a 
maio de 2015. O solo utilizado para a condução foi classificado como Latossolo 
Vermelho. Com base na análise química, o solo foi corrigido com calcário para elevar 
a saturação de bases a 70%, e incubado a 80% da capacidade de retenção de água 
por 20 dias. Posteriormente, foi fertilizado com superfosfato simples e cloreto de 
potássio, nas respectivas doses de 18 e 63 mg dm-3. 

A cultivar Anta 82 RR foi semeada em vasos com capacidade de 25 L, após 
tratamento com inseticidas, fungicidas, cobalto e molibdênio. O delineamento 
experimental foi em blocos casualizados com seis tratamentos e cinco repetições, com 
uma planta por vaso: (1) sementes de soja não inoculadas (NIS), (2) inoculação de 
sementes de soja com Bradyrhizobium - 6,8 x 105 células semente-1 (SI-Brady), (3) 
coinoculação de sementes de soja com Bradyrhizobium + Azospirillum - 2,5 x 105 
células semente-1 (SI-Brady + Azo 2,5), (4) coinoculação de sementes de soja com 
Bradyrhizobium + Azospirillum - 5,0 x 105 células semente-1 (SI-Brady + Azo 5,0), (5) 
inoculação de sementes de soja com Azospirillum - 2,5 x 105 células semente-1 (SI-Azo 
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2,5) e (6) inoculação de sementes de soja com Azospirillum - 5,0 x 105 células 
semente-1 (SI-Azo 5,0). As sementes foram inoculadas com Bradyrhizobium 
japonicum, Bradyrhizobium elkanii e Azospirillum brasiliense. 

Em todos os tratamentos, adicionou-se 0,25 g de N vaso-1 como uréia 
enriquecida à abundância isotópica de 2,08% de átomos de 15N. O fertilizante marcado 
foi adicionado no fundo do vaso, a 25 cm de profundidade para avaliar o efeito da co-
inoculação sobre a absoração de N em profundidade, diferindo assim o N total do 15N. 

No estágio de crescimento V5, as plantas foram coletadas para analisar a 
morfologia das raízes, a recuperação de 15N e N total. As raízes foram digitalizadas 
por meio de um scanner raiz Epson XL 10000 e as imagens analisados pelo software 
Winrhizo® versão 4.1c (Regent Instr. Inc.). Foi determinada a área superficial das 
raízes, que foram agrupadas em cinco classes: raízes muito finas (<0,5 mm), raízes 
finas (0,5-2,0 mm), raízes médias (2,0-5,0 mm) e raízes espessas (5,0-10,0 mm).  

Os resultados foram submetidos a testes de normalidade e homogeneidade de 
variância, bem como à análise de variância (ANOVA) pelo teste F a P ≤ 0,05. Quando 
a diferença entre os tratamentos foi verificada, foram comparados pelo teste de Fisher 
(LSD) P ≤ 0,05. 

Os resultados obtidos para área da superfície de raízes foram significativos 
para raízes finas e médias. A coinoculação SI-Brady + Azo 5.0 proporcionou um 
aumento na área da superfície radicular nas raízes finas e médias comparada com os 
tratamentos com 2,5 x 105 células de Azospirillum por semente (Tabela 1). As raízes 
finas são importantes para a absorção de água e nutrientes; e também de raízes 
médias, utilizadas para o transporte de nutrientes e suporte de plantas. 

Nas raízes, o diâmetro, N derivado do fertilizante (Nddf) e recuperação do N-
fertilizante (RNF) apresentaram diferenças significativas (Tabela 2). A dose mais alta 
de Azospirillum em co-inoculação ou aplicada isoladamente afetou positivamente o 
acúmulo e recuperação de 15N pelas raízes em comparação com o controle e as doses 
de 2,5 x 105 células semente-1. Assim, a concentração do inóculo foi um fator 
importante para os incrementos observados. Em relação ao Nddf e RNF total para 
plantas inteiras, não houve diferença estatística entre os tratamentos (Tabela 3). 

A co-inoculação não aumentou a área total do sistema radicular ou o acúmulo 
total de N e 15N na planta inteira. Contudo, a coinoculação de Bradyrhizobium e 
Azospirillum brasilense pode ser uma alternativa para melhorar a absorção de N pelas 
raízes da planta, bem como para aumentar a área de raízes médias e finas, 
especialmente na dose de 5,0 x 105 células de Azospirillum por semente. Estudos 
adicionais sobre as doses de Azospirillum brasilense associadas à inoculação de 
Bradyrhizobium são necessários para avaliar possíveis benefícios da coinoculação e 
determinar seus efeitos sob condições limitantes de água ou de N. 
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Tabela 1. Área total da superfície de raízes de soja por classes de diâmetro.  

Tratamentos 
Muito finas Finas Médio Espessas 
0-0.5 mm 0.5-2.0 mm 2.0-5.0 mm 5.0-10.0 mm Total 

-------------------------------------------- cm² --------------------------------------------  
NIS 181 184 ab 13.1 ab 6.5 385 
SI-Brady 144 128 abc 7.7 bc 4.9 284 
SI-Brady+Azo 2.5 139 105 c 6.5 c 5.1 256 
SI-Brady+Azo 5.0 183 193 a 17.7 a 6.0 400 
SI-Azo 2.5 149 114 bc 8.0 bc 2.6 275 
SI-Azo 5.0 164 126 abc 9.0 abc 4.9 304 
Pr> F 0.6548 ns 0.0435 * 0.0442 * 0.2092 ns 0.2052 ns

CV (%) 10.13 15.16 24.78 10.04 33.63 
ns não significativo. Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste LSD.  
 
Tabela 2. Concentração de N, conteúdo de N, N derivado do fertilizante (Nddf) e recuperação 
do N-fertizante (RNF) pelas raízes de soja, de acordo com os tratamentos de inoculação e 
coinoculação. 

Tratamentos 
N raiz N raiz  Nddf raiz RNF raiz 
(%) (mg planta-1) (mg planta-1) (%) 

NIS 1.71 8.41 0.87 b 0.69 b 
SI-Brady 1.89 8.00 1.00 ab 0.80 ab 
SI-Brady+Azo2.5 1.77 6.60 0.73 b 0.59 b 
SI-Brady+Azo5.0 1.91 10.30 1.28 a 1.03 a 
SI-Azo 2.5 1.61 5.80 0.72 b 0.57 b 
SI-Azo 5.0 2.23 9.83 0.97 ab 0.77 ab 
Pr>F 0.1135 ns 0.1851 ns 0.0168 * 0.0168 * 
CV (%) 17.26 36.11 26.14 26.14 

ns não significativo. Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste LSD.

Tabela 3. N derivado do fertilizante (Nddf1) e recuperação do N-fertilizante (Total NFR, %) nas 
plantas inteiras de soja. 

Tratamentos 
Total Nddf Total NFR 
(g planta-1) (%) 

NIS 0.0172 13.73 
SI-Brady 0.0174 13.95 
SI-Brady+Azo 2.5 0.0147 11.79 
SI-Brady+Azo 5.0 0.0230 18.38 
SI-Azo 2.5 0.0158 12.68 
SI-Azo 5.0 0.0176 14.10 
Pr>F 0.1780 ns 0.1780 ns 
CV (%) 27.28 27.28 

ns não significativo.
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A soja é a principal cultura produzida no Paraguai, tornou-se o produto de 

exportação que gera mais renda ao país. Para aumentar o rendimento das culturas, e 
em especial no caso da soja, vem-se aplicando novos produtos em procura do 
aumento do rendimento, vários deles sem serem experimentados a campo, para 
verificar se realmente possuem capacidade de produzir resposta nas culturas nas 
condições de solo e clima do Paraguai (Aguayo et al., 2015). 

Entre estes produtos usados atualmente encontram-se no mercado: 
estimulantes vegetais, promotores de crescimentos, enraizantes, produtos ante-
estresse, micronutrientes, etc., que garantem melhorar a produtividade das culturas, 
principalmente da soja. Entre os micronutrientes um dos elementos de maior utilização 
pelos produtores na produção da soja é o boro (B), relacionado com a enzima 
nitrogenasa e a capacidade de fixação biológica de nitrogênio (FBN), transporte de 
carbohidratos, germinação dos grãos de pólen, crescimento do tubo polínico, formação 
de parede celular, entre outras funções. Como o B apresenta baixa mobilidade no 
floema, além de aplicação via solo e/ou semente recomenda-se aplicar o mesmo na 
fase vegetativa (Mascarenhas et al., 2014). 

A hipótese desse trabalho é que a aplicação de estimulante e boro na cultura 
da soja propicia maior produtividade de grãos. O objetivo do trabalho foi avaliar o 
efeito da aplicação de um estimulante e de boro na cultura da soja. 

O experimento foi realizado no Campo experimental da Faculdade de 
Engenharia Agronómica da Universidade Nacional del Este, no município de Minga 
Guazú, Alto Paraná, Paraguai, em condições de campo, numa área manejada no 
sistema convencional. O solo onde foi realizado o experimento é classificado como 
Rhodic Kandiudult (Latossolo Vermelho), de textura argilosa (López et al., 1995). 
Inicialmente o solo apresentou pHH2O = 5,2; CTC, Al, Ca, Mg e K = 13,05; 0,21; 4,19; 
1,46 e 0,71 cmolcdm-3, respectivamente, C=15,16 g dm-3; P de 4,9 mg dm-3 e boro de 
0,42 mg dm-3. 

Adotou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso com dez 
tratamentos e cinco repetições, em arranjo bifatorial 2x5, onde o fator 1 foi a aplicação 
ou não de estimulante na semente; o fator 2 a aplicação de cinco doses de boro (0, 
100, 200 300 e 400 g de B ha-1).O estimulante vegetal utilizado possuía ácido 
giberélico 30,05 g L-1; Mo 7%; Co 0,70%; K 8,40%; P2O5 7,00%; Mg 0,28%; Zn 0,70%; 
Fe 0,14%; S 1,40%; N 2,80%. Foi aplicado na semente na dose de 6,25 mL por kg de 
semente, de acordo a recomendação do fabricante.  A aplicação das doses de B na 
forma de ácido bórico foi realizada em dois momentos, sendo aplicada a metade da 
dose nos estádios reprodutivos de R1 e R5, respectivamente, com ajuda do 
pulverizador de pressão constante (CO2), com bico tipo cónico com volume de calda 
de100 L ha-1. As doses de B foram de 0, 1, 2 ,3 e 4 L ha-1 do produto comercial com 
10% de B p/v e densidade de 1,26 g mL-1, o que corresponde a 0, 100, 200 300 e 400 
g de B ha-1.  

Cada parcela foi semeada com 8 linhas de soja de 4,0 m de comprimento, com 
espaçamento de 0,45 m entre linhas, num total de 14,4 m2 (4,0 m x 3,6 m). Foi 
considerada como parcela útil 2,7 x 2 m (5,40 m2) correspondente a 6 fileiras centrais y 
2 m de comprimento, para evitar o efeito de bordadura nas unidades experimentais.  
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Três semanas antes da implantação da soja, foi aplicado e incorporado 2 t ha-1 
de calcário dolomítico.  Cinco dias antes da semeadura foi aplicado 3 L ha-1 de 
Glyphosato 48%. A soja foi semeada em 17 de setembro de 2015 utilizando-se uma 
semeadora/adubadora e no momento da semeadura para riscar a parcela e aplicar 
200 kg ha-1 do fertilizante com fórmula 4-30-10. Posteriormente foi semeado as 
sementes de soja e tapado o sulco com rastelo. 

Foi semeada soja da variedade Nidera NA 5909 RG, previamente inoculado 
com Bradyrhizobium japonicum. O controle das ervas espontâneas foi realizado com 
Glyphosato. O controle de pragas e doenças de acordo ao seu aparecimento com 
inseticidas (Acephato e Tiometoxan) e fungicidas (Tebuconazole, Azoxistrobina e 
Propiconazole + Ciproconazole).Foram avaliados por meio dos seguintes 
componentes: vagens por planta, vagens com um, dois e três grãos, número de 
ramificações por planta, produtividade de grãos de soja, e a massa de mil grãos.  

Os dados referentes a vagens e ramificações foram obtidos a partir de 10 
plantas por unidade experimental, onde foram contabilizadas todas as vagens e 
quantificadas de acordo ao número de grãos que possuíam. A produção de grãos foi 
obtida da debulhada das plantas colhidas na área útil, com posterior secagem dos 
grãos a sombra até estas atingirem massa constante corregida a 13% de umidade. A 
massa de 1000 grãos foi obtida contando 1000 grãos ao acaso e pesando a mesma 
em uma balança de precisão, corrigidos para 13% de umidade, realizando três 
repetições por unidade experimental. Os dados foram submetidos a análise de 
variância e, quando significativos pelo ANOVA, as medias foram comparados pelo 
teste de Tukey ao 5% de probabilidade, tendo-se utilizando o programa ASISTAT 
(Silva, 2014). 

Não foi observado efeito da aplicação de estimulante e da aplicação de doses 
de boro no número de vagens por planta, e no número de vagens por planta com um, 
dois e três grãos, respectivamente (Tabela 1). Não houve interação entre os fatores 
estudados. A média geral de número de vagens por planta foi de 75,4. Possivelmente 
a boa precipitação ocorrida durante o ano agrícola, aliado a incorporação do calcário 
permitiu o crescimento adequado das raízes, e consequentemente a boa absorção de 
nutrientes refletindo-se na falta de resposta da aplicação do estimulante e de B no 
número de vagens por planta, assim como no número de vagens por planta com um, 
dois e três grãos, onde embora o ácido giberélico induza a brotação das gemas, 
crescimento e ao desenvolvimento das frutas nas plantas, e o B tem como principal 
benefício o coalhado das flores, neste caso não se observou efeito do mesmo no 
número de vagens, assim como no que se refere à diminuição de vagens com um grão 
em detrimento do aumento de vagens com três grãos.  

A ramificação da soja assim como o rendimento e a massa de 1000 grãos 
tampouco tiveram influência pela aplicação de estimulante na semente ou de B em 
forma foliar (Tabela 2). O teor inicial de B no solo (0,42 mg dm-3) é considerado como 
médio no Paraguai, já que se usa o valor de 0,60 mg dm-3 como nível de suficiência, 
por tanto, poderia haver alguma possibilidade de resposta da soja à aplicação de B, no 
entanto, não foi observada resposta da soja ao B. 

 Outros trabalhos desenvolvidos na região com o uso de B na cultura da soja 
apresentaram resposta positiva, como é o caso dos trabalhos de Raimundi et al. 
(2013) e Aguayo et al. (2015). Não foi observado efeito do estimulante ou do B na 
massa de mil grãos, sendo a média geral da massa de 1000 grãos de 130,1 g. 
Considerando que o ácido giberélico atua no crescimento de frutos imaturos de soja e 
acúmulo de proteína nos grãos, era de se esperar que onde foi aplicado estimulante 
houvesse maior peso dos grãos (Nascimento; Mosquim, 2004). A aplicação de 
estimulante ou de boro não afetou a cultura da soja, tais como vagens por planta, 
número de vagens, produtividade da soja ou massa de 1000 grãos, pelo que sua 
aplicação não seria recomendada nas condições de solo e clima do experimento. 
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Tabela 1. Efeito da aplicação de estimulante e dose de boro no número de vagens por 
plantas e vagens com um, dois e três grãos, na cultura da soja. Minga Guazú. 2016. 
Tratamentos  Vagens por 

planta 
Vagens com 

um grão 
Vagens com 
dois grãos 

Vagens com 
três grãos 

Dose de estimulante     
0  74,0 ns 5,9ns 33,9ns 34,2ns 
6,25 mL kg de semilla  76,8  5,4  36,0 35,4 

DMS    9,27    1,03    4,75   4,55 
Dose de B (g ha‒1)     

0 71,4 ns 5,8ns 33,0ns 32,6ns 
100 68,1 4,6 32,3 31,2 
200 79,8 6,4 35,2 38,2 
300 82,5 5,9 38,4 38,2 
400 75,2 5,6 35,9 33,8 

DMS    20,75     2,30 10,62 10,18 
CV (%) 15,43 31,80 23,68 22,78 
MG 75,4    5,6 34,9 34,8 

ns: Não significativo ao teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. DMS: Diferencia Mínima Significativa; CV: 
Coeficiente de Variação MG: Media Geral. 

Tabela 2. Efeito da aplicação de estimulante e dose de boro no número de 
ramificações por planta, na produtividade de grãos e na massa de 1000 grãos na 
cultura da soja. Minga Guazú. 2016. 
Tratamentos  Ramificações  

por planta 
Produtividade 

(kg ha-1) 
Massa de 

1000 grãos (g) 
Dose de estimulante    

0  6,11ns 3.070 ns 130,1ns 
6,25 mL kg de semente  6,08  3.336  129,1  

DMS     0,35    282,7     3,34 
Dose de B (g ha‒1)    

0 6,14ns 3.007 ns 131,2ns 
100 5,78 3.223 129,5 
200 6,36 3.305 128,7 
300 6,22 3.162 130,8 
400 5,98 3.317 130,1 

DMS     0,79    631,5     7,48 
CV (%) 10,05 15,43 4,47 
MG    6,1 3.203 130,1 
ns: Não significativo ao teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. DMS: Diferencia Mínima Significativa; CV: 
Coeficiente de Variação MG: Media Geral. 
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DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN DE MOLIBDENO EN EL CULTIVO DE 
SOJA

EGEVART GUNZEL JUNIOR, F.E.1; RASCHE ALVAREZ, J.W.2; ENCINA ROJAS, A.2;
RAMIREZ, D.L.1; FATECHA FOIS, D.A.2
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Paraná, Paraguai, fernando_egevart92@hotmail.com; 2 Universidad Nacional de 
Asunción, Facultad de Ciencias Agrarias, Campus Universitario, San Lorenzo, 
jwrasche@yahoo.com.ar 

La soja es el principal cultivo agrícola de importancia mundial, existiendo alto 
requerimiento de los subproductos de este cultivo, siendo necesario el aumento de la 
productividad y la calidad del producto. En Paraguay, la soja, ha sufrido una fuerte 
expansión en superficie y producción en los últimos 20 años, pasando de 1.050.000 ha 
en el año 1996 a 3.388.709 en el año 2017 (CAPECO, 2018), con tendencia de seguir 
creciendo mientras existan áreas agrícolas que puedan ser exploradas. El alto 
potencial productivo requiere de una serie de factores, entre ellos un complejo de 
nutrientes, entre los cuales se encuentra Molibdeno (Mo), nutriente que actúa 
directamente en los procesos del ciclo del nitrógeno (N) y en la síntesis de proteínas. 
Existen recomendaciones de la aplicación de Mo vía semilla o foliar, para favorecer la 
Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN), así como para aumentar los niveles de proteína 
en los granos y el enriquecimiento nutricional de las semillas.  

La hipótesis planteada en el trabajo es que la aplicación de Mo en el cultivo de 
soja permitirá un aumento en la producción de granos . El objetivo del trabajo fue 
evaluar el efecto de diferentes dosis y momentos de aplicación de molibdeno en dos 
variedades de soja. 

Para esto se realizó un ensayo en dos años (2015/16 y 2016/17) en el Distrito 
de Santa Rita, Departamento del Alto Paraná, Paraguai, sobre un suelo clasificado 
como Rhodic paleudalf (Argissolo Vermelho) (López et al., 1995). Se utilizó el diseño 
en bloques completos al azar (DBCA), con arreglo factorial de 2 variedades de soja 
(Na 5909 RG y M 6410 IPRO) x 4 momentos de aplicación (Tratamiento de semilla, 
estadio V4, estadio R1 y estadio R5) x 3 dosis de molibdeno (0 g ha-1, 27 g. ha-1 y 54 g 
ha-1), correspondiendo a 24 tratamientos con 4 repeticiones, totalizando 96 unidades 
experimentales. Cada parcela consistió de 4,05 m de ancho y 7,0 m de largo, 
correspondientes a 9 hileras, totalizando 28,35 m² de cada unidad experimental. La 
parcela útil presentó un área de 15,75 m², correspondiente a siete hileras centrales 
con 5,0 m de largo. El área experimental total presentó dimensiones de 31,0 m x 117,0 
m totalizando 3627 m². 

El experimento se instaló en sistema de siembra directa, por dos años 
consecutivos, la siembra se realizó de forma mecanizada-manual, con sembradora de 
9 hileras separadas a 0,45 m se realizaron el surcado y fertilización de base con 250 
kg ha-1 de fertilizante 04-30-10 (N-P2O5-K2O) respectivamente, y posteriormente con 
sembradora manual de una hilera se realizó la siembra. 

Las semillas fueron tratadas con insecticidas cura semillas thiametoxam 35% 
1 mL kg-1, + Fipronil 25% 1 mL kg-1, Metalaxil 3,75%+ Fludioxonil 2,5% 1mL kg-1 y 
previo a la siembra se inocularon las semillas con inoculante líquido a base de 
Bradyrhizobium japonicum, con dosis de 10 mL kg-1. El Control de malezas se realizó 
en post-emergencia con la aplicación de glifosato 48% con dosis de 2 L ha-1 en estadio 
de V4. El Control de plagas se realizó con aplicaciones de insecticidas con dosis de 50 
mL ha-1   de teflubenzuron 15% y 50 g ha-1 benzoato de emamectina 10% + lufenuron 
40%, para el control de chinches se realizaron aplicaciones de 250 mL ha-1 de 
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lambdacialotrina 10,7% y tiamethoxam 14,1% y 300 mL ha-1 de imidacloprid 40% + 
bifentrin 10% de forma secuencial, entre los estadios R5 y R5.3 del cultivo.  

Se evaluaron el número de vainas por planta, rendimiento de granos, peso de 
mil granos y tenor de proteína en granos. Para el análisis estadístico se realizó 
inicialmente un análisis de la varianza a través del software estadístico ASSISTAT, y 
para las variables que presentaron diferencias significativas entre los tratamientos, las 
medias fueron comparadas con el test de Tukey al 5% y al 1% de probabilidad de 
error.

No hubo interacción entre las variables estudiadas y el número de vainas. El 
número de vainas por planta, presentó diferencia significativa entre las variedades, 
donde la variedad M 6410 IPRO presentó mayor número de vainas que la Na 5009 
RG, siendo esta diferencia directamente atribuida a características genéticas del 
cultivo. No hubo diferencia significativa en el número de vainas por planta como 
resultado de diferentes épocas de aplicación de Mo (Tabla 1). La aplicación de Mo en 
las dosis de 54 g ha-1 permitió mayor número de vainas que el testigo y que la 
aplicación de 27 g ha-1 de Mo, por lo cual se recomienda la aplicación de Mo en el 
cultivo a fin de aumentar el número de vainas por planta en el cultivo de  soja.  

La producción de granos de la variedad M 6410 IPRO, fue superior al 
presentado por la Na 5909 RG, siendo esto observado como resultado del mayor 
número de granos por planta, así como mayor PMS. 

Entre las épocas de aplicación, la que presentó menor respuesta a la 
aplicación fue en R5, resultando inferior a las demás épocas. La aplicación de dosis de 
Mo de 27 g ha-1 y 54 g ha-1, aumentaron la producción de granos, con un promedio de 
3880 kg ha-1 con la dosis de 54 g ha-1, 3814 kg ha-1 con 27 g ha-1 y 3601 kg ha-1 sin 
aplicación. 

Hubo interacción entre las épocas de aplicación y las dosis aplicadas, 
indicando una respuesta positiva a las dosis de 27 y 54 g ha-1 de Mo en el TS, V4 y R1 
en la producción de granos; entre tanto, siendo observado muy baja respuesta a la 
aplicación en R5, esta no difiriendo estadísticamente de la no aplicación. La dosis de 
Mo que proporcionó mayor rendimiento de granos fue 54 g ha-1 de Mo, aplicadas en 
estadio V4, seguido de 54 g ha-1 de Mo aplicados en R1 (Figura 1). Resultado similar 
al obtenido por Oliveira (2015), donde indica que la mejor época de aplicación de Mo 
es en los estadios iniciales, una vez que permite que este llegue a las raíces, 
proporcionando mayor nodulación y mayor fijación biológica de nitrógeno y mayor 
conversión de NO3- a NH3 para la formación de aminoácidos y proteínas (Marschner, 
1995), promoviendo mayor desarrollo de plantas.

La concentración de proteínas en granos de soja sufre variación entre las dos 
variedades, con diferencia significativa entre ellas, la variedad M 6410 IPRO, presentó 
0,64% más proteína en el grano que la Na 5909 RG. Esto tal vez debido a que el ciclo 
de la M 6410 IPRO es más largo, permitiendo mayor actividad fotosintética, mayor 
fijación de N, entre tanto mayor síntesis de proteína y acumulación en los granos. Las 
aplicaciones de Mo en Ts y V4 presentaron porcentaje de proteínas en los granos 
superior, comparando con la aplicación en R1 y R5. Eso ocurre porque son 
observados niveles más elevados de Mo en el inicio del ciclo del cultivo, 
proporcionando mayor fijación y asimilación del N, resultando en incremento en la 
producción y síntesis de proteínas. El contenido de proteína no presentó diferencia 
significativa con la variación de dosis de Mo. Cabe destacar que no hubo interacción 
entre los tres factores para la concentración de proteína en los granos. 

Se puede concluir que la variedad M 6410 IPRO fue superior a la Na 5909 RG 
en todas las variables analizadas; la aplicación de 54 g ha-1 de Mo aumenta la cantidad 
de vainas por planta; y además cuando realizada en V4 aumenta el rendimiento de 
granos. El contenido de proteína aumenta con aplicación de Mo en TS y V4. 
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Tabla 1. Número de vainas por planta, producción de granos y proteína en el grano en 
dos variedades de soja en respuesta a aplicación de dosis de molibdeno en diferentes 
estadíos del cultivo. Santa Rita, 2016/17. 

Factor  Vainas 
por planta 

Producción 
de granos 
(kg ha-1)

Proteína
en el grano 

(%)
Variedad M 6410 IPRO 69,74 a 4043 a 44,49 a 

Na 5909 RG 59,92  b 3486   b 43,85   b 
DMS   1,89 45,18 0,327 

Época de 
aplicación 

TS 63,98 ns 3767 a 44,52 a 
V4 65,09 3818 a 44,74 a 
R1 65,18 3807 a 43,68   b 
R5 65,06 3666  b 43,74   b 

DMS   3,54 84,38 0,611 
Dosis de 

Mo 
0 g ha-1 63,04  b 3601   c 43,98 ns 

27 g ha-1 64,20  b 3814  b 44,36 
54 g ha-1 67,24 a 3880 a 44,17 

 DMS   2,79 66,46 0,48 
CV (%)  7,18 2,95 1,82 

CV= coeficiente de variación, DMS= Diferencia mínima significativa, ns= no significativo, letras igual no representan 
diferencias estadísticas entre sí, según Tukey p>0,05 

Figura 1. Producción de soja en respuesta a la interacción entre la aplicación de 
diferentes dosis de molibdeno en diferentes estadios fenológicos del cultivo. Santa 
Rita, 2016-17.
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ARQUITETURA RADICULAR EM SOJA EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO 
CONJUNTA DE FÓSFORO E NITROGÊNIO AMONIACAL 
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O sistema radicular da cultura da soja se localiza principalmente nos primeiros 
0,15m de solo (Gregory, 1992), o que pode limitar a absorção de nutrientes pouco 
móveis no mesmo, como, por exemplo, o fósforo (P). Este é absorvido principalmente 
por difusão (Barber, 1984), processo que ocorre a pequenas distâncias, necessitando 
proximidade entre a raiz e o nutriente. 

A capacidade de absorção de P está ligada às características da arquitetura 
radicular, principalmente em relação ao comprimento, volume e quantidade de raízes 
(Haling et al., 2016). Segundo Shen et al. (2011), a presença de nitrogênio amoniacal 
(NA) próximo ao sistema radicular pode promover maior desenvolvimento de raízes e 
consequentemente maior absorção de P. Portanto, objetivou-se com este estudo 
analisar a arquitetura das raízes e a absorção de P em soja, em função da aplicação 
de fertilizantes fosfatados na presença de NA, e da sua localização em relação ao 
sistema radicular. 

O experimento foi realizado em casa de vegetação, na FCA/UNESP – 
Botucatu, SP, utilizando-se vasos confeccionados a partir de tubos de PVC com 
volume de 0,02 m3. Foram utilizadas amostras de 0,0-0,2 m coletadas de um Latossolo 
Vermelho distroférrico (LVd), de textura argilosa, para preenchimento dos vasos. O 
solo apresentou como atributos químicos: pH (CaCl2) 4,7; Presina 6,0 mg dm-3; MO 25 
mg dm-3; H+Al3+ 48 mmolc dm-3; K+ 0,7 mmolc dm-3; Ca2+ 16 mmolc dm-3; Mg2+ 8 mmolc 
dm-3; SB 25 mmolc dm-3; V(%) 35; CTC 73 mmolc dm-3. Foram utilizadas duas 
sementes de soja (cv. Syn1562 IPRO®) por vaso, pertencente ao grupo de maturação 
relativo de 6.2 e hábito de crescimento indeterminado, conduzidas por 25 dias após a 
emergência.  
 Empregou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 
quatro repetições e quatro tratamentos, sendo: mono-amonio-fosfato (MAP) 
posicionado no sulco de semeadura (MAPB); MAP posicionado na superfície (MAPS); 
superfosfato-triplo (SFT) posicionado no sulco de semeadura (SFTB); SFT 
posicionado na superfície (SFTS); e um controle, sem o uso de fertilizantes fosfatados.  

Para o cálculo de adubação foi considerada a dose de 120 kg ha-1 de P2O5, 
relativa para a linha de semeadura de 0,24 m, sendo que o MAP e o SFT possuem, 
respectivamente, 60% e 46% de P2O5. A adubação com P no sulco foi feita a 0,12 m 
de profundidade juntamente com a adubação potássica de 80 kg ha-1 de K2O, relativo 
à linha de semeadura, em todos os tratamentos. Transcorridos 25 dias após 
emergência (DAE), as raízes foram coletadas e armazenadas em solução etílica para 
análise de área superficial (SA), número de extremidades (NEXT), volume (VOL) e 
comprimento (COMP), por meio do uso do software Winrhizo. Posteriormente, as 
raízes e a parte aérea foram secas a 65oC durante 48 horas em estufa de circulação 
forçada, para determinação da produção de massa de matéria seca (MMS) e 
concentração de P. Esta foi calculada a partir da somatória de P encontrado nas 
raízes e na parte aérea. Os dados foram submetidos à análise de variância e 
comparados pelo teste LSD (p≤0,05). 

 A análise no software Winrhyzo (Tabela 1) demonstrou que o comprimento 
radicular aos 25 DAE foi maior quando houve a aplicação de MAP, independente da 
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localização do fertilizante (p<0,05), seguido pela aplicação de SFT e pelo controle. O 
tratamento controle expressou os menores resultados em relação ao volume; no 
entanto, não houve diferença entre os tratamentos MAPB, MAPS e SFTB. Já a área 
superficial foi maior com a aplicação de MAPB que SFTB, SFTS e controle. O mesmo 
foi observado para o número de extremidades. O MAPB se destacou em todos os 
parâmetros analisado. 

A ausência de diferença no VOL e SA entre os tratamentos MAPB, MAPS e 
SFTB e o resultado de NEXT demonstra que a presença do NA pode não alterar a 
quantidade de raízes, porém, é capaz de modificar a arquitetura do sistema radicular. 
Estes dados estão de acordo com os resultados encontrados por Jing et al. (2012), 
onde a presença de NA proporcionou maior crescimento de raízes adventícias, 
possivelmente devido a modulação proteica (Lima et al., 2010). 

Segundo Lynch (1995) a morfologia radicular é capaz de alterar a eficiência de 
absorção de P, sendo que maiores volumes podem explorar maiores regiões do solo. 
Este resultado corrobora com as concentrações de P encontrados (Tabela 2) e VOL 
encontrados neste experimento, onde MAPB apresentou os melhores resultados. 
Quanto ao posicionamento, observa-se que os fertilizantes quando aplicados na 
superfície reduziram a absorção de P, efeito relacionado principalmente a baixa 
mobilidade do P no solo. 

A aplicação conjunta de NA como forma de maximizar a absorção de P foi 
eficiente quando comparado à aplicação de SFT, principalmente quando aplicado no 
sulco de semeadura. Este efeito ocorre devido à mudança na arquitetura radicular na 
presença de NA, havendo o aumento do número de extremidades, área e 
comprimento radicular. 
 
Referências 
BARBER, S.A. Soil nutrient bioavailability: a mechanistic approach. New York: 
Willey Interscience, 1984. p. 
GREGORY, P.J. Crecimiento y funcionamiento de las raíces. In: WILD, A. (Coord.). 
Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas según Russel. Madrid: Mundi-
Prensa, 1992. p.121-175. 
HALING, R. E. et al. Root morphological traits that determine phosphorus-acquisition 
efficiency and critical external phosphorus requirement in pasture species. Functional 
Plant Biology, 2016, 43, 815–826 . 
JING, J.Y.; ZHANG, F.; RENGEL, Z.; SHEN, J. Localized fertilization with P plus N 
elicits an ammonium-dependent enhancement of maize root growth and nutrient 
uptake. Field Crops Research, v.133, p.176-185, 2012.  
LIMA, J. E.; KOJIMA, S.; TAKAHASHI, H.; VON WIRÉN, N. Ammonium triggers lateral 
root branching in Arabidopsis in an ammonium transporter1;3-dependent manner. 
Plant Cell, v.22, n.11, p.3621-3633, 2010.  
LYNCH, J. Root architecture and plant productivity. Plant Physiology, v.109, p.7-13, 
1995.   
SHEN, J.; YUAN, L.; ZHANG, J.; LI, H.; BAI, Z.; CHEN, X.; ZHANG, W.; ZHANG, F. 
Phosphorus dynamics: from soil to plant. Plant Physiology, v.156, p.997-1005, 2011.  
  



Sessão de Microbiologia, Fertilidade e Nutrição de Plantas 815

 
Tabela 1. Desenvolvimento radicular de plantas de soja, área superficial (cm²), número 
de extremidades, volume (cm³), e comprimento de raízes (cm), ao final de 25 dias de 
cultivo. 

Comp. (cm) Vol (cm3) S.A. (cm2) Nº ext. (Next) 
Controle 75,00 c 0,12 c 10,62 c 89,34 d 
MAP B 132,50 a 0,21 a 18,95 a 248,81 a 
MAP S 132,25 a 0,18 ab 16,65 ab 230,65 b 
SFT B 114,75 b 0,19 ab 16,17 b 198,88 c 
SFT S 118,00 b 0,17 b 15,94 b 196,58 c 
CV (%) 9,03 14,34 17,60 13,32 

*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si, pelo teste LSD a 5% de 
probabilidade (p≤0,05). MAP B = MAP empregado na base; MAP S = MAP empregado em superfície; SFT B = SFT 
empregado na base; SFT S = SFT empregado em superfície. 

 
 
Tabela 2. Concentração de P total ao final de 25 dias de cultivo. 

Tratamento Concentração de P Total (g kg-1)
Testemunhha 2,11 c 

MAP B 4,71 a 
MAP S 3,81 b 
SFT B 4,18 ab 
SFTS 3,67 b 

CV (%) 10,67 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre si, pelo teste LSD a 5% de 
probabilidade (p≤0,05). MAP B = MAP empregado na base; MAP S = MAP empregado em superfície; SFT B = SFT 
empregado na base; SFT S = SFT empregado em superfície. 
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APLICAÇÃO FOLIAR DE NITROGÊNIO NO ESTÁDIO REPRODUTIVO 
AUMENTA FIXAÇÃO BIOLÓGICA NA CULTURA DE SOJA 

PEREIRA, I.S.1; DOURADO NETO, D.1; FAGAN, E.B.2; SOARES, L.H.2; TEIXEIRA, 
W.F.1; SANTOS, L.L.S. 2; CABRAL, E.M.A. 1; ANICETO, J.G.2.;

1Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP), Piracicaba, SP, 
isabellapereira@usp.br.2Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de 
Minas, MG. 

A fixação biológica do nitrogênio (FBN) torna o cultivo de soja viável, tendo em 
vista o alto custo do fertilizante nitrogenado. Dados da literatura mostram que, em 
média, a FBN fornece entre 50 e 60% do nitrogênio (N) demandado pela cultura. No 
entanto, algumas informações científicas afirmam que a FBN pode suprir até 400 kg 
ha-1 de N (Hungria et al., 2001). Durante o desenvolvimento da soja, tem sido proposto 
que existem alguns picos de maior intensidade da FBN, provavelmente para suprir a 
elevada demanda de nutrientes que acontecem em algumas fases, como 
florescimento e enchimento de grãos.  

Segundo Hardy e Havelk (1976), 90% do N são fixados durante os estádios 
reprodutivos da soja, no entanto nos estádios R3-4 pode ser observado o declínio da 
atividade da FBN. Possivelmente isto está relacionado ao declínio da fotossíntese 
nesta fase, além do acúmulo de N assimilado e armazenado nos tecidos da haste 
principal de suas ramificações oriundo da alta FBN durante os estádios R1-2 (Camara, 
2014). No entanto, esses dados são baseados apenas em avaliações de massa e 
número de nódulos, o que nem sempre representam a eficiência da fixação de N, 
sendo assim considerada uma medida indireta. Desta forma, se faz necessário o 
desenvolvimento de pesquisas que buscam estabelecer medidas diretas de 
determinação da FBN.

O conhecimento desse processo poderá nortear o posicionamento de produtos 
como nitrogênio foliar e aminoácidos, a fim de aproveitar e impulsionar o potencial da 
FBN. Essa utilização se deve ao efeito do N na sinalização de genes responsáveis por 
várias respostas tais como estímulo do metabolismo do N, síntese e ativação de 
citocinina, formação de RuBisCO, entre outros. Assim a pesquisa tem por objetivo 
determinar o efeito da aplicação foliar de N na FBN durante os estádios reprodutivos 
da cultura de soja.  

O experimento foi conduzido no campo experimental da Cooperativa 
Agropecuária do Alto Paranaíba (COOPADAP), localizado próximo no município de 
Rio Paranaíba, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018. Foi utilizada a variedade 
cultivada TEC 7849 IPRO (grupo de maturação 7.0). A semeadura foi realizada 
mecanicamente com espaçamento de 0,60 m entre linhas mantendo a densidade 
populacional de 350.000 plantas ha-1. Como adubação de semeadura foi utilizado 400 
kg ha-1 do formulado 02.30.10. Antes da semeadura, as sementes foram tratadas com 
Co-Mo® Platinum (1,5 mL kg-1 de sementes), inoculante Turfa SYS LL-Novozymes (4 g 
kg-1 de sementes, Nitragin 200 Power (3,3 mL kg-1 de sementes) e Standak® Top (2 
mL kg-1 de sementes) via tratamento industrial. 

As aplicações foliares foram realizadas com pulverizador costal propelido a 
CO2 com pressão de 2 bar com o volume de calda de 200 L ha-1. Cada parcela 
experimental foi composta por cinco linhas com espaçadas a 0,6 m entre linhas com 
oito metros de comprimento totalizando uma área 24 m2. O delineamento experimental 
adotado foi blocos casualizados com cinco tratamentos e seis repetições (Tabela 1). 
As avaliações foram realizadas aos 7 dias após a aplicação de cada tratamento.
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Para a quantificação de formas de nitrogênio foram utilizadas apenas as hastes 
e pecíolos, na qual foram retiradas todas as folhas logo após o momento da coleta. 
Esse material foi colocado em estufa de circulação forçada de ar em 65°C, durante 
período de 72 horas. Para a determinação de nitrato (N-NO3), aminoácidos totais (N-
Aminoácidos) e ureídeos, 200 mg de material vegetal moído, foi transferido para tubos 
Falcon e adicionados 10 mL de água destilada. Após esse procedimento foi incubado 
a 45 °C durante uma hora e posteriormente centrifugado em rotação de 10.000 rpm 
durante 15 minutos, ao final o sobrenadante foi separado e armazenado em local 
refrigerado para posterior avaliação da quantificação de nitrato (N-NO3), onde foi 
adotado o método proposto por Cataldo et al. (1975) a fim de estimar a abundância 
relativa de ureídeos (Rur) e o nitrogênio derivado da atmosfera (Ndfa), de acordo com 
equações propostas por Herridge e Peoples (1990) e ao final do ciclo produtividade, 
onde foram colhidas as três linhas centrais com 5 m de comprimento. No momento da 
colheita foi determinado o teor de água dos grãos e efetuado o cálculo da 
produtividade (produção por unidade de área) com o teor de água foi corrigido para 
13%. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e posteriormente 
comparados pelo teste de Tukey a nível de 5% de significância. 

Cerca de 90% do N total presente na seiva do xilema da soja é transportado na 
forma de ureideos em direção à parte aérea da planta, onde passa a participar do 
metabolismo nitrogenado da soja (HUNGRIA, 2001), demostrando a necessidade de 
quantificá-los. Na avaliação realizada em R3 (Tabela 2) não houve diferença estatística 
entre a aplicação foliar de N em relação ao controle. No entanto, na avaliação em R4 a 
aplicação de N em R3 sobressai em relação aos demais, possivelmente por ser a fase 
na qual ocorre um declínio da fotossíntese. Assim a soja diminui a taxa de fixação de 
CO2, o que diminui o aporte de carboidratos até as raízes e nódulo, reduzindo a 
eficiência da FBN (Camara, 2014). O reflexo positivo das aplicações foliares podem 
ser constatadas na avaliação em R6 onde os tratamentos R5.5, R4, R3, R2 incrementam 
ureideos 13,17%, 12,43%,12,7%, 9,51% respectivamente quando comparados ao 
controle. 

O mesmo comportamento da avaliação de ureideos pode ser constado na 
avaliação de FBN aumentando a sua atividade ao logo do desenvolvimento da cultura. 
Na primeira avaliação (Tabela 3) também não foi notado efeito da aplicação, 
entretanto, o efeito é verificado na avaliação em R4 onde a aplicação foliar de N em R3
proporcionou um incremento de 20,18%, em relação ao R4, todavia não difere do 
controle e R2. A atividade da FBN em R5.5 foi incrementada pela aplicação em R5.5, R4,
R3, R2 os efeitos mais expressivos R5.5, R4, R3 de 10,68%, 10,12% e 9,78% quando 
equiparado ao controle. 

Tem sido relatado na literatura que a aplicação de dose entre 5 e 10 kg ha-1 de 
N, não proporcionaram incremento na produtividade de soja (Camara, 2014). No 
entanto, as doses utilizadas no presente trabalho foram inferiores e causaram 
incremento médio de 300 kg ha-1 na produtividade (Tabela 4), apesar da média geral 
dos tratamentos serem altas devido aos fatores ambientais favoráveis e da 
plasticidade da cultivar. Esse efeito provavelmente se deve ao fato da aplicação foliar 
de N não funcionar como suplementação nutricional, mais sim como sinalização, que 
pode induzir ao aumento de processos fisiológicos como a fixação biológica. Contudo, 
os resultados obtidos no experimento podem ser inerentes às características genéticas 
da cultivar utilizado, sendo necessários estudos para outras cultivares. 
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Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados no ensaio denominado “Aplicação foliar de 
nitrogênio no estádio reprodutivo aumenta a FBN na cultura da soja”. Patos de Minas-MG, 
2018. 

T Tratamentos Estádio de aplicação 
 R2 R3 R4 R5.5

T1 Controle Sem aplicação 
T2 1,2 kg ha-1 N* 
T3 1,2 kg ha-1 N  
T4 1,2 kg ha-1 N   
T5 1,2 kg ha-1 N    

* Fonte nitrogenada: Ureia. Quadrado de coloração preta significa que foi realizada aplicação de N e coloração branca 
significa que não foi realizada aplicação de N.  

Tabela 2. Abundância relativa de ureideos (Rur, %) em soja submetida a aplicação foliar de N 
no estádio reprodutivo. Patos de Minas-MG, 2018. 

Época de aplicação Época das avaliações 
R3 R4 R6

Controle 63,5 a* 73,9 ab 82,0 c 
R2 60,3 a 66,1 ab 89,8 b 
R3 62,3 a 77,4 a 91,9 ab 
R4 - 64,4 b 92,2 a 
R5 - - 92,8 a 

CV (%) 10,0 6,9 1,35 
dms 13,5 10,8 2,7 

*Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 3. N derivado da fixação biológica do N atmosférico (Ndfa, %) em soja submetida a 
aplicação foliar de N no estádio reprodutivo. Patos de Minas-MG, 2018. 

Época de aplicação Época das avaliações 
R3 R4 R6

Controle 70,9 a* 81,3 a 88,9 c 
R2 67,8 a 73,8 ab 95,8 b 
R3 70,2 a 82,1 a 97,6 ab 
R4 - 72,1 b 97,9 ab 
R5 - - 98,4 a 

CV (%) 8,8 5,1 1,1 
dms 13,3 8,7 2,2 

*Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 



Sessão de Microbiologia, Fertilidade e Nutrição de Plantas 819

Tabela 4.  Produtividade (kg ha-1) em soja submetida à aplicação foliar de N no estádio 
reprodutivo. Patos de Minas-MG, 2018. 

Época de aplicação Produtividade (kg ha-1)
Controle 6.615 ab* 

R2 6.165 c 
R3 6.240 bc 
R4 6.600 a 
R5 6.915 a 

CV (%): 2,63 
DMS: 389,916 

*Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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ÍNDICES DE VEGETAÇÃO OBTIDO POR SENSOR HIPERESPECTRAL 
TERRESTRE NA IDENTIFICAÇÃO DA DEFICIÊNCIA DE POTÁSSIO NA 

CULTURA DA SOJA 
 
FURLANETTO, R.H.1; NANNI, M. R.1; CRUSIOL, L.G. T.1; OLIVEIRA JUNIOR, A. de2 
 
1Universidade Estadual de Maringá – UEM, Campus Maringá, Maringá, PR, 
renatohfurlanetto@hotmail.com; 2 Pesquisador, Embrapa Soja. 
 

O Brasil situa-se entre os maiores produtores mundiais de soja atrás apenas do 
Estados Unidos. No âmbito nacional encontra-se os estados de Mato Grosso, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Goiás, como sendo os maiores produtores desta cultura (Conab, 
2018). Dente todos os fatores limitantes no aumento da produtividade da cultura da 
soja, o manejo nutricional tem-se tornado uma das maiores preocupações na 
produção mundial, visto que os solos são manejados inadequadamente, naturalmente 
de baixa fertilidade e, muitas vezes, realizadas adubações de maneira inapropriada o 
que tem contribuído para o surgimento de graves danos ambientais.  

Entre todos os nutrientes essenciais ao desenvolvimento da planta de soja, o 
íon potássio é terceiro elemento mais absorvido e com participação em inúmeros 
processos metabólicos da planta.  

A deficiência de potássio leva a planta a diversos distúrbios fisiológicos, 
exibindo sintomas visíveis da falta deste elemento como, por exemplo, a clorose 
marginal das folhas mais velhas, menor porte, maior taxa de acamamento, entre 
outros, na qual comprometerá drasticamente a produtividade. Porém, muitas vezes, a 
deficiência encontra-se em um estado “oculto” não exibindo sintomas visíveis, 
tornando a identificação extremamente difícil em tempo hábil para a correção da 
fertilidade de potássio no solo, limitando a obtenção de maior produtividade. 

Devido à dificuldade de identificação, há necessidade em buscar métodos 
rápidos e precisos para a sua caracterização com o objetivo de estabelecer o manejo 
adequado de fertilizantes que possa recuperar e/ou minimizar as perdas causadas. 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalhado foi em verificar o potencial 
de utilização de índices de vegetação na identificação da deficiência de potássio na 
cultura da soja utilizado de um sensor não-imageador hiperespectral terrestre, 
avaliando plantas submetidas a condição ótima de suprimento do nutriente, condição 
de deficiência “leve” e deficiência “severa’. 

A área de estudo compreendeu o experimento em campo de longa duração em 
fertilidade do solo com histórico em deficiência nutricional de potássio e fósforo, na 
safra da soja 2017/2018, localizado na EMBRAPA Soja, Rodovia Carlos João Strass - 
Distrito de Warta, Estado do Paraná, Brasil.  

O experimento está implantado no delineamento em blocos completos ao 
acaso (DBC) com 4 blocos e 12 tratamentos, sendo a adubação (tratamentos) 
manejada de modo que possibilitam-se ampla variação na disponibilidade de fósforo e 
potássio no solo, sendo possível detectar sintomas visuais de deficiência nas plantas 
de forma combinada e isolada destes nutrientes. Os tratamentos avaliados 
compreenderam ao efeito isolado do potássio no solo, sendo estes: tratamento A 
(deficiência “severa”), B (deficiência “leve”) e C (sem deficiência). 

As parcelas experimentais possuem dimensões de 4 x 20 metros com área 
total de 80 m2 contendo 8 linhas de plantio. Foi utilizado a cultivar de soja BRS-1003 
IPRO, semeada em 07/11/2017. As avaliações foram realizadas quando as plantas 
estavam no estádio de desenvolvimento V4, R2, R5.1 e R5.5, estabelecidos de acordo 
com a marcha de absorção apresentado por Oliveira Júnior et al., (2016). O sensor 
utilizado foi um espectrorradiômetro ASD Fieldspec 3 Jr, sensor hiperespectral com 
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resolução espectral de 3 nm entre 350 e 1400 nm e de 30 nm entre 1400 e 2500 nm, 
avaliando a resposta espectral de 21 plantas por parcela experimental, totalizando 252 
leituras. Todas as avaliações foram realizadas em condição de céu limpo, sem 
interferências por nuvens. 

Após, foram calculados os índices de vegetação (IV’s), gerados a partir das 
bandas do espectro visível (vermelho e verde) e infravermelho próximo (NIR): NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), GNDVI (Green Normalized Difference 
Vegetation Index), RNIR (Ratio between Red and Near-Infrared), GNIR (Ratio between 
Green and Near-Infrared), RVI (Ratio between Near-Infrared and Red) e GRVI (Ratio 
between Near-Infrared and Green). 

Os dados foram submetidos aos pressupostos básicos da ANOVA e realizado 
o teste de comparação múltipla de médias de Tukey, ao nível de probabilidade de erro 
de 5%. 

Todos os índices de vegetação em todas as datas de avaliações atenderam 
aos pressupostos básicos da ANOVA, os resultados referentes ao teste de Tukey 
estão na Tabela 1. 

A vegetação sadia em pleno vigor vegetativo, apresenta menor reflectância na 
faixa do espectro visível e alta reflectância no infravermelho próximo, 
consequentemente os IV’s NDVI e GNDVI apresentam maiores valores quando 
comparados a plantas submetidas a estresse. Por outro lado, plantas estressadas 
apresentam aumento na reflectância na região do visível e diminuição no 
infravermelho próximo, resultando na diminuição do valor dos IV’s que utilizam tais 
bandas espectrais. Esta característica foi observada quando as plantas estavam no 
estádio de desenvolvimento R5.1 e R5.5, porém, quando as mesmas estavam em V4 
o comportamento oposto foi observado, sendo os maiores valores destes IV’s 
observados para o tratamento A. 

Navarro (2012) avaliou a relação do NDVI com potássio foliar em plantas de 
soja em diferentes estádios de desenvolvimento, o autor concluiu que houve uma 
correlação positiva entre os mesmos nos estádios iniciais de desenvolvimento da 
planta. Quando as plantas encontravam-se no início do estádio reprodutivo, o NDVI foi 
mais sensível à deficiência de potássio. 

Com relação aos IV’s GNIR e RNIR, que são produtos de razões simples entre 
bandas do espectro visível e do infravermelho próximo, apresentando uma relação 
inversa, sua principal característica, quando estudado em plantas mal nutridas, é por 
apresentarem maiores valores do que plantas nutricionalmente equilibradas.  

De maneira análoga aos IV’s NDVI e GNDVI, observou-se que as plantas do 
tratamento A apresentaram maiores valores para os IV’s GNIR e RNIR, resultados 
condizentes com trabalhos na literatura. 

Nota-se ainda que na primeira data de avaliação, quando as plantas estavam 
no estádio de desenvolvimento V4, todos os IV’s avaliados apresentaram sensibilidade 
para diferenciar o tratamento mais bem adubado com potássio em relação aos 
tratamentos com deficiência. Esta diferenciação logo no início do desenvolvimento da 
planta, torna-se um grande aliado na identificação da anomalia antes das mesmas 
apresentarem sintomas visíveis da falta deste nutriente, contribuindo para o rápido 
manejo da adubação potássica. 

Já quando as plantas estavam no estádio de desenvolvimento R2, nenhum IV’s 
foi sensível o suficiente para diferenciar os tratamentos, sendo observado valores 
muitos próximos dos IV’s. 

Por outro lado, nas demais datas de avaliações, ou seja, R5.1 e R5.5, foi 
possível obter a separação de todos os tratamentos através dos IV’s. Observa-se 
maior diferença na amplitude entre o tratamento C em relação ao A, devido à grande 
diferença nutricional entre as parcelas experimentais. Estes estádios de 
desenvolvimento são caracterizados pela elevada taxa de acúmulo de potássio, sendo 
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o estádio R5.5 o ponto máximo da curva de absorção. Após este período, ocorre o 
início do declínio do acúmulo de nutrientes nas folhas e trifólios e início da 
concentração dos mesmos nos grãos (Oliveira Jr. et al. 2014 A). 

Importante mencionar que o tratamento B, caracterizado pela deficiência “leve”, 
mesmo sem sintomas visíveis de deficiência, com a utilização da espectrorradiometria 
e produtos do sensoriamento remoto, foi possível a identificação em relação aos 
demais tratamentos estudados, demonstrando novamente, que os IV’s são uma 
ferramenta extremamente útil para a rápida identificação de anomalias nas lavouras. 

Deste modo, com base nos resultados obtidos, conclui-se que o 
espectrorradiômetro em nível de campo apresenta elevado potencial de utilização no 
estudo nutricional na cultura da soja, permitindo a geração de inúmeros IV’s que 
melhor representa a condição de desenvolvimento das plantas. 
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Tabela 1. Índices de vegetação obtido pelo espectrorradiômetro nas diferentes datas 
de avaliações na cultura da soja. 

Índices de 
Vegetações Tratamentos Estádio de desenvolvimento 

V4 R2   R5.1 R5.5 
 A 0.672 a 0.670 a 0.688 c 0.623 c 

NDVI B 0.666 a 0.677 a 0.705 b 0.671 b 
 C 0.648 b 0.673 a 0.713 a 0.705 a 
 A 0.642 a 0.645 a 0.671 c 0.611 c 

GNDVI B 0.632 a 0.654 a 0.692 b 0.668 b 
 C 0.609 b 0.649 a 0.702 a 0.710 a 
 A 0.217 b 0.215 a 0.196 a 0.241 a 

GNIR B 0.225 b 0.208 a 0.181 b 0.198 b 
 C 0.242 a 0.212 a 0.174 c 0.168 c 
 A 0.195 b 0.197 a 0.184 a 0.232 a 

RNIR B 0.200 b 0.192 a 0.172 b 0.196 b 
 C 0.212 a 0.195 a 0.167 c 0.172 c 

 A 5.110 a 5.062 a 5.418 c 4.315 c 
RVI B 4.996 a 5.213 a 5.787 b 5.099 b 

 C 4.698 b 5.129 a 5.977 a 5.798 a 
 A 4.599 a 4.648 a 5.089 c 4.147 c 

GRVI B 4.442 a 4.817 a 5.501 b 5.040 b 
 C 4.125 b 4.710 a 5.734 a 5.919 a 

1Médias seguidas por pelo menos uma mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey 
ao nível α de 5% de probabilidade de erro. 
2O maior coeficiente de variação observado foi de 5,32% e o menor 0,32%. 
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SEMENTE, NO SULCO OU NO ESTÁGIO V3 DA PLANTA 

WIBBELT, C.K.¹, MACIEL, J.F.S.1; MAGRO, M.R.1; RODRIGUES, G.B.1; FRANÇA, 
A.R.S.1; LEITE, V.1; ADAMCHESKI, R.1; ARIATI, J.C.1; PEREIRA, J.B.1; PAIXÃO, 
C.A.²; CRUZ, S.P.2

1Graduando do curso de Agronomia, Universidade Federal de Santa Catarina, Rodovia 
Ulysses Gaboardi km 3, Curitibanos-SC, 89520-000, camilawibbelt@bol.com.br; 
2Docente do curso de Agronomia, Universidade Federal de Santa Catarina. 

Atualmente a soja é uma das maiores fontes de proteína vegetal produzida no 
mundo. A produtividade mundial precisa ser cada vez maior para suprir a demanda 
populacional crescente. Entretanto, o território possível a ser expandido para 
agricultura já está quase chegando ao limite, o que torna necessário aumentar a 
produtividade nas áreas já cultivadas. Para isso, pesquisas estão em 
desenvolvimento, ganhando destaque os microrganismos simbióticos. Esses 
microrganismos possibilitam que a planta obtenha praticamente todo o nitrogênio 
necessário para seu desenvolvimento e, com isso, possa diminuir os custos de 
produção (Campo; Hungria, 2000). 

O processo de fixação biológica de nitrogênio na soja é realizado por um grupo 
de bactérias denominadas rizóbios, principalmente das espécies Bradyrhizobium 
japonicum, B. diazoefficiens e B. elkanii. Para possibilitar a simbiose dessas bactérias 
com a cultura são utilizados inoculantes comerciais, sendo estes líquidos ou turfosos. 
Pesquisadores da área da microbiologia agrícola buscam por estirpes cada vez 
melhores para suprir a necessidade de N por cultivares mais produtivas (Hungria et al., 
2001). Outros métodos para o incremento da produtividade estão sendo estudados e 
aprimorados. Um deles é a coinoculação, que consiste em adicionar mais de um 
microrganismo reconhecidamente benéfico às plantas, visando maximizar a 
contribuição dos mesmos.

A hipótese desse trabalho é que a coinoculação na cultura da soja melhora o 
desenvolvimento da planta. Esse estudo teve como objetivo avaliar o efeito de alguns 
microrganismos coinoculados com rizóbios quanto à nodulação e massa seca na soja.  

O experimento foi conduzido entre 12 de novembro de 2017 a maio de 2018, 
na localidade do Salto Correntes, em Frei Rogério – SC, 27°11'55"S e 50°43'40"O, 815 
m de altitude, em solo classificado como Cambissolo Háplico de textura argilosa. A 
área do estudo é utilizada há mais de 10 anos para produção de soja, e compreendia 
lavoura de aveia consorciada com azevém destinado ao gado como cultura 
antecessora. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 6 tratamentos e 6 
repetições. As unidades experimentais foram constituídas por uma área de 4 m por 6 
m, espaçadas de 1 m. A semeadura foi realizada manualmente no dia 12 de novembro 
de 2017, com 7 cm de espaçamento entre sementes e 50 cm de espaçamento entre 
linhas. Foi utilizada a cultivar ND 5909 RR, com adubação de base de 350 kg ha-1 da 
formulação 00-18-18. 

Os tratamentos consistiram de: Tratamento 3: Inoculação Padrão: Total Nitro turfa 
em dose de 80 g/50 kg de sementes; Tratamento 9: Coinoculação com Total Nitro nas 
sementes em dose de 100 mL/50 kg de sementes + Bacillus subtilis com aplicação no 
sulco na dose de 100 mL/ha em 150 L de calda; Tratamento 10: Coinoculção com 
Total Nitro nas sementes em dose de 100 mL/50 kg de semente  + Bacillus subtilis na 
dose de 100 mL/50kg com aplicação por pulverização em V3; Tratamento 11: 
Coinoculação com Accelerate Max (Bacillus subtilis, Bacillus pumilus e Bacillus 
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amyloliquefaciens) na dose de 15 mL/50 kg de sementes + Total Nitro na dose de 100 
mL/50 kg de sementes; Tratamento 12: Coinoculação com Total Nitro na dose de 100 
mL/50 kg de sementes + Accelerate Max no sulco (50 mL/ha em 150 L de calda); 
Tratamento 13: Coinoculação com Total Nitro 100 mL/50 kg de sementes + Bacillus
pumillus no sulco (50 mL/ha em 150 L de calda). 

A nodulação e a massa da parte aérea seca foram avaliadas aos 30 dias após a 
emergência. Foram coletadas 6 plantas aleatoriamente e avaliados número de 
nódulos, número de nódulos maiores que 2 mm, número de nódulos viáveis, massa 
dos nódulos secos e massa da parte aérea seca. Os dados foram submetidos à 
análise de variância (ANOVA). Quando constatado efeito de tratamentos, as médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

O número de nódulos, o número de nódulos maiores que 2 mm, o número de 
nódulos viáveis e a massa seca de nódulos não sofreram influência da coinoculação 
(Tabela 1). As variáveis citadas não apresentaram diferenças estatísticas entre os 
tratamentos, possivelmente pela população naturalizada elevada de rizóbios no solo. 
Outros trabalhos com o tratamento de Bradyrhizobium + Bacillus subtilis já foram 
realizados em outras áreas do país e demonstram igualmente não haver aumento na 
formação de nódulos em estágio V3 (ARAÚJO; HUNGRIA, 1999). Para confirmar os 
resultados de nodulação, as análises deveriam ser refeitas em estágio R2, pois é o 
período com maior número de nódulos formados, e isso ajudaria a esclarecer se a 
coinoculação teve algum efeito positivo.

 Os resultados obtidos podem também ter sofrido interferência da competição 
direta com plantas daninhas resistentes encontradas na área, e também por influência 
climática negativa no período pós emergência. Houve déficit hídrico por três semanas 
no período anterior à coleta, não sendo registrada precipitação no local, o que pode ter 
prejudicado a nodulação. 

A variável massa da parte aérea seca diferiu significativamente entre os 
tratamentos 9 e 12 (Tabela 1), com 62% de diferença entre os mesmos. Atieno et al. 
(2012) não observaram diferenças na massa da parte aérea seca da planta, utilizando 
a coinoculação de Bradyrhizobium e Bacillus. Entretanto, o experimento foi conduzido 
no Kenya, com estipes diferentes das utilizadas nesse estudo, o que pode ser a causa 
da diferença entre os resultados. As diferentes estirpes podem possuir diferentes 
adaptações quanto a características do solo, como granulometria, pH, temperatura, 
fertilidade e potencial hídrico. Além disso, as estirpes podem ter diferentes 
capacidades simbióticas, que podem resultar em diferentes efeitos de nodulação e 
crescimento da planta. 

Não são encontrados na literatura materiais comparativos com utilizações 
conjuntas das bactérias estudas. Trata-se de um novo produto testado e por isso 
necessitam-se mais estudos em diferentes condições edafoclimáticas. O resultado, por 
não apresentar diferenças expressivas, só será concluído com a análise de 
produtividade, a ser realizada ao final do experimento. 
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Tabela 1. Nodulação e massa seca em diferentes tratamentos de inoculação e 
coinoculação, em experimento conduzido em Frei Rogério-SC, na safra 2017/2018.

Tratamentos Número 
de Nódulos 

Número de 
nódulos >  

 2 mm 

Número de 
nódulos 
viáveis

Massa
seca de 
nódulos 

(mg) 

Massa da 
parte aérea 

seca da planta 
(g) 

3 12,55 a1 7,88 a 7,80 a 31,67 a 1,27 ab 
9 12,58 a 6,72 a 6,69 a 29,15 a 1,00 b 
10 14,05 a 7,58 a 7,50 a 30,13 a 1,39 ab 
11 11,05 a 5,19 a 5,19 a 23,60 a 1,16 ab 
12 
13 

9,91 a
12,64 a 

5,16 a 
7,97 a 

5,16 a 
7,86 a 

25,62 a 
27,32 a 

1,60 a 
1,34 ab 

CV (%) 23,35 37,63 37,91 31,69 11,3 
Tratamentos:  
3: Inoculação Padrão: Total Nitro turfa em dose de 80 g/50 kg de sementes;  
9: Coinoculação com Total Nitro nas sementes em dose de 100 mL/50 kg de sementes + Bacillus subtilis com aplicação 
no sulco na dose de 100 mL/ha em 150 L de calda;  
10: Coinoculção com Total Nitro nas sementes em dose de 100 mL/50 kg de semente  + Bacillus subtilis na dose de 
100 mL/50kg com aplicação por pulverização em V3;  
11: Coinoculação com Accelerate Max (Bacillus subtilis, Bacillus pumilus e Bacillus amyloliquefaciens) na dose de 15 
mL/50 kg de sementes + Total Nitro na dose de 100 mL/50 kg de sementes;  
12: Coinoculação com Total Nitro na dose de 100 mL/50 kg de sementes + Accelerate Max no sulco (50 mL/ha em 150 
L de calda);  
13: Coinoculação com Total Nitro 100 mL/50 kg de sementes + Bacillus pumillus no sulco (50 mL/ha em 150 L de 
calda).
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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No Brasil, a soja é a principal cultura de primavera/verão e está inserida em 

diferentes sistemas de produção. A principal cultura associada à soja em ambientes 
tropicais é o milho segunda safra e, em regiões subtropicais, o trigo. No entanto, 
outras culturas de cobertura também podem ser utilizadas na entressafra da 
oleaginosa, como as braquiárias e as crotalárias, no intuito de melhorar a qualidade do 
solo manejado no Sistema Plantio Direto e/ou reduzir problemas com fitonematóides, 
doenças necrotróficas e plantas daninhas (Franchini et al., 2011).  

As culturas de entressafra podem influenciar a ciclagem de nutrientes, inclusive 
o nitrogênio (N), além de produzirem palha em diferentes quantidades e relações C/N 
(Balbinot Junior et al., 2011). Nesse contexto, as culturas de entressafra podem 
influenciar o crescimento e a nodulação da soja em sucessão. Além disso, há 
questionamentos sobre a interação de diferentes tipos de palha com a adubação 
nitrogenada mineral na implantação da soja sobre o crescimento e nodulação da 
cultura. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cultivos de entressafra e da 
adubação nitrogenada na soja sobre o crescimento e a nodulação da cultura. 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Soja, 
Londrina, PR, durante o período de fevereiro de 2016 a março de 2017. O solo da área 
experimental foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. O delineamento 
experimental foi em blocos completos ao acaso, com parcelas subdivididas, com cinco 
repetições. Nas parcelas de 5 x 8 m foram alocados os cultivos de outono/inverno: 
pousio (área mantida sem vegetação), braquiária (Urochloa ruziziensis), crotalaria 
(Crotalaria spectabilis), milho (Zea mays) segunda safra com 0 e 80 kg ha-1 de N em 
cobertura e trigo (Triticum aestivum) sem adubação nitrogenada de cobertura. Nas 
subparcelas 2,5 x 8 m, foram alocadas dois níveis de N mineral na soja semeada em 
sucessão às culturas de entressafra (0 ou 30 kg ha-1 de N).  

O híbrido de milho AG 9010 YG, a braquiária e a crotalária foram semeados em 
março de 2016 e o trigo (cv. BRS Gralha Azul) em abril de 2016. O milho e o trigo 
receberam adubação de 260 e 300 kg ha-1 em semeadura, respectivamente, com 
fertilizante formulado 08-28-16. A braquiária e a crotalária não foram adubadas. No 
tratamento em que o milho recebeu adubação nitrogenada em cobertura foram 
aplicados, a lanço, 80 kg ha-1 de N na forma de ureia (45% N), no estádio V6. Em 
outubro de 2016 a área foi dessecada com glifosato (1.080 g de e.a. ha-1). Após, a soja 
(cv. BRS 1010IPRO) foi semeada em 16 de outubro de 2016, em espaçamento de 
0,45 m e 16 sementes m-1. As sementes foram tratadas com Standak Top® (1 mL kg-1 
de sementes) e inoculante líquido Gelfix 5® (Bradyrhizobium elkanii - 2 mL kg-1 de 
sementes). A adubação na semeadura foi realizada com 350 kg ha-1 de formulado 0-
20-20. Nos tratamentos em que a soja foi adubada com N mineral na implantação, 
aplicaram-se 30 kg ha-1 de N na forma de nitrato de amônio (34% N), a lanço. O 
controle de pragas, doenças e plantas daninhas foi efetuado conforme as indicações 
técnicas para a cultura.  

A massa seca da cobertura vegetal dos cultivos de outono/inverno foi avaliada 
em 1 m² por parcela, 20 dias antes da semeadura de soja. No estádio V5 foram 
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coletadas plantas presentes em 0,5 m2 por subparcela para determinação da massa 
seca da parte aérea. No pleno florescimento foram coletadas cinco plantas por 
subparcela para avaliação do número de nódulos, massa de nódulos e teor de ureídos 
nos pecíolos. A contagem dos nódulos foi manual e a massa seca pesada em balança 
analítica, após secagem em estufa a 45 ºC até a massa constante. A extração de 
ureídos (alantoína e ácido alantóico) foi com etanol (Vogels & Van Der Drift, 1970; 
Hungria & Araujo, 1994), obtida da maceração dos pecíolos e analisados em 
espectrofotômetro UV-vis (Genesys 10 UV) com os dados expressos em µmol g -1. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e teste F (p≤0,05). Quando constatado 
efeito significativo dos tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 
(p≤0,05). Além disso, foi realizada análise de correlação linear de Pearson entre as 
variáveis.  

Em junho de 2016 ocorreu uma geada, matando a crotalária e reduzindo 
drasticamente o crescimento da braquiária. A massa seca da crotalária foi decomposta 
até o momento de avaliação da massa seca (Figura 1). Por outro lado, o trigo, que 
tolera a geada na fase vegetativa, acumulou elevada quantidade de palha. 

Não houve interação entre os cultivos de entressafra e a adubação nitrogenada 
para massa seca da soja, número de nódulos por planta e massa seca de nódulos 
(Tabela 1). A soja semeada após o milho, com ou sem N em cobertura no milho, 
acumulou maior massa seca no estádio V5 em relação ao pousio, crotalária e trigo. A 
adubação nitrogenada na implantação da soja propiciou maior crescimento inicial da 
soja. Franchini et al. (2015) também observaram maior crescimento inicial na soja 
adubada com N mineral na implantação, porém sem reflexos na produtividade de 
grãos. 

A massa seca de nódulos foi maior quando a soja foi cultivada após o trigo e a 
braquiaria, em relação à crotalária. Apesar do baixo crescimento da crotalária, ela 
pode ter disponibilizado mais N, que influencia negativamente o número e massa seca 
de nódulos (Foo et al., 2013). No entanto, o número de nódulos por planta não foi 
afetado pelas culturas antecessoras. Constatou-se menor número e massa de nódulos 
na soja adubada com N mineral na semeadura, comparativamente à ausência de 
adubação. Houve correlação positiva e significativa (0,64) entre o número e a massa 
seca de nódulos. Nesse sentido, os resultados da presente pesquisa indicam que a 
adubação com 30 kg ha-1 de N mineral na semeadura da soja reduziu a nodulação.  

Houve interação entre culturas de entressafra e adubação nitrogenada na soja 
para ureídos (Tabela 1). A soja sem N apresentou mais ureídos quando cultivada após 
crotalária do que após trigo ou braquiária. Por outro lado, a soja que recebeu N 
mineral apresentou os menores teores de ureídos quando sucedeu braquiária ou 
crotalária (Tabela 2).  A soja cultivada após braquiária e crotalária apresentou maior 
teor de ureídos na ausência de adubação nitrogenada, em relação à soja adubada 
com N, indicando efeito negativo do N mineral sobre a fixação biológica do nitrogênio.  
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Figura 1. Massa seca da palha de culturas de entressafra antecedendo a cultura da 
soja. Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de significância. 
 
Tabela 1. Massa seca da parte aérea, nódulos por planta, massa seca de nódulos por 
planta e teor de ureídos em pecíolos de soja no estádio R2 semeada após culturas de 
entressafra e adubação nitrogenada.  
Culturas de 
entressafra 

Massa seca da 
soja (kg ha-1) 

Nódulos por 
planta  

Massa seca de  
nódulos (g planta-1) 

Ureídos 
(µmol g -1) 

Braquiária 712 ab 28,8 0,14a 21,4 
Crotalária 630 b 26,4 0,09b 29,1 
Milho 0 N 810 a 25,1 0,11ab 26,6 
Milho 80 N 850 a 29,4 0,12ab 30,4 
Pousio 639 b 27,1 0,10ab 30,6 
Trigo 580 b 29,1 0,15a 24,8 
CV (%) 16,3 22,5 28,3 13,3 
Soja 0 N 663 b 29,8a 0,13a 27,3 
Soja 30 N 744 a 25,6b 0,10b 27,0 
CV (%) 19,9 25,9 34,3 11,7 
Interação ns ns ns * 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si a 5% de significância, pelo teste de Tukey. ns= não 
significativo, *= significativo a 5%. 
 
Tabela 2. Desdobramento da interação dos ureídos em plantas de soja no estádio R2, 
semeada após culturas de entressafra e adubação nitrogenada. 

Ureídos (µg L-1) 
 Braquiária Crotalária Milho 0 N Milho 80 N Pousio Trigo 
Soja 0 N 25,3BCa 32,3Aa 26,7ABCa 29,0ABa 29,2ABa 21,4Cb 
Soja 30 N 17,5Cb 25,8Bb 26,5ABa 31,8ABa 32,1Aa 28,2ABa 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas não diferem entre si nas colunas e maiúsculas nas linhas, a 5% de 
significância, pelo teste de Tukey. 
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CALAGEM DIMINUI A DENSIDADE POPULACIONAL DO NEMATOIDE DAS 
LESÕES RADICULARES EM SOLOS COM TEXTURAS CONTRASTANTES 

 
DEBIASI, H.1; FRANCHINI, J. C.1; DIAS, W. P.; BALBINOT JUNIOR, A. A.1; RAMOS 

JUNIOR, E. U.1; OLIVEIRA JUNIOR, A. de1 

1Embrapa Soja, Londrina/PR, henrique.debiasi@embrapa.br. 
 

Os nematoides das lesões radiculares (Pratylenchus brachyurus) têm se constituído 
em um dos principais problemas fitossanitários da cultura da soja, especialmente em 
solos arenosos e de baixa fertilidade.  Levantamentos de campo têm associado o 
aumento dos danos de P. brachyurus à elevada acidez e a baixos teores de Ca2+ e Mg2+ 

(Franchini et al., 2011). Em ensaio de casa de vegetação, Franchini et al. (2014) 
concluíram que o aumento do pH, dos teores de Ca2+ e Mg2+, e da saturação por bases 
(V%), em solo de textura média, diminuiu em até quatro vezes a densidade populacional 
de P. brachyurus. Entretanto, existem dúvidas a respeito da eficiência da calagem na 
redução da densidade populacional deste nematoide em solos mais argilosos, com maior 
poder tampão e capacidade de troca de cátions (CTC). Assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito de doses de calcário sobre a densidade populacional de P. brachyurus em 
raízes de soja, considerando solos de classes texturais contrastantes provenientes do 
Mato Grosso.  

O ensaio foi conduzido em casa de vegetação e implantado em dezembro/15, no 
delineamento experimental inteiramente casualizado, com seis repetições. Os 
tratamentos, em esquema fatorial 4x3, envolveram quatro doses de calcário (1, 2, 4 e 6 
Mg ha-1, PRNT 100%), combinadas a solos pertencentes a três classes texturais (areia 
franca, franco-argilo-arenosa e muito argilosa). Os teores de areia, silte e argila 
equivaleram a, respectivamente, 844, 22, e 134 g kg-1 no solo de textura areia franca; 542, 
44, e 414 g kg-1 no solo franco-argilo-arenoso; e 267, 61 e 671 g kg-1 no solo muito 
argiloso.  O solo foi coletado em áreas de mata nativa, sem presença de P. brachyurus, 
localizadas nos municípios de Tapurah/MT (texturas areia franca e muito argilosa) e 
Sorriso/MT (textura franco-argilo-arenosa), seco ao ar até peso constante, e peneirado em 
peneira de 4 mm. Em seguida, o calcário foi misturado ao solo nas proporções de 0,5; 1,0; 
2,0; e 3,0 g kg-1, que equivalem às doses de 1, 2, 4 e 6 Mg ha-1.  Na mesma oportunidade, 
o solo foi corrigido com a aplicação de P (200 mg kg-1 de solo), K (200 mg kg-1), S (15 mg 
kg-1), Zn (5 mg kg-1), Fe (5 mg kg-1), Mn (10 mg kg-1), Cu (1,5 mg kg-1), Mo (0,5 mg kg-1) e 
B (0,5 mg kg-1), independentemente do tratamento. Após mistura do calcário e dos 
nutrientes, o solo foi incubado a temperatura ambiente com umidade equivalente a 
capacidade de campo por 20 dias. Para acelerar a correção da acidez do solo, o calcário 
foi composto por uma combinação de CaCO3 e MgCO3 P.A. (puro para análise), na 
proporção de 65% e 35% (m/m), respectivamente.  

A unidade experimental consistiu de um vaso de argila contendo 1 kg de solo. Uma 
muda de soja (BRSMG 729IPRO) foi transplantada em cada vaso em 07/12/2015 e, um 
dia depois, cada planta foi inoculada com 500 indivíduos de P. brachyurus. Decorridos 67 
dias da inoculação, a densidade populacional de P. brachyurus nas raízes de soja foi 
determinada mediante extração e contagem dos nematoides (Coolen e D’herde,1972). 
Também foi determinado o fator de reprodução do nematoide (FR = número de 
nematoides recuperados aos 67 dias após a inoculação nas plantas do tratamento/500). 
Ao final do experimento, o solo de cada vaso foi analisado quanto ao pH em CaCl2, acidez 
potencial (H+Al), teores Ca, Mg, K e Al, CTC (pH 7,0) e V%, conforme Embrapa (1997). 
Determinou-se ainda a massa fresca do sistema radicular de cada planta de soja. Os 
dados foram submetidos à ANOVA (Teste F, p<0,05) e, havendo efeitos significativos dos 
fatores, as médias foram comparadas por análise de regressão (doses de calcário) ou 
pelo teste de Tukey (p<0,05) (classe textural do solo).  
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Houve interação significativa entre doses de calcário e a textura do solo para todas 
as variáveis relacionadas à acidez do solo. O incremento da dose de calcário aumentou o 
pH em CaCl2 (Figura 1a), os teores de Ca2+ e Mg2+ (Figura 1d e 1e), e a V% (Figura 1f), 
mas diminuiu a acidez potencial (Figura 1b) e o teor de Al3+ (Figura 1c). Em geral, o solo 
muito argiloso apresentou maior pH, maiores teores de Ca2+ e Mg2+, e maior V% 
comparativamente aos com menor teor de argila. Já o teor de Al3+ foi menor no solo 
argiloso em relação aos demais. Os solos com textura areia franca e franco-argilo-
arenosa apresentaram valores similares de pH, Al3+ e V%, porém os maiores teores de 
Ca2+ e Mg2+ foram observados no mais argiloso. O menor pH e teor de Al3+, assim como 
os maiores teores de Ca2+ e Mg2+ no solo muito argiloso, podem ser atribuídos 
principalmente a maior CTC e a menor acidez inicial.  

Os efeitos da interação doses de calcário x classe textural não foram significativos 
para todas as variáveis relacionadas à densidade populacional de P. brachyurus.  
Independentemente da classe textural, a população do nematoide, expressa em 
indivíduos por planta ou por grama de raiz, diminuiu linearmente com o aumento da dose 
de calcário (Figura 1a e 1b), o que também foi observado para o FR (Figura 1c). Em 
média, houve redução de quase 1000 nematoides por planta ou 65 nematoides por grama 
de raiz a cada Mg (tonelada) de calcário aplicada por ha. Em outras palavras, o aumento 
da dose de calcário de 1 para 6 Mg ha-1 diminuiu o número de nematoides por planta 
(Figura 1a) e o FR (Figura 1c) em duas vezes. No caso da densidade de nematoides por 
grama de raiz, a diferença entre a maior e a menor dose foi mais elevada, equivalente a 
quase três vezes, demonstrando que o aumento da massa de raízes pela calagem (dados 
não apresentados) teve um efeito de diluição na população de P. brachyurus.  

Houve efeito isolado significativo da classe textural do solo sobre a densidade 
populacional de P. brachyurus (Tabela 1). O solo de textura areia franca apresentou a 
maior densidade populacional (indivíduos por planta ou por grama de raiz) e o maior FR 
em comparação aos demais solos, que não diferiram entre si. Este resultado pode ser 
explicado, em parte, pela menor acidez e, principalmente, pelos maiores teores de Ca2+ e 
Mg2+ nos solos mais argilosos (Figura 1). Outro fatores abióticos, como a maior 
macroporosidade dos solos arenosos, podem também favorecer o nematoide (Goulart, 
2008), contribuindo assim para explicar este resultado. 

As razões que explicam o efeito supressivo da calagem sobre P. brachyurus 
necessitam ser mais bem estudadas. Uma hipótese é que os maiores teores de Ca2+ e 
Mg2+ aumentem a resistência das paredes celulares nas raízes, dificultando assim, a 
penetração, movimentação e alimentação do nematoide. A redução da acidez do solo 
pode, também, favorecer grupos de microrganismos antagônicos ao nematoide, ou 
mesmo diretamente desfavorecer P. brachyurus.  

Conclui-se que a calagem reduz a densidade populacional de P. brachyurus em 
raízes de soja, independentemente da textura do solo. Adicionalmente, solos arenosos 
favorecem a multiplicação de P. brachyurus.  
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Figura 1. Efeitos de doses crescentes de calcário (1, 2, 4 e 6 Mg ha-1) e da classe textural 
do solo no pH em CaCl2 (a), na acidez potencial (H+Al) (b), nos teores de Al3+ (c), Ca2+(d) 
e Mg2+(e), e na saturação por bases (V) (f).  
 

Figura 2. Número de nematoides por planta (a) e por grama de raiz (b), e fator de 
reprodução (FR) (c) de Pratylenchus brachyurus, em função de doses crescentes de 
calcário, na média de solos com texturas contrastantes (areia franca, franco-argilo-
arenosa e muito argilosa). ** Modelo estatisticamente significativo (Teste F, p<0,01). 
 
Tabela 1. Número de nematoides por planta e por grama de raiz, e fator de reprodução 
(FR) de Pratylenchus brachyurus, em função da classe textural do solo, na média de 
doses crescentes de calcário (1, 2, 4 e 6 Mg ha-1). 

Classe textural Nematoides planta-1 Nematoides g-1 raiz FR 
Areia franca 9700 a 442 a 19,4 a 

Franco-argilo-arenosa 6680 b 295 b 13,4 b 
Muito argilosa 5900 b 279 b 11,8 b 

2Médias seguidas pelas mesmas letras nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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A COMPACTAÇÃO DO SOLO REDUZ A ATIVIDADE MICROBIANA SOB 
SISTEMA PLANTIO DIRETO 

 
DEBIASI, B.C.T.1; DEBIASI, H.2; RONDINA, A.B.L.2; FRANCHINI, J.C.2; BALBINOT 
JUNIOR, A.A.2; HUNGRIA, M.2; NOGUEIRA, M.A.2. 1Universidade Estadual de Londrina 
- UEL, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Londrina, PR; 2Embrapa Soja, 
Londrina, PR, henrique.debiasi@embrapa.br.  
 

  A utilização de modelos de produção com baixo aporte de fitomassa da parte 
aérea e raízes, associado ao tráfego intenso de máquinas em solo úmido, têm resultado 
na formação de camadas compactadas no sistema plantio direto (SPD). A compactação 
afeta negativamente a estrutura do solo, o que pode alterar os microhabitats e, assim, 
influenciar na distribuição e atividade dos microrganismos que atuam nos ciclos 
biogeoquímicos do solo (Pengthamkeerati et al., 2011). Por sua vez, o cultivo de 
espécies vegetais com alto potencial de produção de palha e raízes, ao mitigar a 
compactação (Calonego et al., 2017), favorece os fluxos de água e ar no solo e, assim, 
pode aumentar a biomassa e atividade microbiana. Adicionalmente, a utilização de 
plantas de cobertura, como a aveia e a braquiária, acarretam maior disponibilidade de 
nutrientes e compostos orgânicos utilizados como fontes de energia e nutrientes pelos 
microrganismos, em função do maior aporte de palha e raízes e, também, de exudatos 
radiculares. Este fator, associado ao aumento da umidade e menor ocorrência de 
temperaturas extremas em função da cobertura do solo, favorece a comunidade 
microbiana do solo. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da 
compactação e de culturas de outono-inverno sobre os atributos microbiológicos em um 
Latossolo Vermelho distroférrico muito argiloso sob SPD. 

O experimento foi instalado em fevereiro/2013, na Embrapa Soja, em Londrina-
PR (23°11’ S, 51°11’ O e 620 m de altitude), seguindo o delineamento de blocos ao 
acaso com três repetições, em parcelas subdivididas. Os tratamentos compreenderam 
quatro espécies vegetais cultivadas no outono-inverno nas parcelas (braquiária 
ruziziensis, aveia preta, milho 2° safra, e trigo), e três estados de compactação (EC) 
nas subparcelas: EC1- SPD escarificado em fevereiro/2013; EC2- SPD sem 
escarificação e sem compactação adicional por tráfego; e EC3- SPD compactado com 
oito passadas de colhedora com massa de 9,6 Mg, também em fevereiro 2013. No 
outono-inverno de 2013, todas as parcelas foram ocupadas por trigo, de modo que as 
espécies vegetais avaliadas começaram a ser cultivadas a partir do outono-inverno de 
2014. No verão, em todos os tratamentos e safras, foi implantada a cultura da soja. 
Amostras deformadas de solo foram coletadas em outubro/2014, após a colheita ou 
dessecação das culturas de outono-inverno, na camada de 0-0,1 m.  Os atributos 
microbiológicos determinados foram: respiração basal (RB) (Alef, 1995); carbono da 
biomassa microbiana (CBM), por fumigação-extração (Vance et al., 1987); e a atividade 
das enzimas celulase (Schinner e von Mersi, 1990), L-glutaminase (Frankenberger e 
Tabatabai, 1991), fosfatase ácida (Tabatabai e Bremner, 1969) e arilsulfatase (Spencer, 
1958). Nos mesmos pontos, foram coletadas em outubro/2014 amostras com estrutura 
preservada por meio de anéis de aço inox (100 cm3), inseridos verticalmente no centro 
da camada de 0-0,1 m, para determinar a densidade do solo (DS), macroporosidade, 
microporosidade e porosidade total, conforme Embrapa (1997). Os dados foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA, teste F, p < 0,05) e comparação de médias 
pelo teste de Tukey (p < 0,05).  

Os atributos físicos foram significativamente influenciados pelos ECs, mas não 
pelas culturas de outono-inverno (dados não apresentados). Os valores de DS 
microporosidade variaram seguindo a ordem EC1<EC2<EC3, com o oposto ocorrendo 
para a macroporosidade e porosidade total. A interação ECs x culturas de outono-
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inverno não foi significativa para os atributos microbiológicos estudados. Assim, foram 
considerados os efeitos isolados dos ECs e das culturas de outono-inverno (Tabela 1). 
A RB e a atividade da fosfatase ácida e celulase diminuíram com o aumento do EC. 
Similarmente, a atividade da glutaminase foi menor no EC3 do que no EC1 e EC2, que 
não diferiram entre si.  Não houve efeito dos ECs sobre o CBM e a arilsulfatase.  

À exceção do CBM, todas as demais variáveis apresentaram relação 
significativa com a DS (Figura 1). A RB e a atividade da celulase variaram de forma 
quadrática com o incremento da DS (Figuras 1a e 1c), sendo os atributos com maior 
sensibilidade ao aumento da compactação do solo. Para ambas as variáveis, os valores 
decresceram até uma DS de 1,33 Mg m-3, quando se tornaram constantes. Esse valor 
de DS corresponde ao considerado crítico ao crescimento da soja, neste mesmo solo 
(Torres e Saraiva, 1999). Mesmo sem apresentar diferenças significativas em função 
dos ECs (Tabela 1), a atividade da arilsulfatase diminuiu linearmente com o aumento da 
Ds (Figura 1f), mesma tendência apresentada pela fosfatase (Figura 1c). A glutaminase 
também respondeu de forma quadrática ao incremento do grau de compactação do 
solo, com redução dos valores em baixas ou altas DS (Figura 1e). A máxima atividade 
da glutaminase ocorreu na DS de 1,15 Mg m-3. Esse padrão de resposta torna a 
glutaminase um promissor indicador da qualidade estrutural do solo, já que a 
degradação da estrutura também pode ocorrer por pulverização do solo em função de 
operações de preparo, como a escarificação realizada no EC1. O aumento da DS e a 
redução dos macroporos nos maiores ECs pode ter prejudicado os fluxos e trocas 
gasosas no solo, com o consequente decréscimo da disponibilidade de O2 e aumento 
da concentração de CO2, diminuindo assim atividade microbiana (Pengthamkeerati et 
al., 2011).  A menor atividade da microbiota do solo com o aumento o EC pode ser 
associada também aos efeitos negativos da compactação sobre o crescimento das 
plantas, levando à redução no aporte de material orgânico, principalmente raízes e, 
assim, na disponibilidade de fontes de energia e nutrientes para os microrganismos.  

As culturas de outono-inverno influenciaram significativamente apenas a RB e a 
atividade da fosfatase (Tabela 1). Em geral, a RB foi maior nas parcelas sob cultivo de 
culturas de cobertura (aveia e braquiária), o que provavelmente está associado a maior 
disponibilidade de fontes de energia e nutrientes pela maior produção de palha e raízes 
destas espécies. De modo similar, a fosfatase apresentou maior atividade nas culturas 
que proporcionaram maior cobertura morta no momento da amostragem (aveia, 
braquiária e trigo). Além de ter encerrado o ciclo três meses antes da avaliação, 
resultando em menor cobertura do solo, a adubação fosfatada (60 kg ha-1 de P2O5) 
pode ter inibido a atividade da fosfatase nas parcelas sob cultivo de milho.  

Diante disso, conclui-se que a compactação do solo diminui a atividade 
microbiana, sendo a RB e a atividade das enzimas celulase e glutaminase os atributos 
mais sensíveis à degradação física do solo.  
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Tabela 1. Respiração basal (RB), carbono da biomassa microbiana (CBM) e atividade 
das enzimas fosfatase ácida (Pase), arilsulfase (ArilS), celulase (CEL) e glutaminase 
(GLU), de amostras coletadas em outubro/2014 na camada de 0,0-0,1 m de um 
LATOSSOLO Vermelho distroférrico, influenciados pelo estado de compactação e por 
espécies vegetais cultivadas no outono-inverno. 
Tratamentos(1) RB CBM Pase ArilS CEL GLU 

 µg C-CO2 d-1 g g kg-1 µg p-nitrofenil g-1 h-1 µg AR g-1 mg N kg-1 
EC1    9,97 a(2)    623ns    511 a     84ns    179 a 318 a 
EC2 7,60 b    642    434 ab     85    127 b 338 a 
EC3 5,94 c    557    407 c     70      99 c 209 b 

 

Aveia        8,55 ab     686ns    564 a     95ns    160ns    243ns 
Braquiária        8,94 a    647    449 b     68    123    311 

Milho        6,73 c    596    358 c     71    111    303 
Trigo        7,13 bc    500    431 b     86    145    297 

(1) EC1 = SPD escarificado; EC2 = SPD sem compactação adicional e sem escarificação; EC3 = SPD com compactação 
adicional por oito passadas de uma colhedora com massa de 9,6 Mg);  
(2) Médias seguidas por letras diferentes nas colunas e dentro de cada fator (estado de compactação e culturas de 
outono-inverno) diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05); ns = diferenças não significativas (Teste F, 
p<0,05). 

 

 
Figura 1. Relação entre a densidade do solo (DS) e a respiração basal (RB) (a), 
carbono da biomassa microbiana (CBM) (b), atividade das enzimas fosfatase ácida 
(Pase) (c), celulase (CEL) (d), glutaminase (GLU) (e) e arilsulfatase (ArilS) (f), em 
amostras coletadas em outubro/2014 na camada de 0,0-0,1 m de um Latossolo 
Vermelho Distroférrico. 
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DOSES E MODOS DE APLICAÇÃO DE SILÍCIO NA CULTURA DA SOJA 

SOUZA, R.P.G.P.1; ALVES, R.P.S.C.1; DAVID, C.H.O.1; AGUIAR, W.H.R.1; DINIZ, J.F.
1; BARROS, P.P.V.1; CAMPOS, C.N.S.1;

1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Campus de Chapadão do Sul, 
Chapadão do Sul, MS, rhuanpereira14@gmail.com. 

Apesar do silício (Si) não fazer parte do grupo dos elementos essenciais para o 
crescimento das plantas, é muito discutido por nutricionistas vegetais, a sua 
essencialidade, sem, contudo chegar a um aspecto conclusivo (Korndörfer; Datnoff, 
1995). Entretanto na literatura encontram-se trabalhos que relatam diversos efeitos 
deste elemento benéfico sobre a cultura da soja, tais como, melhora da resistência a 
pragas, patógenos e à déficit hídrico, além da melhoria na qualidade da cultura e 
produtividade (Teodoro et al., 2015). 

Apesar de serem poucas as informações encontradas na literatura sobre a 
influência do Si sobre a taxa fotossintética em leguminosas, alguns trabalhos como os 
de Shen et al. (2010), relataram efeito benéfico sobre os parâmetros fotossintéticos 
com a aplicação de Si em plantas de soja sob condições de déficit hídrico. Segundo 
Korndörfer et al. (2002) em gramíneas (plantas acumuladoras de silício) o aumento da 
fitomassa seca, é atribuído devido a ações indiretas que o silício promove, como 
melhorar a arquitetura das plantas (folhas mais eretas), assim consequentemente 
diminui o auto sombreamento, o que proporciona o incremento da taxa fotossintética. 
Isto segundo Epstein (2001) se pressupõem no que vem se observando ao longo dos 
anos, o fato do silício estar relacionado ao aumento da clorofila e à melhoria no 
metabolismo da planta. 

A hipótese baseia-se que o Si pode otimizar os atributos fisiológicos da planta, 
garantindo maior potencial produtivo para a cultura. Também, que diferentes modos de 
aplicação e fontes de ácido monosilícico podem atuar de maneira diferente sobre o 
aproveitamento do elemento e alterar o metabolismo fotossintético das plantas de 
soja. Entretanto, são escassas as informações que dizem respeito à forma de 
aplicação do Si e se existe alguma diferença sobre o manejo de aplicação deste 
produto sobre a soja, sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da 
aplicação de Si foliar e no sulco de plantio no desempenho agronômico da cultura da 
soja. 

O experimento foi conduzido na área experimental da Fundação de Apoio a 
Pesquisa Agropecuária de Chapadão, localizada no município de Chapadão do Sul, 
MS, com latitude de 18º 48' 46" S, longitude 52º 36' 00" W e altitude de 820 m. O clima 
da região é classificada como Tropical úmido. O solo no local do experimento foi 
classificado como Latossolo Vermelho Distrófico, de textura argilosa. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, cujos tratamentos 
foram dispostos em esquema fatorial 3 X 4, sendo três doses do produto comercial 
“ZunSil” (0, 500 e 1000 mL.ha-1, correspondendo respectivamente a 0, 100 e 200 
mL.ha-1 de Si na forma líquida de ácido monosilícico) pulverizados de forma foliar e 
quatro doses de “Silcoat” (0, 2.5, 5 e 10 kg ha-1, correspondendo respectivamente a 0, 
0.5, 1 e 2 kg ha-1 de Si, na forma de ácido monosilícico em pó) aplicado no sulco de 
plantio, contendo quatro repetições.  

Os tratamentos com aplicação do ácido monosilícico de forma foliar foram 
realizadas quando as plantas apresentavam o estádio fonológico V4 e V7 por 
aplicação repetitiva, para tanto, utilizou-se pulverizador de pesquisa Herbicat com uma 
barra de aplicação com 4 bicos, com vazão de 150 L ha-1.

Nos tratamentos onde o Si foi aplicado no sulco de plantio, efetuou-se o 
revestimento deste nutriente na formulação NPK, utilizando polímero coatagro (2 mL 
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por kg de fertilizante), para tanto, os fertilizantes foram devidamente pesados em 
balança eletrônica, colocados em sacos de plásticos com capacidade para 20 L, em 
seguida adicionou-se o polímero sobre o fertilizante e o Si de acordo com os 
tratamentos, logo após, realizou-se a mistura. Utilizou-se na adubação 115 kg ha-1 de 
fosfato monoamônico e 150 kg ha-1 de cloreto de potássio, seguindo a recomendação 
de adubação com base na análise química do solo. A semeadura foi realizada durante 
o ano agrícola 2014/15 utilizando a cultivar de soja (P98Y30), com densidade de 
310.000 sementes ha-1 com ciclo de 115 dias. 

O monitoramento do índice de cor verde (ICV) foi obtido utilizando-se um 
clorofilômetro portátil (Clorofilog). A avaliação das trocas gasosas, foi realizada através 
da fotossíntese (mmol CO2 s¹ m²), condutância estomática (mol m² s¹) e transpiração 
(mmol H2O s¹ m²), por meio de um aparelho analisador de gases a infravermelho 
(LICOR, Inc., LI6400). As medições foram realizadas nas folhas + 1, em quatro plantas 
por tratamento, no período entre as 9 e 11 horas. 

Para a realização da análise estatística, os dados foram submetidos à análise 
de variância, onde a comparação de médias foi realizada usando-se o teste de Tukey 
a 5% de probabilidade.  

Conforme pode ser observado na Tabela 1, não foi constatada diferença 
significativa para nenhum dos parâmetros avaliados, independente do tratamento 
utilizado, isto, pode estar relacionado ás baixas dosagens de aplicação do Si seja via 
solo ou foliar utilizado no presente estudo, pois, segundo Oliveira et al. (2015) com 
uma dosagem de até 2,32 t de Si ha-1 no solo, se obtém valores mais expressivos da 
massa de mil sementes desta cultura. 

O fato da cultura da soja ser considerada uma planta intermediária no acúmulo 
de Si, faz com que, as respostas à aplicação desse elemento sejam mais difíceis de 
serem observadas (Pereira Júnior et al., 2010). Entretanto em gramíneas (arroz, cana-
de-açúcar, sorgo, milheto, milho, entre outros), que são plantas acumuladoras de Si, 
são comumente observados resultados positivos com a aplicação desse elemento 
(Raij; Camargo, 1973). 

Neste sentido, alterações na metodologia para disponibilização deste elemento 
para a cultura, como novas fontes de Si, aumento da dose, épocas de aplicação, 
parcelamento de aplicação, segundo Pereira Júnior et al. (2010), poderiam constituir 
se em uma nova alternativa de fornecimento desse elemento às plantas, no sentido de 
se obter resultados positivos com essa aplicação. Em algodoeiro, utilizando silicato de 
potássio, nas doses de 0, 40, 80 e 120 g L-1 causou aumento significativo no teor de 
clorofila (Farias, 2012). Já a utilização de metassilicato de sódio adicionado à solução 
nutritiva para hidroponia nas doses 0, 10, 25, 50, 100 e 200 mg L-1 causou aumento na 
fotossíntese, reduziu a transpiração excessiva e a condutância estomática (Ferreira, 
2008). Outro trabalho em algodoeiro, constatou a diminuição da condutância 
estomática e não houve resposta sobre a transpiração nas cultivares “ BRS rubi e 
topázio ” nas doses de 0, 50, 100, 150 e 200 mg L-1 na fonte de silicato de potássio 
(Ferraz et al., 2014). 

As hipóteses do trabalho, nestas dadas condições foram refutadas. Não foi 
constatada diferença significativa para os parâmetros avaliados, independente dos 
tratamentos utilizados. 
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Tabela 1. Índice de cor verde (ICV), condutância estomática (CE), transpiração (T), 
fotossíntese (A), massa de 100 grãos (M100G) e produtividade de grãos de soja 
(PROD), em função da aplicação de silício via foliar e via solo. Chapadão do Sul – MS, 
2017.

ICV
CE T A M100G PROD 

(mol m-2 s-1) (mmol
H20/s-1 /m-2)

(mmol
CO2/s-1 /m-2) (g) (kg ha-1)

Si Foliar       
0 36,23 0,52 9,03 24,09 14,02 4527 

100 33,50 0,63 9,80 26,51 14,06 4501 
200 34,48 0,51 8,46 24,31 13,91 4892 

DMS 2,67 0,19 2,40 4,62 0,63 597 
Si Solo       

0 33,99 0,56 9,29 24,39 14,05 4505 
0,5 34,50 0,54 9,02 25,38 13,88 4563 
1,0 35,81 0,61 9,70 26,87 14,10 4834 
2,0 34,65 0,51 8,38 23,23 13,98 4659 

----------------------------------- Valor F -----------------------------------
Si Foliar 3,22ns 1,53ns 1,51ns 1,01ns 0,18ns 1,62ns

Si Solo 0,75ns 0,49ns 0,78ns 1,01ns 0,23ns 0,52ns

Foliar x Solo 0,95ns 0,17ns 0,12ns 0,44ns 0,64ns 1,98ns

CV% 8,9 39,1 23,9 21,3 5,2 14,8 
ns: não significativo pelo teste F
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PLANTIO DIRETO: EFEITOS NA DISPONIBILIDADE DE 

MICRONUTRIENTES 
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PARRA, L.F¹.  
 
1Universidade Estadual Paulista - Unesp, Campus de Ilha Solteira, SP, 
bossolani.agro@gmail.com. 

 
A acidez do solo é um dos fatores que mais limitam o desenvolvimento e reduz 

o potencial produtivo das culturas na região do cerrado no Brasil. Solos tropicais 
apresentam alto intemperismo, o que promove problemas de acidez, baixa saturação 
de bases e capacidade de troca catiônica, além de apresentar altos teores de 
elementos tóxicos como o alumínio trocável (Al3+) e o manganês (Mn2+). A correção da 
acidez dos solos é fundamental para elevar sua capacidade produtiva. 

A calagem é uma prática essencial para as culturas porque esta operação tem 
a capacidade de neutralizar a acidez do solo, aumentar a disponibilidade e fornecer 
nutrientes, como cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+), aumentar o valor pH, insolubilizando 
outros nutrientes que em certos níveis são tóxicos, como ferro (Fe) e Mn, e reduzir a 
toxidez por alumínio. 

Contudo, o sistema plantio direto (SPD) preconiza o não revolvimento do solo, 
dificultando a eficiência da calagem. Neste tipo de sistema produtivo, é necessário que 
a calagem seja feita em superfície no solo, sem que haja incorporação, porém, a baixa 
solubilidade do calcário em relação a água, afeta o resultado da operação.  

Neste contexto, a aplicação de gesso agrícola, um subproduto da produção de 
ácido fosfórico, composto basicamente por sulfato de cálcio, é uma alternativa no 
fornecimento de Ca e enxofre (S) em profundidade, podendo atuar como 
condicionador de solo, e reduzindo dos teores de Al3+, limitando seu efeito tóxico ao 
desenvolvimento radicular. Além disso, o gesso vem sendo usado como um insumo 
complementar ao calcário, e utilizado pelo motivo de apresentar maior solubilidade, 
movimentando-se pelo perfil do solo, por meio da percolação com a água. Em 
contrapartida, ainda se tem dúvidas quanto ao método e dose de aplicação do gesso 
juntamente ao calcário, pois existem evidências de que uma saturação de Ca no solo 
pode acarretar numa inibição competitiva entre nutrientes, como Ca e zinco (Zn). 

Em função do exposto, o presente trabalho objetivou estudar o comportamento 
do calcário e/ou gesso reaplicados em superfície, e seus reflexos nos atributos 
químicos do solo e na disponibilidade de micronutrientes para a cultura da soja.  

O experimento está sendo desenvolvido desde o ano de 2011 em Latossolo 
Vermelho distrófico de textura argilosa, no qual se apresenta em delineamento em 
blocos ao acaso, em esquema de parcelas subsubdivididas com quatro repetições. 
Como tratamentos nas parcelas, foi instalado o milho em dois sistemas de cultivo, 
sendo eles, solteiro e consorciado com Urochloa brizantha cv. Marandu. Para as 
subparcelas foram utilizadas quatro doses de calcário (0; 2000; 4000 e 6000 kg ha-1) 
e quatro doses de gesso (0; 1500; 3000 e 4500 kg ha-1) distribuídas ao acaso nas 
subsubparcelas. As aplicações foram em superfície manualmente em cada parcela, 20 
dias após a semeadura (DAS) do milho, a fim de evitar contaminação pela semeadora 
e o rodado do trator. Utilizou-se a variedade BMX Potência RR com 16,2 sementes m-
1 de sulco e espaçamento de 0,45 m. A semeadura foi realizada no dia 14 de 
dezembro de 2016, sobre a palhada remanescente do milho solteiro e consorciado. 
Utilizou-se 300 kg ha-1 do formulado 00-20-20. A colheita se deu no dia 4 de abril de 

267



Sessão de Microbiologia, Fertilidade e Nutrição de Plantas 839

2017, cerca de 120 DAS (Dias Após Semeadura). As médias foram submetidas à 
análise de variância individual ANOVA pelo teste F (p ≤ 0,05), e quando houve 
diferença significativa, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05) 
para o fator qualitativo (sistemas) e análise de regressão polinomial (p ≤ 0,05) para os 
fatores quantitativos (doses de calcário e gesso). A análise foi realizada utilizando o 
software AGROESTAT®. 

No desdobramento de calcário dentro de cada dose de gesso (Figura 1A), as 
médias ajustaram-se a equações quadráticas, apresentando DMET e teores de Cobre 
(Cu) máximos de 4750, 4187, 1829 e 2093 kg ha-1 de calcário e 14,84, 15,90, 18,31 e 
18,88 g kg-1. Desdobrando-se as doses de gesso dentro de cada dose de calcário, foi 
possível observar que para ausência da aplicação de calcário e para a dose de 4000 
kg ha-1, as médias ajustaram-se a equações lineares crescentes, mediante acréscimo 
nas doses de gesso, obtendo teores máximos de Cu 18,07 e 19,80 g kg-. Segundo 
Malavolta et al. (1997), os teores adequados de Cu para a cultura da soja estão entre 
10,0-30,0 g kg-1, portanto, estando todos os valores dentro dos padrões prefixados. 

Em relação à concentração dos íons metálicos Fe e Zn, observou-se influência 
significativa das doses de calcário, apenas, onde para o Fe (Figura 2A), houve ajuste a 
uma equação quadrática, apresentando DMET de 2840 kg ha-1 e teor máximo de 281 
g kg-1, sendo que doses superiores a esta, promoveram decréscimo acentuado nas 
concentrações deste micronutriente nos tecidos foliares da soja. Em contrapartida, 
para o Zn (Figura 2B), os teores foliares do mesmo decresceram linearmente mediante 
elevação nas doses de calcário, chegando a acumular 49 g kg-1. Para ambos os 
micronutrientes, seus teores são classificados como adequados para a cultura, 
segundo recomendação de Malavolta et al. 1997, sendo as quais 51,0-350,00 g kg-1 
para o ferro e 21,0-50,0 g kg-1 para o zinco. 

Os teores de Manganês (Tabela 1) não foram influenciados significativamente 
pelos tratamentos utilizados. Em média, a cultura da soja apresentou concentração 
foliar de Mn de 108,96 g kg-1 teor considerado acima da faixa ideal (21,0-100,0 g kg-1), 
segundo recomendações de Malavolta et al. (1997).  

Nesse contexto, os nutrientes analisados, exceto o Manganês, foram 
influenciados significativamente pelos tratamentos utilizados e seus teores foram 
classificados como satisfatórios para a cultura da soja. Sendo assim, a calagem e a 
gessagem, juntamente, se recomendadas de forma adequada, são práticas 
aconselháveis para a correção da acidez do solo, tornando os nutrientes, na solução 
do solo, mais disponíveis para a cultura.  
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Figura 1. Desdobramento da interação significativa entre doses de calcário e gesso (A 
e B) para os teores foliares de Cu. Selvíria - MS, Brasil, 2016/17.  
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Figura 2. Teores foliares de Fe (A) e Zn (B) em função das doses de calcário 
reaplicadas ao solo. Selvíria - MS, Brasil, 2015/16.  
 
 
Tabela 1 - Valores de F e médias encontradas para os teores foliares de cobre (Cu), 
ferro (Fe), manganês (Mn) e zinco (Zn) de soja em função dos tratamentos. Selvíria - 
MS, Brasil, 2016/17.  

TRATAMENTOS 
Cobre Ferro Manganês Zinco 
---------------------- (mg kg-1) --------------------- 

SISTEMA (S)     
Solteiro 16,22 249,25 94,28 53,84 
Consorciado 15,68 260,09 123,65 54,59 
CALCÁRIO kg ha-1 (C)     
0 16,50 252,37 109,43 57,62 
2000 17,43 273,43 116,62 57,37 
4000 17,44 275,81 111,43 54,56 
6000 12,44 217,06 98,37 47,31 
GESSO kg ha-1 (G)     
0 14,87 250,00 111,00 57,12 
1500 15,75 261,25 115,25 51,37 
3000 16,31 256,00 108,12 53,06 
4500 16,87 251,43 101,50 55,31 
Teste F     
S 5,90 ns 12,80 ns 25,00 ns 0,01 ns 
C 37,74 ** 32,44 ** 1,85 ns 13,51 ** 
G 12,08 ** 0,47 ns 3,26 ns 1,13 ns 
S x C 3,56 ns 1,20 ns 2,04 ns 1,33 ns 
S x G 2,88 ns 0,83 ns 0,82 ns 1,07 ns 
C x G 3,99 ** 1,18 ns 2,07 ns 0,67 ns 
S x C x G 0,92 ns 0,94 ns 0,96 ns 0,39 ns 
Média geral 15,95 254,67 108,96 54,21 
DMS sistema 2,78 38,51 74,64 88,94 
RL calcário 49,28 ** 23,52 ** 2,30 ns 6,00 ** 
RQ calcário 58,48 ** 69,86 ** 3,20 ns 1,86 ns 
RL gesso 35,76 ** 0,00 ns 3,89 ns 0,13 ns 
RQ gesso 0,41 ns 1,14 ns 1,81 ns 2,85 ns 
CV (%) subsubparcela 6,15 11,64 14,82 17,48 
Médias seguidas de letra iguais, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  
** significativo p<0,01; * significativo 0,01<p<0,05; ns: não significativo 
Fonte: Dados do próprio autor. 
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A soja (Glycine max (L.) Merrill) é considerada como uma das mais importante 
leguminosas a qual é base alimentar da população de inúmeros países ao redor do 
mundo. Segundo Bruinsma (2009) a soja é a mais importante de todas as oleaginosas 
produzidas no Brasil.  

Os bioativadores funcionam no auxílio do desenvolvimento e rendimento da 
soja, disponibilizando os nutrientes que se encontram no solo, mas indisponíveis para 
a planta, podendo ser utilizado com o incremento de um adubo (Avaci et al., 2010). 
Desses podemos citar o P (fosfato) que segundo Hoppo et al. (1999), tem sua 
disponibilidade diretamente relacionada com o desenvolvimento da planta e sua falta 
no início do desenvolvimento restringe o crescimento.  

O objetivo do presente trabalho foi estudar o efeito da adubação inicial com 
fosforo utilizando o produto comercial Fosmais® (0-21-0) da empresa Vale 
Fertilizantes e do complexo Penergetic que engloba o penergetic K (solo) e penergetic 
P. (planta) e suas interações sobre as características agronômicas da soja cultivada 
em vaso na casa de vegetação. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação nas instalações do 
Campo Experimental do ILES/ULBRA localizado no município em Itumbiara-GO, com 
altitude média de 488 m, definido pelas coordenadas geográficas de 18°40´97´´ 
latitude Sul e 49°19´19´´ longitude Oeste, na safrinha de 2016. Para a condução do 
ensaio foi empregado cultivar de soja geneticamente modificada 95R51 com tolerância 
a Roundup Ready® de habito de crescimento indeterminado e de ciclo curto da 
Empresa Dupont Pioneer. O delineamento experimental foi casualizados, com quatro 
tratamentos e 10 repetições. O plantio foi realizado manualmente no dia 29-03-2016 
depositando cinco sementes por saco plástico de 20 x 30 cm. Utilizando em todos os 
tratamentos 100 kg do fertilizante NPK (20-0-20). No estágio V4 foi realizado desbaste 
deixando a planta mais vigorosa e foi aplicado 100kg de nitrogênio na forma de uréia. 
As demais plantas foram utilizadas para a determinação da matéria seca da raiz e da 
planta em V4. Para o enchimento dos sacos plásticos foi utilizado solo de barranco 
coletada no próprio Campus da ILES/ULBRA, uma análise de solos foi coletada e 
encaminhada para análise química e textural no Laboratório de Análises de Solos 
ILES/ULBRA.

Quando as plantas atingiram o estágio R5.5 onde a maioria das vagens 
apresentam entre 75% e 100% de granação, foram colhidas manualmente às plantas 
para verificar a eficiência da adubação com Fosmais® (0-21-0) e do complexo 
Penergetic K (solo) e Penergetic P. (planta) e suas interações sobre as características 
agronômicas da soja. Para avaliar as características agronômicas foi considerado 
peso fresco de planta, peso fresco de vagens por planta e peso fresco de raiz.

Os dados foram agrupados e comparados os tratamentos, sendo avaliados 
por comparação de médias entre variâncias, utilizando o programa de análise 
estatística e planejamento de experimentos Minitab 17. Os dados obtidos foram 
submetidos a análise da variância e teste de médias por Tukey a 5% de probabilidade 
de erro. 
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De acordo com o desenvolvimento inicial (Figura 1 e 2 ) podemos concluir 
que adubação com fosforo (Fosmais 0-21-0) e o bioativador Penergetic não influenciou 
significativamente o vigor inicial das plantas de soja.  

Para os parâmetros de rendimento agronômico verificou-se que a 
aplicação do adubo fosfatado Fosmais em associação com a aplicação de Penergetic 
(0-21-0) aumentou significativamente o peso fresco de raiz de planta (Figura 3), o peso 
fresco da parte aérea das plantas (Figura 4) e o peso fresco de vagens (Figura 5) em 
relação ao tratamento testemunha e Penergetic. A absorção deste elemento por parte 
da planta é mais ou menos constante, e a taxa de acumulação média geralmente não 
ultrapassa 0,4 kg/ha/dia (Mooy et al., 1973), o que determina que a sua disponibilidade 
na solução do solo seja fundamental para alcançar altas taxas de absorção. Por outro 
lado, a aplicação isolada de fosmais isolado não afetou o peso fresco de raiz de planta 
em relação ao tratamento testemunha e penergetic isolado, afetou os demais 
parâmetros peso fresco da parte aérea das plantas e o peso fresco de vagens quando 
comparado a testemunha e o tratamento com penergetic isolado. Segundo Novais e 
Smyth (1999), a recomendação de fósforo para culturas anuais, em solos com baixos 
teores de “P-disponível” varia de 90 a 120 kg.ha-1 de P2O5. Entretanto esses 
experimentos obtêm um baixo fator de capacidade sendo necessárias doses mais 
elevadas de fósforo para se atingir à produção máxima.

Não se verificou diferenças significativas entre o tratamento com aplicação 
de Fosmais isolado em relação ao tratamento Fosmais em adição com Penergetic, 
sendo observada apenas uma tendência na melhor absorção de Fósforo em termos 
dos dados médio. 

Dessa forma podemos concluir que o uso do complexo Penergetic K e P 
aplicado em associação ou não com o adubo fosfatado Phosmais não afetou o 
desenvolvimento inicial da soja realizada no estágio V4. No entanto a aplicação do 
adubo fosfatado Fosmais em associação com a aplicação de Penergetic aumentou 
significativamente o peso fresco de raiz de planta, o peso fresco da parte aérea das 
plantas e o peso fresco de vagens em relação ao tratamento testemunha e Penergetic 
aplicado isoladamente. Entretanto, não foram verificadas diferenças significativas entre 
o tratamento com aplicação de Fosmais isolado em relação ao tratamento Fosmais em 
adição com Penergetic, para todos os parâmetros agronômicos avaliados sendo 
observado apenas uma tendência na melhor absorção de Fósforo em termos dos 
dados médio 
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Anexos:
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Figura 1. Peso médio de matéria 
seca de planta de soja em V4 
submetida a adubação com fosforo 
(Fosmais 0-21-0) e o bioativador 
Penergetic cultivada em vaso em 
casa de vegetação (Itumbiara, GO, 
2016).

Figura 2. Peso médio de matéria 
seca de raíz de planta de soja em 
V4 submetida a adubação com 
fosforo (Fosmais 0-21-0) e o 
bioativador Penergetic cultivada em 
vaso em casa de vegetação 
(Itumbiara, GO, 2016). 

Figura 3. Peso fresco de raiz de 
planta de soja em R5.5 submetida a 
adubação com fosforo (Fosmais 0-
21-0) e o bioativador Penergetic 
cultivada em vaso em casa de 
vegetação (Itumbiara, GO, 2016). 

Figura 4. Peso fresco de planta de 
soja em R5.5 submetida a 
adubação com fosforo (Fosmais 0-
21-0) e o bioativador Penergetic 
cultivada em vaso em casa de 
vegetação (Itumbiara, GO, 2016). 
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Figura 5 - Peso fresco de vagens por planta de soja em R5.5 
submetida a adubação com fosforo (Fosmais 0-21-0) e o bioativador 
Penergetic cultivada em vaso em casa de vegetação (Itumbiara, GO, 
2016).
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CULTIVARES DE SOJA SUBMETIDAS À CALAGEM SUPERFICIAL E ADUBAÇÃO DE 
SISTEMA COM FÓSFORO E POTÁSSIO NA SUCESSÃO TRIGO/SOJA 

 
FOLONI, J.S.S.1; OLIVEIRA JUNIOR, A. de1; CASTRO, C. de1; OLIVEIRA, F.A. de1 
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Os solos agricultáveis do Brasil, em sua grande maioria, são ácidos e pobres em 

nutrientes, em tal magnitude que se tem como imprescindível adotar programas de calagem e 
adubação com elevada aferição para a sojicultura, com o intuito de incrementar a produtividade e 
reduzir custos. 

Em termos de calagem, a faixa de valores adequados de saturação por bases (V) para a 
soja no Brasil varia de 50 a 70% da CTC, na camada de 0-20 cm de profundidade, de acordo com 
as propriedades químicas e granulométricas dos solos predominantes em cada região 
(Tecnologias..., 2013). Contudo, além do diagnóstico químico do solo, há discussões sobre a 
necessidade de se considerar a responsividade de cultivares de soja à calagem, mas não há 
consenso sobre este detalhamento.  

Quanto aos programas de adubação em sistemas integrados de produção de grãos, tem-
se buscado aprimorar tecnologias de aporte de nutrientes considerando todas as culturas que 
compõem esses sistemas. Nesse sentido, especificamente para adubações com fósforo (P) e 
potássio (K) na sucessão trigo/soja, há disposição em aplicar antecipadamente na cultura do trigo 
todo o fertilizante da soja, alegando-se vantagens de operações mecanizadas na instalação da 
soja, incremento de produtividade do trigo (sem causar prejuízo à soja) e menor acamamento da 
soja. 

Porém, as tabelas vigentes de adubação com P e K da soja foram elaboradas para 
aplicações de P nos sulcos de semeadura da cultura, e de K na semeadura e/ou em cobertura, 
utilizando-se fontes solúveis (Tecnologias..., 2013). Outro fator-chave, assim como para a 
calagem, é definir o nível de resposta de cultivares de soja à adubação antecipada de P e K na 
cultura de inverno. 

O objetivo do trabalho foi verificar o desempenho de diferentes cultivares de soja em 
função da calagem superficial, e de três situações de adubação com P e K na sucessão trigo/soja: 
(1) doses de P e K na semeadura do trigo, e doses de P e K na semeadura da soja, de acordo 
com as tabelas vigentes de adubação de ambas as culturas; (2) doses de P e K da soja 
totalmente antecipadas na semeadura do trigo, somadas às doses de P e K do trigo, e ausência 
de P e K na soja; e (3) ausência de adubação com P e K no trigo e na soja. 

Foram realizados três experimentos na fazenda da Embrapa em Ponta Grossa/PR, nas 
safras 2014/15, 2015/16 e 2016/17. As áreas vinham sendo manejadas no sistema plantio direto 
(SPD) com a rotação de soja e milho no verão, e trigo e aveia-preta no inverno, e apresentavam-
se agronomicamente adequadas (TECNOLOGIAS..., 2013). Foram realizadas amostragens de 
solo nas camadas de 0-20 e 20-40 cm de profundidade, respectivamente:  5,15 e 5,05 pH em 
CaCl2;  20,76 e 16,50 g dm-3 de C;  14,23 e 1,31 mg dm-3 de P; 4,15 e 3,58 cmolc dm-3 de H+Al;  
0,11 e 0,20 cmolc dm-3 de Al; 0,50 e 0,24 cmolc dm-3 de K; 3,78 e 3,17 cmolc dm-3 de Ca; 1,22 e 
0,98 cmolc dm-3 de Mg; 9,66 e 7,97 cmolc dm-3 de CTC; 56,89 e 54,56% de saturação por bases 
(V). Todos os critérios de adubação (menos P e K), manejo fitossanitário, tratos culturais e demais 
procedimentos agronômicos para a soja e para o trigo foram realizados conforme as indicações de 
Tecnologias...(2013) e CBPTT (2013). 

O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso, com quatro repetições, no 
esquema fatorial 4x2x3, com os tratamentos organizados da seguinte forma: quatro cultivares de 
soja BRS 1001 IPRO (GMR 6.2), BRS 1003 IPRO (GMR 6.3), BRS 1007 IPRO (GMR 6.0) e BRS 
1010 IPRO (GMR 6.1); submetidas a ausência e presença de calagem superficial; e três sistemas 
de adubação com P e K na sucessão trigo/soja, sendo o sistema S1 (1 PK Trigo + 1 PK Soja) com 
40 kg ha-1 de P2O5 e 40 kg ha-1 de K2O na semeadura do trigo, e 60 kg ha-1 de P2O5 e 60 kg ha-1 
de K2O na semeadura da soja; sistema S2 (1+1 PK Trigo + 0 PK Soja) com 100 kg ha-1 de P2O5 e 
100 kg ha-1 de K2O na semeadura do trigo, e ausência de P e K na semeadura da soja; e sistema 
S3 (0 PK Trigo + 0 PK Soja) com ausência de adubações com P e K no trigo e na soja. 
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A calagem superficial foi realizada em meados de abril de 2014, antes da instalação do 
trigo, com calcário dolimítico (PRNT = 91%), calculada para elevar a saturação por bases (V) a 
70% na camada de 0-20 cm de profundidade. As doses de P e K foram definidas a partir de 
análise de solo na camada de 0-20 cm de profundidade, e de tabelas de adubação das culturas da 
soja e do trigo (Tecnologias..., 2013; CBPTT, 2013). O experimento foi executado por três anos 
consecutivos na mesma área, obedecendo o mesmo delineamento experimental, para verificar o 
efeito residual dos tratamentos. As parcelas foram compostas por oito linhas de lavoura de soja 
espaçadas a 0,50 m e 7 m de comprimento, e por 20 linhas de lavoura de trigo espaçadas a 0,20 
m e 7 m de comprimento. A área útil na soja foi constituída por seis linhas centrais de 6 m, e no 
trigo por 14 linhas centrais de 6 m. No estádio R8 foi realizada avaliação visual de acamamento na 
área útil das parcelas, utilizando-se notas de 1 a 5 para 0% a 100% de plantas acamadas, 
respectivamente. Foi efetuada colheita mecanizada dos grãos em três linhas de 6 m da área útil 
das parcelas, com colhedora automotriz desenvolvida para experimentação agrícola. Calculou-se 
a produtividade com teor de água corrigido a 130 g kg-1. Os resultados foram submetidos à análise 
de variância pelo teste F (p≤0,05), e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

A antecipação da adubação da soja na cultura de inverno não prejudicou o rendimento de 
grãos, nas três safras (Tabela 1). O sistema S2, com 100 kg ha-1 de P2O5 e 100 kg ha-1 de K2O na 
semeadura do trigo, e ausência de P e K na semeadura da soja, foi estatisticamente equivalente 
ao sistema S1 com 40 kg ha-1 de P2O5 e 40 kg ha-1 de K2O na semeadura do trigo, e 60 kg ha-1 de 
P2O5 e 60 kg ha-1 de K2O na semeadura da soja. A única situação em que houve perda 
significativa de produtividade foi na ausência de adubação com P e K em ambas as culturas, no 
sistema S3. 

Portanto, é viável fazer a antecipação total das doses de P e K da soja na cultura do trigo 
antecessor. Ressalta-se que neste trabalho, o solo da camada de 0-20 cm de profundidade 
continha 0,5 cmolc dm-1 de K e 14,23 mg dm-3 de P na instalação do experimento, e esses teores 
são considerados altos para as culturas da soja e do trigo (Tecnologias..., 2013; CBPTT, 2013). 

A calagem superficial no SPD aumentou significativamente o acamamento da soja, nas 
três safras (Tabela 1). Na instalação do experimento, o solo encontrava-se com V de 56,89% na 
camada de 0-20 cm, e aplicou-se calcário dolimítico sobre a palhada para elevar o V a 70%. É 
considerado viável o cultivo da soja em solos com valores de V de 50 a 70% na camada de 0-20 
cm (Tecnologias..., 2013). Porém, tem sido frequente o uso excessivo de calcário nos sistemas 
integrados de produção de grãos que envolvem a soja. 

O acamamento apresentou interações significativas entre tratamentos nas três safras 
(Tabela 1). Na safra 2014/15 foi constatada interação entre calagem e adubação de sistema 
(Figura 1-a), na safra 2015/16 entre cultivar e calagem e entre calagem e adubação (Figuras 1-b e 
1-c), e na safra 2016/17 entre cultivar e calagem e entre cultivar e adubação (Figuras 1-d e 1-e). A 
calagem foi o fator que mais intensificou o acamamento da soja, em todas as interações 
significativas, nas três safras (Figuras 1-a, 1-b, 1-c e 1-d). 

Houve variação expressiva de acamamento da soja em resposta à adubação de sistema 
(Tabela 1 e Figura 1). Os menores valores de acamamento foram observados quando se fez 
aplicação de P e K na semeadura da soja, seguindo a recomendação vigente para a cultura 
(Tecnologias..., 2013). Esperava-se o contrário, ou seja, sem o aporte de fertilizantes na 
instalação da soja poderia haver menor tendência de crescimento excessivo da lavoura, o que 
comumente acarreta em acamamento.     

Conclui-se que a adubação de sistema na sucessão trigo/soja é viável, com antecipação 
de toda a adubação de P e K da soja na cultura antecessora de inverno, desde que os teores 
destes nutrientes no solo estejam em níveis elevados. 

A calagem superficial no SPD para elevar a saturação por bases (V) a 70%, em um solo 
quimicamente adequado para o cultivo da soja, intensifica o acamamento das plantas e não 
contribui para incrementar o rendimento de grãos. 
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Tabela 1. Acamamento (Acam) e produtividade (Prod) de grãos de genótipos de soja submetidos 
à calagem superficial e adubação de sistema com P e K na sucessão trigo/soja, nas safras 
2014/15, 2015/16 e 2016/17 em Ponta Grossa/PR. 

Tratamento Safra 2014/15 Safra 2015/16 Safra 2016/17 
 Acam Prod Acam Prod Acam Prod 

Genótipo  kg ha-1  kg ha-1  kg ha-1 
BRS 1001 IPRO 2,38 ax 3750 bx 2,92 ax 3645 b 2,39 ax 4322 a 
BRS 1003 IPRO 1,13 bx 4054 ax 1,64 bx 4280 a 1,46 bx 4384 a 
BRS 1007 IPRO 1,00 bx 3886 ab 1,20 cx 4290 a 1,00 cx 4400 a 
BRS 1010 IPRO 1,00 bx 3939 ab 1,04 cx 4106 a 1,00 cx 4459 a 

Calagem superficial       
Sem 1,29 bx 3967 ax 1,52 bx 4117 a 1,38 bx 4395 a 
Com 1,47 ax 3849 ax 1,94 ax 4044 a 1,56 ax 4387 a 

Adubação de sistema       
S1: 1 PK Trigo + 1 PK Soja 1,34 ax 4162 ax 1,51 bx 4025 a 1,31 bx 4449 a 

S2: 1+1 PK Trigo + 0 PK Soja 1,44 ax 3982 ax 1,71 ab 4119 a 1,60 ax 4473 a 
S3: 0 PK Trigo + 0 PK Soja 1,37 ax 3779 bx 1,75 ax 4096 a 1,47 ab 4252 b 

Causa da variação ------------------------------------- Pr > Fc ----------------------------------- 
Genótipo (G) <0,001** 0,02* <0,001** <0,001** <0,001** 0,17ns 
Calagem (C) 0,02* 0,09ns <0,001** 0,15ns <0,001** 0,86ns 

Adubação de sistema (A) 0,38ns <0,001** 0,04* 0,29ns <0,001** <0,001**
G x C 0,06ns 0,65ns <0,001** 0,73ns 0,04* 0,66ns 
G x A 0,11ns 0,74ns 0,96ns 0,93ns <0,001** 0,49ns 
C x A 0,01** 0,25ns 0,03* 0,45ns 0,23ns 0,91ns 

G x C x A 0,06ns 0,33ns 0,11ns 0,93ns 0,08ns 0,79ns 
CV (%) 22,71 8,23 20,28 6,01 20,67 5,76 

Médias seguidas pelas mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. * e ** significativos a 5 e 1% de probabilidade pelo teste F, 
respectivamente. ns não significativo. DMS: Diferença mínima significativa pelo teste de Tukey 
a 5% de probabilidade.  

 
 
 

Figura 1. Acamamento da soja para a interação entre adubação de sistema e calagem superficial na safra
2014/15 (a), para a interação entre adubação e calagem na safra 2015/16 (b), para a interação entre cultivares e
calagem na safra 2015/16 (c), para a interação entre cultivares e calagem na safra 2016/17 (d), e para a interação
entre cultivares e adubação na safra 2016/17 (e). Nas figuras 1-a, 1-b, 1-c e 1-d as letras minúsculas comparam
níveis de calagem, e as maiúsculas adubação ou cultivares. Na figura 1-e as letras minúsculas comparam
adubação e as maiúsculas cultivares, pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
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PRODUTIVIDADE DE SOJA EM SISTEMA DE SEMEADURA DIRETA DE 
LONGA DURAÇÃO SOBRE DIFERENTES COBERTURAS 

FRARE, L.A.1; LEITE, H.M.F.1; SILVA, G.S.1; CALONEGO, J.C.1; ROSOLEM, C.A.1;
MOTA, L.H.S.O.1

1 Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP, Campus Botucatu, Botucatu, 
SP, lefrare@hotmail.com. 

São recorrentes os estudos visando uma agricultura que proporcione elevadas 
produtividades para atender à crescente demanda por alimento aliada com atividades 
agrícolas de baixo impacto ao ambiente. Entre as medidas conservacionistas da 
qualidade do solo, o Sistema Semeadura Direta (SSD) tem sido muito utilizado e 
estudado na agricultura brasileira, tendo sua área estimada acima de 31 milhões de 
hectares nos últimos anos (FEBRAPDP, 2012). Os solos de Cerrado apresentam 
baixos teores de matéria orgânica do solo (MOS) devido às condições de clima tropical 
que promovem a rápida decomposição dos resíduos vegetais (Resck et al., 2008). 
Aliado à isso, a distribuição irregular das chuvas e o inverno seco dificultam o aporte 
de carbono (C) via resíduos vegetais na entressafra, o que torna fundamental o uso de 
plantas de cobertura (Castro et al., 2012). No SSD os resíduos vegetais têm sua 
velocidade de decomposição reduzida devido à ausência do revolvimento, 
intensificando o processo de estabilização da MOS (Stewart et al., 2009). Outro fator 
importante no SSD que favorece o aumento no teor de MOS é o fato de se priorizar a 
rotação de culturas (Salvo et al., 2010), principalmente quando há elevado aporte de 
resíduos vegetais, C e N ao solo (Costa et al., 2008). 

Aventa-se a hipótese de que em sistema de semeadura direta o uso de plantas 
de cobertura que promovem elevado aporte de resíduos vegetais, C e N ao solo, e que 
proporcionam melhorias na fertilidade do solo irão contribuir para a produtividade de 
grãos da soja. Objetivou-se determinar a eficiência de cada sistema de manejo e 
sucessões de culturas para aumentar a produtividade da soja com maior aporte de C e 
N pelos resíduos vegetais em SSD conduzidas por 15 anos. O trabalho foi conduzido 
em área experimental manejada em SSD por 19 anos na Fazenda Experimental 
Lageado da FCA/Unesp, em Botucatu-SP. A partir de 2003 iniciou-se um 
experimento com diferentes rotações de culturas envolvendo plantas de cobertura.  
Desde então são cultivados no outono-inverno o triticale (X Triticosecale Wittmack) e o 
girassol (Helianthus annuus L.). Na primavera são cultivadas as espécies de plantas 
de cobertura: milheto, sorgo forrageiro e crotalária juncea, havendo também um 
tratamento que envolve o pousio, ou seja, com ausência do cultivo de plantas de 
cobertura, no qual foi realizada escarificação em 2003, 2009, 2013 e em 2016. No 
verão é cultivado soja em área total. Assim como realizado nos últimos 15 anos, não é 
feito adubação mineral nitrogenada. A localização geográfica da área está definida 
pelas seguintes coordenadas: latitude 22º49’S, longitude 48º25’ W e altitude de 790 m. 
O solo da área é de textura argilosa de relevo suave ondulado, classificado como 
Nitossolo Vermelho distroférrico. Conforme classificação de Koppen, o clima é do tipo 
CWa, ou seja, mesotérmico com inverno seco. 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em parcelas subdivididas, 
com 4 repetições e esquema fatorial 2 x 4. Desta forma, são consideradas as parcelas 
os cultivos de outono-inverno (triticale e girassol) e as subparcelas o cultivo (manejo) 
de primavera (milheto, crotalária, sorgo forrageiro e pousio/escarificação). As parcelas 
experimentais apresentam dimensões: 32 x 8 m e as subparcelas dimensões 8 x 5 m. 
Já a soja foi semeada em subparcela. Foi realizado o acompanhamento da quantidade 
de palhada sobre o solo, por meio de amostragens de material vegetal depositado na 
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superfície do terreno, por ocasião da semeadura das espécies vegetais no ano de 
2016. Além disso, e do manejo das plantas de cobertura de primavera foram coletadas 
amostras de plantas inteiras de uma área conhecida (3 linhas de 1 m por subparcela). 
Essas amostras foram secas e pesadas para determinar o aporte de resíduos por 
cada espécie, em cada tratamento. Após pesagem o material foi moído e analisado 
quanto aos teores de C e N em analisador elementar (LECO-TruSpec® CHNS). De 
posse dos dados de quantidade de matéria seca e dos teores de C e N, foi possível 
determinar a quantidade aportada ao solo de cada um. Para estimar a produtividade 
de grãos de soja foram colhidas duas linhas centrais de cada unidade experimental e 
posteriormente calculada a produtividade de grãos, em kg ha-1, corrigido para teor de 
água de 13%. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste t de 
comparação de médias ao nível de 5% de probabilidade de erro.  

Os resultados das quantidades e aporte de C e N pelas palhas das plantas de 
coberturas de primavera está apresentado na tabela 1. Todas as variáveis analisadas 
apresentaram diferença significativa. As plantas, mesmo cultivadas em torno de 45 
dias até sua dessecação, destacam-se pela alta produção de palha. A crotalária e o 
milheto em sucessão ao triticale e girassol foram as espécies de planta de cobertura 
com maior produção de palha. Em 2012, na mesma área, Rigon (2013) verificou 
comportamento semelhante, só que em sucessão ao triticale, apresentando maiores 
produções de fitomassa para crotalária 5,48 mg ha-1 e milheto 5,09 mg ha-1 com 55 
dias de cultivo. A crotalária caracteriza-se pelo maior aporte de N depositado em 
superfície chegando a 2,6 vezes a mais que os demais tratamentos. Em relação a 
quantidade de carbono acumulada nas plantas de cobertura, o sorgo foi a planta que 
apresentou maior aporte, não diferindo da crotalária, mesmo com a menor produção 
de palhada devido ao maior teor de C em comparação com o milheto. A relação C/N 
observada da crotalária foi muito inferior em relação às outras plantas de cobertura 
deste experimento. Esse menor valor da relação C/N pode, neste caso, disponibilizar 
nutrientes em tempo hábil para a cultura da soja subsequente (Rigon 2013).  O maior 
rendimento de soja foi observado no tratamento com o cultivo de sorgo seguido por 
milheto e escarificação/pousio. Neste trabalho os tratamentos com a maior relação 
C/N das plantas de coberturas apresentaram maior rendimento da soja sendo que o 
efeito de proteção física pode ter auxiliado na maior umidade do solo sendo mais 
benéfico do que efeito químico proporcionado pelo menor valor C/N. Para área de 
pousio/escarificação a maior produtividade em comparação com a crotalária é devido 
a melhoria das condições físicas do solo pela escarificação, resultados concordam em 
parte com Calonego e Rosolem (2010) que observaram na mesma área aumento da 
produtividade da soja nos anos que ocorrem a escarificação. A escolha das plantas de 
cobertura que proporcionem maior relação C/N é importante para regiões de cerrado 
onde as condições climáticas levam a rápida decomposição e desta forma não 
protegem o solo para perda de água por evaporação.    
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Tabela 1. Produtividade da soja na safra 2016/2017, quantidade e qualidade da palha 
das culturas de primavera. 

Cultivo
M.S.

Primavera Acúmulo de N Acúmulo de C Relação C/N Produtividade 
da Soja 16/17 

(mg ha-1) (kg ha-1) (mg ha-1) (g kg-1) (mg ha-1)
Girassol 5,37 a 136,13 a 2,39 a 20,40 b 6823 a 
Triticale 4,93 a 120,29 a 2,19 a 23,45 a 6381 a 

Milheto 4,25 b 83,77 b 1,83 b 22,32 b 6614 a 
Sorgo 5,67 a 82,76 b 2,55 a 32,03 a 7067 ab 
Crotalária 5,54 a 218,11 a 2,50 a 11,42 c 6241 b 
Pousio - - - - 6487 ab 
Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste t (DMS), ao nível de 5% de probabilidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE RAÍZES DE SOJA E MATÉRIA ORGÂNICA DO 
SOLO EM MANEJOS DE LONGA DURAÇÃO 

FRARE, L.A.1; LEITE, H. M. F.1; SILVA, G.S.1; CALONEGO, J.C.1; ROSOLEM, C.A.1;
MOTA, L.H.S.O.1

1 Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP, Campus Botucatu, Botucatu, 
SP, lefrare@hotmail.com. 

O manejo do solo influencia no desenvolvimento das raízes e a análise do 
sistema radicular de uma cultura é importante para o planejamento de práticas 
agrícolas que aumente a produtividade (Fante Júnior et al., 1994). Uma das formas de 
melhorar a qualidade do solo deve-se à adoção de rotação de culturas com espécies 
que tenham o sistema radicular capaz de desenvolver em solos com alta resistência a 
penetração e, desta forma, criando poros para raízes da cultura subsequente possam 
crescer (Silva; Rosolem, 2001). O crescimento radicular em profundidade é 
influenciado pelo teor de matéria orgânica do solo (MO), esses bioporos apresentam 
microclima favorável ao crescimento das raízes por meio de exsudados radiculares ou 
de processos de decomposição das raízes mortas. A MO do solo exerce uma função 
de grande importância no desenvolvimento das raízes, funcionando como fonte e 
reserva de nutrientes e na complexação de metais como o Al e Mn, reduzindo o efeito 
tóxico para a planta (Santos; Camargo, 1999). 

A hipótese desse trabalho é que a maior produção de raízes de soja ocorra em 
solos com maior quantidade de matéria orgânica. Objetivou-se com esse trabalho 
verificar o desenvolvimento de raiz de soja em função da matéria orgânica do solo de 
cada sistema de manejo e sucessões de culturas em sistemas de semeadura direta 
conduzidas por 15 anos. O trabalho foi conduzido em área experimental manejada em 
SSD por 19 anos na Fazenda Experimental Lageado da FCA/Unesp, em Botucatu-SP. 
A partir de 2003 iniciou-se um experimento com diferentes rotações de culturas 
envolvendo plantas de cobertura.  Desde então são cultivados no outono-inverno o 
triticale (X Triticosecale Wittmack) e o girassol (Helianthus annuus L.). Na primavera 
são cultivadas as espécies de plantas de cobertura: milheto, sorgo forrageiro e 
crotalária juncea, havendo também um tratamento que envolve o pousio, ou seja, com 
ausência do cultivo de plantas de cobertura na primavera, no qual foi realizada 
escarificação em 2003, 2009, 2013 e em 2016. No verão é cultivado soja em área 
total. Assim como realizado nos últimos 15 anos, não é feito adubação mineral 
nitrogenada. A localização geográfica da área está definida pelas seguintes 
coordenadas: latitude 22º49’S, longitude 48º25’ W e altitude de 790 m. O solo da área 
é de textura argilosa de relevo suave ondulado, classificado como Nitossolo Vermelho 
distroférrico. Conforme classificação de Koppen, o clima é do tipo CWa, ou seja, 
mesotérmico com inverno seco. 

O delineamento utilizado foi em blocos casualizados em parcelas subdivididas, 
com 4 repetições e esquema fatorial 2 x 4. Desta forma, são consideradas as parcelas 
os cultivos de outono-inverno (triticale e girassol) e as subparcelas o cultivo (manejo) 
de primavera (milheto, crotalária, sorgo forrageiro e pousio/escarificação). As parcelas 
experimentais apresentam dimensões 32 x 8 m e as subparcelas dimensões 8 x 5 m. 
Já a soja foi semeada em subparcela.  

Por ocasião do florescimento pleno da cultura da soja no ano de 2017, foram 
coletadas amostras de solo com trado “tipo caneca” (com volume conhecido) para 
análise de raízes, nas profundidades de 0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m, 
sendo quatro subamostras por profundidade para compor uma amostra na linha de 
cultivo. Após a coleta, as porções de solo contendo as raízes foram acondicionadas 
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em sacos plásticos vedados e congeladas a -2ºC para em seguida serem lavadas e 
analisadas. Para a separação do solo das raízes, após o descongelamento dos 
torrões, as amostras foram despejadas em peneiras com malha de 1 mm e lavadas 
com jatos de água dirigidos para a retirada de todo o solo das amostras. Utilizou-se 
pinça para separar as raízes de impurezas, como pedras, caules e folhas. Em seguida 
as amostras de raízes foram colocadas em sacos de papel e secas em estufa de 
aeração forçada a 60oC por 48h para determinação da massa de matéria seca 
produzida (MMS). Posteriormente com os valores de MMS de raízes por volume de 
solo amostrado foi extrapolado esse valor para 10.000m² para as camadas analisadas.  
A coleta de solo foi realizada em dezembro de 2016 nas camadas de 0-10, 10-20, 20-
40 e 40-60 cm e encaminhadas para análise de C no solo, por meio de analisador 
elementar automático (LECO-TruSpec® CHNS). Com os dados de densidade do solo e 
da concentração de C total do solo em cada camada foi possível calcular a matéria 
orgânica do solo. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste t de 
comparação de médias ao nível de 5% de probabilidade de erro.  

A produção de massa de matéria seca de raízes de soja (Tabela 1) apresentou 
o maior valor, na maioria das camadas estudadas, sobre a área cultivada com milheto 
antes da soja, na profundidade 0,10-0,20 m. A maior produção de MMS de raízes de 
soja foi observado no tratamento pousio/escarificação, mas não diferiu das culturas de 
cobertura milheto e sorgo que antecede a soja. A MMS das raízes de soja da camada 
0,0-0,6 m obteve o maior valor no plantio sob área do milheto. Os resultados 
concordam, em partes, com Pivetta et al. (2011), em que a crotalária proporcionou 
menor crescimento radicular da soja e a escarificação não diferiu da crotalária. Era 
esperado o maior crescimento radicular da soja na área escarificada já que a 
mobilização do solo ocasiona redução da densidade. O maior crescimento de raízes 
em sucessão ao milheto é em função da maior densidade de comprimento radicular, 
que atuam na formação de grande quantidade de bioporos (Calonego; Rosolem, 
2010).

A menor quantidade de matéria orgânica do solo (MO) (Tabela 2) foi verificada 
no pousio/escarificação devido à ausência de cultivo na primavera aliado com a 
escarificação, sendo esta responsável pela maior velocidade da oxidação da MO do 
solo reduzindo os seus valores neste tratamento. A matéria orgânica do solo na 
camada 0,0-0,6 m entre os tratamentos milheto e sorgo, obtiveram os maiores valores 
mas não diferiram da crotalária. O mesmo não foi observado com o aporte de MMS de 
raízes de soja, onde na camada 0,0-0,6 m obteve maior produção na área do milheto 
em relação aos demais sistemas de manejo do solo, demonstrando que o uso apenas 
a matéria orgânica do solo não é recomendado como indicativo de maior aporte de 
MMS de raízes de soja, pois, outros fatores interferem no desenvolvimento radicular 
desta cultura. 
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Tabela 1. Valores de massa de matéria seca de raízes, em cinco camadas e 
diferentes sistemas de manejo do solo.

Cultivo
0,0-0,1m 0,1-0,2m 0,2-0,4m  0,4-0,6m 0,0-0,6m 

(Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1)
Girassol 0,78a 0,45a 0,69a 0,56a 2,51a 
Triticale 0,80a 0,43a 0,71a 0,57a 2,47a 

    
Milheto 1,11a 0,42ab 0,74a 0,58a 2,86a 
Sorgo 0,71b 0,41ab 0,67b 0,54b 2,33b 
Crotalária 0,75b 0,38b 0,70ab 0,57ab 2,39b 
Pousio 0,60b 0,54a 0,69ab 0,56ab 2,38b 
Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste t (DMS), ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 2. Valores de matéria orgânica, em cinco camadas e diferentes sistemas de 
manejo do solo. 

Cultivo
0,0-0,1m 0,1-0,2m 0,2-0,4m  0,4-0,6m 0,0-0,6m 

(Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1) (Mg ha-1)
Girassol 50,09a 39,24a 62,67b 56,60a 208,60a 
Triticale 49,86a 40,13a 65,62a 65,20a 220,81a 

     
Milheto 54,93a 39,37ab 62,75a 67,34a 224,38a 
Sorgo 55,97a 39,68ab 61,93a 65,83a 223,42a 
Crotalária 52,83a 41,26a 65,07a 54,43a 213,59ab 
Pousio 36,18b 38,43b 66,83a 56,01a 197,45b 
Médias seguidas de letras diferentes diferem entre si pelo teste t (DMS), ao nível de 5% de probabilidade. 
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USO DE DOSES DE FERTILIZANTE ORGANOMINERAL A BASE DE CAMA DE 
FRANGO NA CULTURA DA SOJA  

COSTA, P. A. F.1; COSTA, L. F. S.1; NASCIMENTO, L. F.1

1Fertigeo – Agência de Inteligência no Agronegócio, plinio@fertigeo.com.br 

A reciclagem dos resíduos produzidos pela agropecuária é uma maneira eficiente 
de reduzir seu volume e retorná-lo ao ambiente, pois o material orgânico pode ser 
aproveitado por meio do processo de compostagem e posterior aplicação agrícola do 
composto orgânico obtido (Hernández et al., 1992). São imensuráveis os benefícios 
advindos do uso dos fertilizantes orgânicos, pois melhoram a estrutura física do solo, 
evitando sua compactação, facilitando a aeração e retendo mais umidade, além de 
enriquecerem sua composição química quando se aplicam compostos humificados, com 
macro e micronutrientes. Todo esse conjunto de qualidades confere ao solo condições de 
permitir melhor produtividade agrícola a custos mais reduzidos (Pereira Neto, 1992).  

O esterco bovino e a cama de frango vêm se destacando como insumos naturais, 
de baixo custo e de utilização accessível às condições técnica e econômica dos 
pequenos produtores, com menor impacto sobre o meio ambiente (Santos et al., 2009). 

A hipótese desse trabalho é que a aplicação de fertilizante organomineral a base 
de cama de frango, seja capaz de suprir as necessidades nutricionais das plantas 
propiciando melhor desenvolvimento que resulta em maior produtividade de grãos. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar os parâmetros morfológicos e produtivos em 
função da aplicação de doses de fertilizante organomineral. 

O ensaio foi conduzido no Campo Experimental da Fertigeo, localizado no 
município de Rio Verde/Goiás. O solo da área foi classificado como Latossolo Vermelho 
distroférrico o qual foi caracterizado quimicamente (Tabela 1). A aplicação do fertilizante 
organomineral, como fonte de nutrientes (Tabela 2), foi realizada a lanço sem 
incorporação e ocorreu aos quinze dias antes da semeadura. O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos casualizados (DBC), com três tratamentos e quatro 
repetições. A variedade de soja utilizada foi a Power IPRO que apresenta ciclo médio de 
115 dias. Este material foi submetido a três tratamentos de adubações com fertilizante 
organomineral, sendo: T1 correspondente à adubação 0,0 tonelada/ha; T2 
correspondente à adubação 2,5 toneladas/ha; T3 correspondente à adubação 5,0 
toneladas/ha. O controle de pragas, doenças e plantas daninhas foi efetuado conforme as 
indicações técnicas para a cultura. Os dados de precipitação pluvial durante o período de 
execução do experimento estão apresentados na Figura 1. 

As avaliações iniciaram-se no estádio V2, na qual foram selecionadas cinco 
plantas aleatórias dentro da área útil das parcelas para as avaliações de índice de área 
foliar, massa fresca e seca de raiz, hastes e folhas, e viabilidade de nodulação 
determinando-se o número e a massa de nódulos secos. A coleta foi realizada por meio 
da abertura de minitrincheiras, retirando-se blocos intactos de solo, contendo as raízes 
das plantas. Estas foram acondicionadas em sacos plásticos e transportadas para o local 
de avaliação. Após separação e lavagem das raízes, foram retirados todos os nódulos 
presentes; para as determinações de viabilidade, os nódulos foram seccionados ao meio 
com estilete e foi identificada a coloração rósea. 

A segunda coleta foi realizada no estádio R2, avaliando-se os mesmos 
parâmetros descritos anteriormente. No estádio R6 foi realizada a avaliação de biometria, 
onde foi realizada a contagem do número de vagens e grãos por planta, número de 
inserções reprodutivas e altura de inserção da primeira vagem. 

A produtividade de grãos foi avaliada por meio da colheita das plantas presentes 
na área útil das parcelas, sendo os dados corrigidos para 13% de umidade. Os dados 
foram submetidos à análise de variância e teste F (p<0,05). Quando constatado efeito de 
tratamentos, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 

272



Sessão de Microbiologia, Fertilidade e Nutrição de Plantas 855

Observa-se efeito positivo entre o número de nódulos totais e viáveis e a 
aplicação de fertilizante organomineral (Tabela 4). O fertilizante organomineral favoreceu 
o aumento da atividade microbiana no solo, fazendo assim, que os tratamentos com 
adubação obtivesse maior número e massa de nódulos. A utilização de produtos 
organominerais no solo, quem contém microrganismos têm mostrado efeitos positivos 
sobre a fixação biológica de nitrogênio. 

Além disto, houve incremento de produtividade à medida que se aumentou a dose 
do fertilizante organomineral. Houve aumento do número de inserções reprodutivas 
(Figura 2; Tabela 5), promovido principalmente por maior liberação de ramificações 
laterais e maior número de vagens e grãos por planta. Tais resultados ocorreram, 
possivelmente, em razão de os tratamentos que receberam o fertilizante organomineral 
possuírem nutrientes na forma orgânica e mineral, uma vez que o aumento da matéria 
orgânica no solo, além de promover uma melhoria nas propriedades físicas, químicas e 
biológicas do solo (Castanheira et al., 2015), aumenta o intercâmbio de nutrientes do solo 
para as plantas, armazena-os (principalmente o N, P e S) e os libera lentamente, por 
meio da formação de complexos que retêm os macros e os micronutrientes, evitando, 
assim, suas perdas.  

Portanto, o efeito do adubo organomineral pode ser atribuído ao benefício da 
matéria orgânica e a liberação de nutrientes no processo de mineralização do fertilizante. 
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Figura 1. Precipitação pluvial por quinzena, durante 
o ciclo de desenvolvimento da cultura da soja. 

Figura 2. Desenvolvimento de plantas de 
soja (estádio R5) em função da aplicação 
de doses de Fertilizante Organomineral. 

Tabela 1. Caracterização química do fertilizante organomineral a base de cama de frango. 
Elemento N P-Total (P2O5) K (K2O) Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B S CO MO pH C/N CTC 

Unidade % % % % % % % ppm ppm ppm ppm % % % - - mmol/kg 

Determinação 3,15 2,4 3,17 4,53 0,65 2,4 1,5 440 87 465 195 0,34 15,6 50,15 8,1 4/1 11,5 
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Tabela 2. Resultado da análise química do solo, estratificada até 1m de profundidade.  

Prof. 
(cm) 

pH M.O.  P S Ca  Mg K Al  H+Al SB CTC V m B Cu Fe Mn Zn

CaCl2 g
dm-3 mg dm-3 ----------- mmolc dm-3---------- % --------- mg dm-3 --------- 

0-10 5,3 27,4 28,9 17,3 19,2 7,2 1,0 0,2 22,2 27,4 49,6 53,8 1,1 
0,4 5,6 19,6 3,7 1,6 

10-20 5,1 23,4 5,0 33,0 10,1 2,3 0,5 0,7 23,7 12,9 36,7 36,1 5,6 
0,4 3,9 13,5 2,1 0,3 

20-30 5,5 21,6 9,5 28,1 10,1 1,5 0,3 0,2 19,5 11,9 31,5 39,2 1,3 
0,3 3,7 11,2 1,9 0,2 

30-40 5,7 19,3 5,2 16,1 9,1 1,9 0,2 0,1 16,5 11,2 27,7 41,4 1,2 
0,3 3,5 9,3 1,8 0,2 

Tabela 3. Teores foliares de macro e micronutrientes em plantas de soja aos 40 dias após a 
semeadura, em função da aplicação de doses de composto organomineral à base de cama de 
frango.

Tratamentos N P K Ca Mg S Fe Mn Cu Zn B
g kg-1 mg kg-1

T1. 0,0 t/ha (Fertilizante Organomineral) 38,2 3,4 21,5 7,2 2,6 3 107,9 32 7,5 21 41,6 

T2. 2,5 t/ha (Fertilizante Organomineral) 44,9 3,5 25 8,4 2,7 3,1 111,3 48,7 9,5 21,1 49,8 

T3. 5,0 t/ha (Fertilizante Organomineral) 56,3 3,5 26,5 8,4 2,7 3,2 110,2 52,5 9,8 23,6 56,5 

Tabela 4. Número de nódulos totais, número de nódulos viáveis e massa seca de nódulos 
avaliados em raízes de soja, no estádio V3 e R2. 

Estádio V3 

Tratamentos 
Nodulação Número de nódulos por planta Massa seca nódulos 

N° pl-1 mg pl-1 Viáveis Não viáveis g pl-1 

Fertilizante Organomineral 0,0 t/ha 11,8 b 40,1 b 7,8 b 4,0 a 0,03 a 

Fertilizante Organomineral 2,5 t/ha 17,8 a 49,2 ab 15,1 a 2,7 ab 0,10 a 

Fertilizante Organomineral 5,0 t/ha 18,8 a 56,6 a 17,5 a 1,3 b 0,12 a 

CV (%) 17,3 9,1 11,8 12,7 2,3

Estádio R2 

Fertilizante Organomineral 0,0 t/ha 29,8 132,8 13,1 16,7 a 0,11 a 

Fertilizante Organomineral 2,5 t/ha 41,7 159,5 30,7 11,0 ab 0,34 a 

Fertilizante Organomineral 5,0 t/ha 38,9 144,3 33,5 5,4 b 0,31 a 

CV (%) 10,3 24,8 21,8 22,7 3,5

Médias seguidas de mesma letra na coluna, para uma mesma variável, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5 %. 

Tabela 5. Parâmetros morfológicos e produtivos avaliados em plantas de soja submetidas a 
aplicação de fertilizante organomineral.

Tratamentos 
Altura de 

inserção da 1ª 
vagem

Número de 
inserções

reprodutivas 

Número de 
vagens/planta

Número de 
grãos/planta 

Produtividade
(kg/ha)

Fertilizante Organomineral 0,0 t/ha 8,33 a 16,75 b 38,75 b 84,25 b 4258,33 b 

Fertilizante Organomineral 2,5 t/ha 9,13 a 23,25 b 53,50 b 128,00 b 5881,94 a 

Fertilizante Organomineral 5,0 t/ha 9,42 a 32,75 a 78,75 a 189,00 a 6047,22 a 

CV (%) 23,97 17,11 17,96 17,56 5,92

D.M.S. 9,24 11,73 22,19 66,47 693,64 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, para uma mesma variável, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5 %. 
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COINOCULAÇÃO COM Bradyrhizobium japonicum E Azospirillum brasilense 
ASSOCIADA À ADUBAÇÃO NITROGENADA NO RENDIMENTO DA SOJA 

FRANÇA, D.P.de1, RIZZARDI, D.A.2; BATTISTELLI, G.M.2

1UNOPAR, Campus Piza, Londrina, PR, danubiapfranca@hotmail.com, 2Geneze
Sementes – diegoragro@hotmail.com. 

A soja (Glycine max L.) Merrill) é uma leguminosa de ciclo anual originária do 
extremo Oriente, sendo a principal commodity do agronegócio nacional, representando 
48% do total de grãos produzidos no país. Na safra 2015/2016 a produção total foi de 
100 milhões de toneladas, em 33,2 milhões de hectares, uma produtividade de 3 Mg 
ha-1. O Estado do Mato Grosso é responsável por 27% da produção e em seguida vem 
o Estado do Paraná com 18%. 

O nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade pela cultura, 
sendo que para a produção de 1000 kg de grãos são necessários aproximadamente 
80 kg de N, que faz parte da estrutura da clorofila, enzimas e proteínas. 

Por apresentar associação simbiótica com bactérias do gênero Bradyrhizobium,
não é necessária a aplicação de N via fertilizante na cultura da soja, pois as bactérias 
convertem o N2 atmosférico a amônio (NH4+) e o fornece para a soja. No Brasil, 
estima-se que a taxa de fixação biológica de nitrogênio (FBN) na soja varie de 109 a 
250 kg ha-1, o que representa de 70 a 85% da demanda pela cultura. 

Além das bactérias do gênero Bradyrhizobium, existem outros microrganismos 
que podem trazer benefícios às culturas. Um dos grupos mais promissores é o das 
bactérias associativas capazes de promover o crescimento das plantas por meio de 
diversos processos, como a produção de hormônios de crescimento e a capacidade 
de realizar fixação biológica do nitrogênio, entre outros, como as bactérias do gênero 
Azospirillum.

Essas bactérias tiveram seus primeiros estudos em gramíneas, porém 
atualmente têm sido objeto de estudos em associação com bactérias simbióticas do 
gênero Bradyrhizobium em uma técnica conhecida como coinoculação na cultura da 
soja. Essa combinação pode ser uma estratégia promissora para o aumento da 
produtividade devido à combinação da FBN e a produção de hormônios que resultam 
em maior desenvolvimento radicular. 

O objetivo desse trabalho foi verificar o efeito da inoculação e coinoculação de 
bactérias fixadoras de nitrogênio e promotoras de crescimento associadas ou não à 
adubação nitrogenada na cultura da soja. 

O experimento foi realizado no ano agrícola 2015/2016, no município de 
Campo Mourão – PR, (52º22'40'' O, 24º02'38'' 24º S, altitude de 500 m) em um 
Latossolo Vermelho Distroférrico de textura muito argilosa. A área está sob sistema de 
semeadura direta há mais de 20 anos com rotação de milho ou soja no verão e no 
inverno culturas de cobertura. A cultura anterior à semeadura do experimento era 
aveia preta. Anteriormente à instalação do experimento, foi realizada a análise química 
do solo, cujas características na camada de 0-20 cm eram: pH CaCl2 = 5,7; H + Al 
(SMP) = 4,06 cmolc dm-3; Matéria orgânica = 2,72%; P (Mehlich 1) = 21,65 mg dm-3; Ca 
= 4,98 cmolc dm-3; Mg = 0,69 cmolc dm-3; K = 0,42 cmolc dm-3 e V% = 60%.

A cultivar utilizada foi M 5917 IPRO®, sendo que as sementes foram tratadas 
com StandakTop® (200 mL para 100 kg de sementes) e cobalto + molibdênio com o 
produto CoMo Platinum® (150 mL para 100 kg de sementes). Para a inoculação com 
Azospirillum brasilense foi utilizado o inoculante comercial Masterfix®, na dose de 200 
mL para 100 kg de sementes. Para inoculação com Bradyrhizobium japonicum,
utilizou-se o inoculante comercial Nitragin Optimize Power soja® na dose de 200 mL 
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para 100 kg de sementes. Para a coinoculação foi utilizado o produto AzoTotal Max®

na dose de 200 mL por 100 kg de sementes. 
O delineamento experimental foi em blocos completos ao acaso em esquema 

fatorial 4x2, sendo quatro níveis de inoculação (Sem inoculante; Azospirillum 
brasilense; Bradyrhizobium japonicum; A. brasilense + B. japonicum) e dois níveis de 
adubação nitrogenada (0 ou 90 kg ha-1 de N na forma de ureia, aplicados em cobertura 
no estágio V3) com 4 repetições. As parcelas foram constituídas de 4 fileiras de 5 m 
de comprimento e espaçadas 0,5 m. A densidade de semeadura foi de 14 sementes 
por metro linear. 

As variáveis avaliadas no estádio R8, aos 103 dias após a aplicação do N em 
cobertura, foram: Altura de plantas, número de vagens por planta, número de grãos 
por vagem, massa de mil grãos, produtividade e teor de nitrogênio nos grãos. 

A altura de plantas foi maior no tratamento com nitrogênio e sem inoculação 
(Tabela 1). Com isso, o diâmetro do caule foi estatisticamente inferior à testemunha 
sem adubação e sem inoculação, pois quando a planta cresce mais, tende a reduzir o 
diâmetro do caule. Os inoculantes não influenciaram a altura das plantas na ausência 
de nitrogênio, enquanto que na presença de N a altura das plantas inoculadas foi 
menor que a das não inoculadas. 

Não houve diferença entre a inoculação apenas com B. japonicum ou quando 
ele foi coinoculado com A. brasilense para o número de vagens por planta, sendo que 
esses tratamentos apresentaram maiores valores que o controle não inoculado e a 
inoculação apenas com Azospirillum, tanto com, quanto sem N em cobertura (Tabela 
1). Já o número de grãos por vagem, massa de mil grãos e produtividade foram 
superiores nas plantas do tratamento coinoculado em relação às que receberam os 
inoculantes isoladamente, na ausência da adubação nitrogenada (Tabela 2). 

No tratamento de inoculação com B. japonicum, a adubação nitrogenada 
aumentou a produtividade em 15% em relação ao tratamento sem N (Tabela 2). A 
produtividade na ausência do nitrogênio foi superior na coinoculação de A. brasilense 
+ B. japonicum, enquanto que com a adição de N foi maior nos tratamentos com B.
japonicum e A. brasilense + B. japonicum (Tabela 2).  

Na presença do fertilizante nitrogenado, o teor de nitrogênio nos grãos da soja 
aumentou na inoculação isolada com A. brasilense. Já na ausência de N em 
cobertura, não houve efeito tratamentos de inoculação (Tabela 2). 

Conclui-se que a coinoculação de A. brasilense + B. japonicum favorece a 
produtividade da soja e que o uso de fertilizante nitrogenado em cobertura, na maioria 
dos casos, não resulta em aumento de produtividade. 
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Tabela 1. Altura de plantas (m), diâmetro do caule (mm) e número de vagens por planta de 
função de diferentes inoculantes combinados com e sem adubação nitrogenada, Campo Mourão, 
2016. 

 Nitrogênio 
Inoculante Sem Com 

 Altura de plantas (m) 
Sem inoculante 0,87 b A 1,03 a A 

Azospirillum brasilense 0,86 a A 0,90 a B 
Bradyrhizobium japonicum 0,86 a A 0,89 a B 

A. brasilense + B. japonicum 0,90 a A 0,92 a B 
 Diâmetro do caule (mm) 

Sem inoculante 6,09 a A 5,83 b B 
Azospirillum brasilense 6,05 a A 6,30 a A 

Bradyrhizobium japonicum 5,99 a A 5,87 a B 
A. brasilense+ B. japonicum 6,10 a A 5,80 b B 

 Número de vagens por planta (unid./12 pls.) 
Sem inoculante 71,53 a B 72,27 a B 

Azospirillum brasilense 68,71 a B 67,46 a B 
Bradyrhizobium japonicum 72,68 a A 74,53 a A 

A. brasilense+ B. japonicum 79,94 a A 75,81 b A 
*Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a p<0,05. 

Tabela 2. Número de grãos por vagem, massa de mil grãos (g), produtividade (kg ha-1) e teor 
de nitrogênio em grãos de soja (g kg) em função de diferentes inoculantes combinados com e 
sem adubação nitrogenada, Campo Mourão, 2016. 

 Nitrogênio 
Inoculante Sem  Com  

 Número de grãos por vagem 
Sem inoculante 2,66 a B 2,66 a B 

Azospirillum brasilense 2,66 a B 2,67 a B 
Bradyrhizobium japonicum 2,63 b B 2,73 a A 

A. brasilense + B. japonicum 2,77 a A 2,76 a A 
 Massa de mil grãos (g) 

Sem inoculante 138 a AB 138 a B 
Azospirillum brasilense 134 a B 136 a B 

Bradyrhizobium japonicum 140 a AB 141 a A 
A. brasilense + B. japonicum 143 a A 141 a A 

 Produtividade (kg ha-1)
Sem inoculante 3769 a B 3620 a B 

Azospirillum brasilense 3486 a B 3599 a B 
Bradyrhizobium japonicum 3450 b B 3981 a A 

A. brasilense + B. japonicum 4010 a A 3948 a A 
 Teor de nitrogênio nos grãos (g kg-1)

Sem inoculante 53,24 a A 53,33 a B 
Azospirillum brasilense 53,03 b A 54,34 a A 

Bradyrhizobium japonicum 53,58 a A 53,01 a B 
A. brasilense+ B. japonicum 53,15 a A 53,46 a B 

*Médias seguidas pela mesma letra, minúsculas na linha e maiúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a p<0,05. 
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COMPONENTES DE RENDIMENTO E PRODUTIVIDADE DA SOJA EM 
FUNÇÃO DA INOCULAÇÃO/COINOCULAÇÃO COM Bradyrhizobium E 

Azospirillum VIA TRATAMENTO DE SEMENTES OU SULCO DE 
SEMEADURA

INOUE, T.T.1; ZAMPAR, E.J.O.1; BATISTA, M.A.1; GOES NETO, A.F.1; CASSIM, 
B.M.A.C.1; COSTA, E.J.O.1; MAZZI, F.L. 1; BUSO, P.H.M.2

1Universidade Estadual de Maringá - UEM, Campus Maringá, Maringá, PR, 
ttinoue@uem.br. 2Monsanto BioAg – Quatro Barras, PR. 

O nitrogênio é o nutriente demandado em maior quantidade pela cultura da 
soja, sendo fornecido principalmente pelo processo de fixação biológica em simbiose 
com bactérias do gênero Bradyrhizobium (Brad), e em associação com outros 
microrganismos benéficos do solo, como o Azospirillum (Azo). Esses microrganismos 
podem ser fornecidos simultaneamente pelo processo conhecido como coinoculação, 
via tratamento de sementes ou aplicação direta no sulco de semeadura, visando 
melhorar o desenvolvimento do sistema radicular das plantas e o aporte de N para a 
cultura. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta da cultura da soja à inoculação 
do Brad ou sua coinoculação com Azo via tratamento de sementes ou sulco de 
semeadura sobre os componentes de rendimento e a produtividade da soja. 

O experimento foi conduzido no município de Maringá, PR, sobre um Latossolo 
Vermelho distrófico no período de novembro de 2017 a março de 2018. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com sete 
tratamentos: 1 – Testemunha sem inoculação; 2 – Brad via tratamento de sementes 
(TS); 3 – Azo via TS; 4 – Brad + Azo via TS; 5 - Brad via sulco de semeadura (SS); 6 – 
Azo via SS e 7 – Brad + Azo via SS. As sementes foram tratadas manualmente nas 
doses de 3 mL kg-1 do produto comercial (PC) contendo 5x109 células de B. elkanii
(semia 587) e B. japonicum (semia 5079) e 4 mL kg-1 sementes do PC formulado com 
A. brasilense (AbV 5 e AbV6) na concentração de 2x108 células. No sulco de 
semeadura foram aplicados 50 L ha-1 de calda, contendo 900 mL ha-1 do PC com Brad
e 200 mL ha-1 do PC com Azo.

A semeadura foi realizada em 02/11/2017 utilizando-se o cultivar BMX GARRA 
IPRO (12 sementes m-1), e aplicados 300 kg ha-1 de 04-28-08 + 10% Ca + 7% S + 
0,10% Zn + 0,05% Mn + 0,03% B e, no estádio V3, 100 kg ha-1 de KCl. 

Foram avaliados o estande (EST), a massa seca de nódulos (MSNod) e o 
número de nódulos (NNod), o número de vagens por planta (NVP), sendo separadas 
conforme o número de grãos presentes em cada uma, a massa de 100 grãos (M100G) 
e a produtividade (PROD). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo 
teste F e as médias ao teste de Tukey a 5% de probabilidade, sendo os mesmos 
apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. 

A inoculação e/ou coinoculação com Brad e/ou Azo via TS ou sulco de 
semeadura afetaram significativamente somente as variáveis MSNod, NNod e PROD. 
Para a MSNod e NNod o tratamento 7 foi o que apresentou melhor resultado, 
indicando o sinergismo da coinoculação entre o Brad e Azo. Já para a PROD os 
melhores resultados foram obtidos nos tratamentos 5, 6 e 7. 

Conclui-se que o fornecimento de Brad e Azo é uma ferramenta de manejo 
biológico altamente eficiente para a cultura da soja, e que quando fornecidas via sulco 
de semeadura apresentam melhores respostas quando comparadas ao fornecimento 
via TS. 
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Tabela 1. Estande (Est), Número (NNod) e massa seca de nódulos 
(MSNod) em função da inoculação ou coinoculação de Bradyrhizobium
(Brad) e/ou Azospirillum (Azo) via tratamento de sementes ou sulco de 
semeadura. Maringá, PR. Safra 2017/2018.

Tratamentos Est
(pl m-1)

NNod 1
(Nod pl-1)

MSNod 1

(mg pl-1)
1 10,9 ns   4,12       e   53,1     c 
2 11,0 13,68   c 313,1   bc 
3 11,0   9,07     d 300,1   bc 
4 10,8 16,68   c 372,9 ab 
5 11,4 21,52  b 425,4 ab 
6 11,3   5,25       e  214,9   bc 
7 11,3 27,20 a 636,5 a 

Média 11,1 13,95 330,9 
DMS 2,5   3,36   28,0 

CV (%) 10,99 28,51   42,20 
Tratamentos:  
1 – Testemunha sem inoculação;  
2 – Brad via tratamento de sementes (TS);  
3 – Azo via TS;  
4 – Brad + Azo via TS;  
5 – Brad via sulco de semeadura (SS);  
6 – Azo via SS;  
7 – Brad + Azo via SS. 
1 Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade; ns não significativo a 5%. 

Tabela 2. Número de vagens por planta (NVP) com 0, 1, 2, 3 e 4 grãos por 
planta em função da inoculação ou coinoculação de Bradyrhizobium (Brad)
e/ou Azospirillum (Azo) via tratamento de sementes ou sulco de semeadura. 
Maringá, PR. Safra 2017/2018.

Tratamentos Grãos por vagem NVP 
0 1 2 3 4 

1 0,92 ns 4,84 ns 16,64 ns 21,28 ns 0,04ns 43,72 
2 0,36 5,72 29,08 19,48 0,20 54,84 
3 0,56 5,48 14,88 21,68 0,04 42,64 
4 0,76 9,92 23,20 25,92 0,20 60,00 
5 0,60 5,12 17,60 22,48 0,12 45,92 
6 0,40 6,28 18,28 34,28 0,12 59,36 
7 0,20 6,32 22,80 32,52 0,24 62,08 

Média 0,54 6,24 20,35 25,38 0,14 - 
DMS 0,90 2,81 19,93 19,56 0,33 - 

CV (%) 198,24 53,42 115,96 91,23 281,73 - 
Tratamentos:  
1 – Testemunha sem inoculação;  
2 – Brad via tratamento de sementes (TS);  
3 – Azo via TS;  
4 – Brad + Azo via TS;  
5 – Brad via sulco de semeadura (SS);  
6 – Azo via SS;  
7 – Brad + Azo via SS. 
ns não significativo a 5%. 
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Tabela 3. Massa de 100 grãos (g) e produtividade da soja (kg ha-1) em 
função da inoculação ou coinoculação com Bradyrhizobium (Brad) e/ou 
Azospirillum (Azo) via tratamento de sementes ou sulco de semeadura. 
Maringá, PR. Safra 2017/2018. 

Tratamentos Massa de 100 Grãos 
(g)

Produtividade 1

(kg ha-1)
1 15,9 ns 3.198   b 
2 16,9 3.597 ab 
3 16,2 3.218   b 
4 16,4 3.514 ab 
5 17,0 3.858 a 
6 16,1 3.812 a 
7 17,0 3.926 a 

Média 16,5 3.589 
DMS 1,1    531 

CV (%) 6,63        7 
Tratamentos:  
1 – Testemunha sem inoculação;  
2 – Brad via tratamento de sementes (TS);  
3 – Azo via TS;  
4 – Brad + Azo via TS;  
5 – Brad via sulco de semeadura (SS);  
6 – Azo via SS;  
7 – Brad + Azo via SS. 
1 Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. ns não significativo a 5%. 
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Soybean [Glycine max (L.) Merrill] plays a key role in reducing the global food 

insecurity resulting from increasing demographic pressures. With high protein and oil 
contents in seeds, soybean is an excellent crop for human and animal feeding. It is well 
established that soybean generally requires inoculation with effective rhizobial strains, 
especially when cultivated for the first time in a given soil. It is also well documented 
that N2-fixation effectiveness can be markedly enhanced by co-inoculation with 
Bradyrhizobium and Azospirillum. Rather intriguingly, however, evidences of 
detrimental effect of Bradyrhizobium-Azospirillum co-inoculation on soybean grain yield 
have also been reported under certain conditions.  

The objective of this study was to compare the effect of sole inoculation of 
soybean with Bradyrhizobium diazoefficiens strain USDA 110 and the co-inoculation 
with Azospirillum brasilense strains Ab-V5 and Ab-V6 on nodulation, plant growth and 
yield. The experiments were carried out in the 2013/2014 and 2014/2015 crop seasons 
in Mozambique, at the following locations and soil types (FAO): Muriaze (Ferric 
Luvisol), Nkhame and Ntengo Umodzi (Orthic Ferralsol), Ruace and Sussundenga 
(Rhodic Ferralsol). Storm soybean variety was employed in all experiments. The 
climate types, based on Köppen-Geiger classification, are Aw (Muriaze) and Cwa 
(Nkhame, Ntengo Umodzi, Ruace and Sussundenga). 

The treatments were: (1) NI, non-inoculated control and no N-fertilizer; (2) 
NI+N, non-inoculated control with 200 kg ha−1 of mineral N (urea); (3) USDA 110, 
inoculated with B. diazoefficiens strain USDA 110; (4) USDA 110 + Azo, co-inoculation 
of B. diazoefficiens strain USDA 110 and Azospirillum brasilense strains Ab-V5 and Ab-
V6. Bradyrhizobium and Azospirillum strains were applied as peat-based inoculant to 
provide 1.2 x 106 cells seed–1 of USDA 110, and 1.2 x 105 cells seed-1 of Ab-V5 and 
Ab-V6. All plots received 20 kg ha-1 of P at sowing as single super phosphate (18% 
P2O5). Nodule number (NN) and dry weight (NDW), shoot dry weight (SDW), above 
ground biomass (AGB), grain yield (GY), 100 seed grain dry weight (GDW), and 
harvest index (HI) were evaluated. Nodulation (NN and NDW) and plant growth (SDW) 
were evaluated at R3 based on five plants selected randomly in each plot. AGB, GY, 
GDW and HI were estimated at R8 in the useful area (20 m2) of each plot. 

The experiments were arranged in a randomized complete block design with 
five blocks. One-way general linear model ANOVA was used, and when significant 
difference among treatments was detected, Tukey's test was employed for a posteriori 
multiple comparison. Differences were considered significant at p ≤ 0.05. All statistical 
analyses were performed with the software SAS® 9.4 (SAS Institute, North Carolina, 
USA). 

Significant effect of the treatments on grain yield were observed only at 
Nkhame (Figure 1B) and Ruace (Figure 1D), and in the combined analysis (Figure 1F) 
in the 2013/14 crop season. Only the two locations had grain yields above 3000 kg ha-

1, whereas the other locations produced less than 2500 kg ha-1, suggesting limiting 
conditions to the soybean yield. The combined analysis showed only significant effect 
of N-fertilizer, suggesting limiting conditions to the soybean crop and the symbiosis. In 
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the 2014/15 crop season, all locations, except Nkhame, yielded less than 2000 kg ha-1, 
and Ruace had less than 1000 kg ha-1. Treatments effects were significant only at 
Muriaze (Figure 1A) and Nkhame (Figure 1B). The combined analysis showed 
significant GY increase for N-fertilizer, sole inoculation and co-inoculation in relation to 
the non-inoculated control (Figure 1F). Considering the two crop seasons and the five 
sites, there was effect of N-fertilizer, sole inoculation or co-inoculation in four out of 10 
possibilities each compared to the non-inoculated control, reemphasizing the limiting 
conditions to the soybean yield. Among the most limiting factors, occurrence of drought 
during critical stages of the reproductive period limited yield and the crop response to 
inoculation, co-inoculation and even N-fertilizer. Co-inoculation resulted in GY 
reductions in relation to the sole inoculation at Muriaze [611 kg ha-1 (-34%)] (Figure 1A) 
in the 2014/2015 crop season, but even so the yield for the co-inoculated treatment 
was higher than the non-inoculated control and the N-fertilizer treatment. It is possible 
to notice the harsh growth conditions in that location, where the yield was below 1800 
kg ha-1 in both crop seasons. Co-inoculation with Bradyrhizobium and Azospirillum 
generally results in increased grain yield (Hungria et al., 2013; Ferri et al., 2017), but in 
some conditions like at Muriaze in the 2014/2015 crop season, co-inoculation produced 
significantly less than the sole inoculation treatment. Since Azospirillum works as plant 
growth-promotor by means of hormonal stimulation, especially indole compounds, a 
more well-developed plant is more sensitive to harsh conditions like severe drought 
later on in the cycle, as occurred at Muriaze in both seasons and at Nkhame, Ntengo 
Umodzi and Ruace in the 2014/2015 crop seasons. In addition, a generally observed 
stimulation of root system due to Azospirillum in co-inoculated plants may have led 
them to invest resources in roots that were later on limiting to the plant growth and yield 
when facing a harsh environmental condition. A recent report established that co-
inoculation of soybean with Bradyrhizobium and Azospirillum may either cause 
inhibition or enhancement of nodulation, plant growth and grain yield, depending on the 
dosage and application method (Braccini et al. 2016). As the dose of Azospirillum in 
co-inoculation used in these trials is well-established (Hungria et al. 2013), we 
hypothesize that the harsh conditions evidenced by the low yield and lack of response 
even to N-fertilizer in most of sites may have limited the plant response to the 
inoculation or co-inoculation treatments. Considering the low rainfall records and that 
apart from N (only in the N-fertilizer control) and P, no other macronutrients or 
micronutrients were added in the experiments, adequate zoning and nutritional 
management are the most promising ways to increase soybean yields in Mozambique. 
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Figure 1. Grain yield (GY, kg ha−1) of soybean, cultivar Storm, grown in Mozambique at  
Muriaze (A), Nkhame (B), Ntengo Umodzi (C), Ruace (D), Sussundenga (E) and all 
locations (F) in the 2013/2014 and 2014/2015 crop seasons. NI, non-inoculated control 
and no N-fertilizer; NI+N, non-inoculated plus 200 kg ha−1 of mineral-N, split twice, at 
sowing and R2; USDA 110, inoculated with B. diazoefficiens strain USDA 110; USDA 
110 + Azo, same as before plus A. brasilense strains Ab-V5 and Ab-V6.  Bars are 
means of five replicates and when followed by same letter at the same location and 
crop season are not statistically different (p<0.05, Tukey); ns–not statistically different 
(p<0.05, Tukey). Number above each bar represents % grain yield difference in relation 
to the control (NI). 
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O alto teor de proteínas dos grãos de soja (Glycine max) implica em elevada 
demanda por nitrogênio (N), sendo que para a produção de 1000 kg de grãos são 
necessários cerca de 80 kg de N, dos quais 15 kg vão para o desenvolvimento 
estrutural da planta e 65 kg diretamente para os grãos. Esse N demandado pela 
cultura pode ser suprido biologicamente por bactérias do gênero Bradyrhizobium pelo
processo de fixação biológica do N (FBN). O uso de inoculantes à base de 
Bradyrhizobium aumenta o número de bactérias fisiologicamente ativas na rizosfera da 
soja, estimulando a formação de nódulos e sua ocupação por bactérias eficientes, o 
que resulta em maior fixação de N e ganhos médios de produtividade de 8%. 

A inoculação da soja deve fornecer pelo menos 1,2 milhões de células por 
semente, das quais devem ser recuperadas 80-100 mil células no momento da 
semeadura. Esse é um número considerado suficiente para promover uma nodulação 
adequada da cultura (Hungria et al., 2017). 

A prática de “semeadura no pó”, embora tecnicamente não recomendável, vem 
sendo adotada por alguns produtores na tentativa de antecipar a semeadura, para 
possibilitar a entrada de uma segunda cultura em sucessão à soja o mais cedo 
possível e assim aproveitar a umidade disponível no final da estação chuvosa. 
Entretanto, essa antecipação geralmente coincide com período de irregularidade 
pluvial, e a semente pode ficar exposta ao ressecamento e altas temperaturas no solo 
seco, o que influencia negativamente não apenas o vigor das mesmas, mas também a 
sobrevivência de bradirrizóbios inoculados, o que compromete negativamente o 
potencial produtivo. Objetivou-se avaliar o vigor de sementes de soja medido pelo 
índice de velocidade de emergência e a recuperação de células de bradirrizóbios 
inoculadas em sementes expostas a diferentes períodos em solo seco, em simulação 
à “semeadura no pó”.

O trabalho foi desenvolvido na Embrapa Soja, Londrina, PR, na casa de 
vegetação do laboratório de Biotecnologia do Solo, em bandejas contendo 50 kg de 
amostra da camada 0-20 cm de um solo classificado como Latossolo Vermelho, 
textura média. A variedade de soja foi BRS 511, sendo o ensaio realizado em 
delineamento inteiramente casualizado com três repetições. O vigor inicial das 
sementes era de 76%, com poder germinativo de 85%. 

As sementes foram tratadas com fungicidas (Piraclostrobina + Tiofanato 
metílico) e inseticida (Fipronil), de acordo com as recomendações do fabricante. Após 
decorrida 1 h do tratamento químico, as mesmas receberam inoculante comercial 
contendo as estirpes SEMIA 5079 e SEMIA 5080 de Bradyrhizobium sp. em dose 
ajustada para fornecer 1,2 x 106 células por semente. O inoculante empregado traz 
formulação especial contendo protetores celulares e osmorreguladores que permitem, 
em condições normais de armazenamento, com temperatura e umidade adequados, a 
recuperação de mais de 80 mil células por semente até 12 dias de inoculação 
antecipada. Em seguida, realizou-se a semeadura nas bandejas contendo solo seco, 
simulando-se condição de “semeadura no pó”. Distribuíram-se 250 sementes sobre o 
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solo seco (5 fileiras com 50 sementes), que em seguida foram cobertas por uma 
camada de 1 cm do mesmo solo. Para a simulação da exposição ao solo seco, cada 
tratamento recebeu água em diferentes períodos e em seguida, ao final de cada 
período de exposição, realizou-se a irrigação para simular a ocorrência de chuvas e 
induzir o processo germinativo. Os tratamentos foram tempo zero (semeadura no solo 
seco, seguida por irrigação das bandejas após 2 h), irrigação após 1 dia, 4 dias, 11 
dias, 18 dias e 21 dias de exposição das sementes inoculadas ao solo seco. Durante 
esses períodos, a temperatura do solo na profundidade das sementes foi monitorada 
com o auxílio de geotermômetro. 

Em cada período de exposição ao solo seco, antes da irrigação, três alíquotas 
de 50 sementes foram recuperadas das três linhas centrais nas bandejas, suspensas 
em solução salina, diluídas em série e plaqueadas em triplicata em meio YMA para a 
recuperação das células de Bradyrhizobium. Na avaliação do tempo zero, as 
sementes foram recuperadas após 2 h de exposição ao solo seco. O ensaio de 
recuperação de células foi feito de acordo com as metodologias e especificações das 
Instruções Normativas no. 30 de 12 de dezembro de 2010 e no. 13, de 24 de março de 
2001 (Brasil, 2001, 2010). As 100 sementes remanescentes nas duas linhas externas 
das bandejas foram avaliadas diariamente quanto ao número de plântulas emergidas e 
o índice de velocidade de emergência, além do número de plântulas anormais, até o 
11º dia (Maguire, 1962). 

O número de células viáveis de Bradyrhizobium recuperadas das sementes 2 h 
após a inoculação, antes da exposição ao solo seco, foi superior a 90.000 (Figura 1). 
Entretanto, 2 h após a exposição ao solo seco, já no primeiro dia, a recuperação de 
células caiu para pouco mais de 30.000 por semente, quando a temperatura máxima 
registrada no solo foi de 39,6 oC (Tabela 1). O número de células se manteve estável 
até o 11º dia, seguindo-se forte diminuição para menos de 1000 células recuperadas 
por semente nos períodos posteriores, ocasiões em que as temperaturas máximas 
chegaram a quase 50 oC. Essa recuperação de células está aquém da necessária 
para a nodulação adequada da soja a campo, que deve ser de 80 mil a 100 mil células 
recuperáveis (Hungria et al., 2017). Mesmo empregando-se um inoculante com 
protetores celulares, desenvolvido para inoculação antecipada, a exposição a 
temperaturas elevadas e ao solo seco comprometeu a sobrevivência dos 
bradirrizóbios nas sementes, o que pode ter sido agravado pelo tratamento químico. 

A exposição das sementes ao solo seco e com temperaturas próximas a 50 oC
nas horas mais quentes do dia também diminuiu a velocidade de emergência das 
plântulas (Figura 2). As maiores emergências de plântulas dos tratamentos tempo zero 
e 1 dia de exposição ocorreram até o terceiro dia de avaliação após a indução da 
germinação. À medida que o tempo de exposição aumentou, a máxima emergência foi 
deslocada para o quinto e sexto dia de avaliação. Apesar de a germinação ter sido 
constante ao longo da avaliação (50-64%), a frequência de plântulas anormais 
aumentou com o tempo de exposição das sementes, de 7% no tempo zero, para 
23,9% aos 21 dias (Tabela 1). Esses resultados enfatizam o efeito negativo da 
exposição das sementes no solo seco e quente, com aumento da ocorrência de 
plântulas anormais que resultarão em plantas com menor capacidade competitiva e, 
consequentemente, com menor potencial produtivo.  

A semeadura no pó é prejudicial não somente aos bradirrizóbios inoculados 
nas sementes de soja, mas também ao vigor das sementes, que, consequentemente, 
apresentam menor velocidade de emergência e aumento do número de plântulas 
anormais, fatos que são agravados pelo tempo de exposição ao solo seco e quente. 
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Figura 1. Número de células de Bradyrhizobium (UFC semente-1) recuperadas de 
sementes de soja, em função do tempo de exposição ao solo seco. 

Figura 2. Emergência de plântulas de soja ao longo de 11 dias, de acordo com o 
tempo de exposição ao solo seco. 

Tabela 1. Germinação (%), plântulas anormais (%) de soja e índice de velocidade de 
emergência (IVE) em 11 dias, de acordo com o tempo de exposição ao solo seco (0, 1, 
4, 11, 18 e 21 dias), e temperaturas máxima e mínima do solo no período de 
exposição. 

Variável Dias de exposição ao solo seco 
0 1 4 11 18 21

Germinação, % 61 50 56 64 57 63
Anormais, % 7 6 7,7 10,7 13,3 23,9
IVE 3,4 3,5 5,5 5,0 4,8 5,5
T oC máxima 39,6 47,3 48,6 47,9 46,6 48,8
T oC mínima 26,1 26,2 26,3 26,3 27,2 26,9
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Muitas espécies apresentam características agressivas, afetando 
negativamente a produtividade de culturas agrícolas através da competição. As 
plantas daninhas são o fator biótipo mais importante que afeta a produção agrícola, 
elas são responsáveis por mais de 34% das perdas de produtividade das culturas 
(Oerke, 2006). A introdução de culturas RR (resistente ao roundup ready) resultou no 
uso demasiado do herbicida glifosato, tendo como consequência, maior seleção de 
plantas daninhas resistentes a este herbicida (Yu, 2010; Gilbert, 2013). Conhecido 
como pé-de-elefante ou sussuaiá (Elephantopus mollis) é espécie pertencente à 
família asteraceae, nativa do Continente Americano. No Brasil pode ser encontrada 
em quase toda a extensão territorial. Planta de ciclo perene, floresce 
preferencialmente nos meses de dezembro a fevereiro, reproduzida por sementes. 
Pouco exigente em relação às condições de solo, cresce em áreas com certo grau de 
sombreamento, possui caule herbáceo e, à medida que vai crescendo, torna-se 
lenhoso, podendo chegar a uma altura de 120cm. Possui raiz pivotante e as folhas 
estão dispostas no caule de forma alternada, tendo concentração na parte basal 
(Kissmann; Groth, 1999). 

A planta daninha E. mollis é comumente encontrada em gramados de jardins e 
campos nativos em várias regiões do Brasil, tendo vasta utilização na medicina 
popular em tratamentos fitoterápicos (Empinotti; Duarte, 2008). Estudos também 
indicam que E. mollis possui características desejáveis para a fitoextração. Apresenta 
crescimento e acúmulo rápido de biomassa, sendo potencial hiperacumulador de 
cádmio, podendo ser utilizado na fitorremediação de solos contaminados com baixas 
concentrações desse metal (Silveira et al., 2015). Recentemente, tem-se observado a 
migração dessa espécie para lavouras sob plantio direto, em áreas cultivadas com 
soja, ocorrendo aumento de populações dessa planta daninha em decorrência da 
deficiência de controle com herbicida glifosato. Dessa forma, objetivou-se identificar 
possível resistência ou tolerância de E. mollis ao herbicida glifosato, utilizando 
população oriunda de lavouras de produtores onde havia relatos de falha no controle 
dessa planta daninha. 

O experimento foi realizado em casa de vegetação do Instituto Federal 
Farroupilha- Campus Júlio de Castilhos- RS. Para compor a população suspeita de 
resistência, sementes de plantas foram coletada em lavouras onde houve relatos de 
falhas no controle químico de E. mollis, utilizando glifosato. Para compor a população 
suscetível, coletou-se sementes em áreas onde nunca houve aplicação de herbicidas. 
As sementes foram postas para germinar em bandejas e, transplantadas para vasos 
plásticos de 17 cm de diâmetro e 14 cm de altura, com capacidade volumétrica de 2,5 
L, preenchidos com substrato comercial do tipo Turfa Fértil®. No estádio de 3 a 4 
folhas verdadeiras, aplicou-se doses crescentes do herbicida glifosato. Para isso, 
utilizou-se pulverizador costal de precisão, pontas jato plano XR 11002, com volume 
de aplicação de 200 L ha-1.

Os tratamentos foram resultados da interação entre população resistente (R) e 
população suscetível (S) com 8 doses múltiplas da dose comercial do herbicida 
glifosato (0 D; 0,25 D; 0,5 D; 0,75 D; 1 D; 2 D; 4 D e 8 D), em que D é a dose 
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comercial recomendada para o controle da maioria das espécies daninhas (1080 g e.a. 
ha-1). Assim, as doses que constituíram os tratamentos foram: 0; 270; 540; 810; 1080; 
2160; 4320 e 8640 g e.a. ha-1. Foram realizadas avaliações de controle aos 12 e 21 
dias após aplicação (DAA) do herbicida, utilizando como base a escala percentual 
sendo 0% correspondendo a nenhum efeito do herbicida e a nota 100% significa morte 
completa das plantas. Os resultados foram submetidos à análise de variância e 
quando significativa, foi empregado regressão, utilizando-se modelos não lineares com 
ajuste da curva dose-resposta de controle. Para isso, utilizou-se o modelo log-logistico 
de quatro parâmetros. Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente 
casualizado com três repetições 

As avaliações aos 12 e 21 dias após a aplicação (DAA) do herbicida glifosato, 
resultou em menor controle da população resistente, comparado a população 
suscetível, quando utilizado até duas vezes a dose comercial recomendada para a 
maioria das espécies daninhas (Figura 1a e 1b). Em doses acima de 2160 g e.a. ha-1

ocasionou controle satisfatório na população R e S. Os valores da DL50 foram 
significativamente inferiores para a população suscetível aos 12 e 21 DAA (Tabela 1). 
Isso demonstra que E. mollis possui diferença entre as duas populações em relação a 
sensibilidade ao herbicida glifosato.  

 A DL50 é a dose necessária para obter controle de 50% da planta em relação 
as plantas não tratadas de populações resistentes e suscetíveis. Já o Fator de 
Resistência (F) corresponde à razão entre a GR50 da população resistente em relação 
a DL50 da população suscetível. O fator F (F=R/S) expressa o número de vezes em 
que a dose necessária para controlar 50% da população resistente é superior à dose 
que controla 50% da população suscetível (Burgos, 2015). Dessa forma, através dos 
valores do Fator F, a população resistente necessitou de 2,6 a 2,7 vezes a dose de 
glifosato para obter 50% de controle em relação a população suscetível. 

Através dos resultados obtidos, pode-se afirmar que essa população de E. 
mollis possui resistência de baixo nível ao herbicida glifosato, não demonstrando 
nenhuma característica de planta tolerante ao herbicida em estudo. Também é 
importante destacar que as aplicações foram realizadas em plantas em estádio de 
desenvolvimento inicial (2 a 3 folhas) o que favorece a ação do herbicida. Na lavoura, 
maioria das vezes, essas populações estão em estádios mais avançados, o que pode 
incrementar o nível de resistência ao glifosato devido essa espécie possuir maior 
acúmulo de carboidratos, em forma de reserva, no sistema radicular, facilitando o 
rebrote após a morte da parte aérea. 

Conforme Powles e Yu (2010) se o mesmo herbicida é usado no manejo de 
plantas daninhas durante diversos anos agrícolas, a seleção do biótipo resistente tem 
maior probabilidade de ocorrência. Portando, é comum nos sistemas de Monocultivo, 
de áreas extensivas, que certos herbicidas sejam preferencialmente aplicados no 
controle de plantas daninhas, sendo utilizado apenas um herbicida em diversas safras 
agrícolas. Esse tipo de manejo e monocultura predomina nessas áreas onde foram 
coletadas as sementes dessa planta daninha suspeita de resistência. Por isso, além 
de descobrir novas alternativas para o manejo químico, é necessário adotar práticas 
integradas utilizando diferentes métodos de controle. 

Esses resultados evidenciam que a população de E. mollis possui resistência 
de baixo nível ao herbicida glifosato, não sendo considerada tolerante a esse 
herbicida. O herbicida glifosato, em doses usuais recomendada, não é eficiente para 
controle de E. mollis oriundo dessas áreas onde coletou-se a população em estudo. 
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Figura 1. Controle (%) aos 12 (Fig. 1a) e 21 (Fig. 1b) dias após aplicação (DAA) do 
herbicida glifosato em população resistente e suscetível de E. mollis.

Tabela 1. Valores para DL50 (dose necessária para obter controle de 50% da planta 
em relação as plantas não tratadas) e fator F (Fator de resistência) obtidos 
aos 12 e 21 dias após aplicação (DAA) em populações de E. mollis tratadas 
com glifosato 

*Coeficiente de determinação do ajuste do modelo da equação. 

Controle (DAA) População DL50 (g e. a ha-1) Fator F R2 *

12 Resistente 641 2,6 0,97
12 Suscetível 250 - 0,99
21 Resistente 666 2,7 0,97
21 Suscetível 248 - 0,99
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As plantas daninhas estão entre os principais fatores limitantes de produção da 
cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill). Estas plantas não competem apenas com a 
cultura por recursos como nutrientes, água, luz e espaço, pois frequentemente elas 
afetam o seu crescimento e desenvolvimento com a liberação de compostos 
alelopáticos no ambiente de produção (Farooq et al., 2011). 

Substâncias com efeito alelopático provenientes de diferentes partes das 
plantas daninhas, especialmente de órgãos da parte aérea, quando presentes na 
solução do solo, podem afetar a germinação das culturas de interesse econômico 
(Inderjit, 2006). 

Com isso, plantas daninhas de relativa importância para áreas de cultivo de 
soja da região oeste do Paraná, podem interferir negativamente na sua germinação 
com a liberação de substâncias aleloquímicas. No entanto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o potencial alelopático de extratos aquosos de plantas daninhas sobre a 
germinação da soja. O experimento foi realizado no Laboratório de Fisiologia Vegetal 
da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido 
Rondon/PR, durante o período de 26 de janeiro de 2018 a 03 de fevereiro de 2018.  

Os extratos aquosos de Buva (Conyza bonariensis (L.) Cronquist), Leiteiro 
(Euphorbia heterophylla L.), Picão-preto (Bidens pilosa L.) e Capim-amargoso 
(Digitaria insularis (L.) Fedde) foram obtidos através da trituração da parte aérea 
[material fresco (MF)] destas plantas com auxílio de um liquidificador, acrescentando-
se água destilada até alcançar as concentrações de 0; 25; 50; 100 e 200 g MF L-1,
sendo 0 g MF L-1 a testemunha com somente água destilada. Os extratos foram 
filtrados em papel filtro e ficaram em repouso por 24 horas. Foram posicionadas 2 
folhas de papel germitest autoclavadas (121°C± 2°C/20 min) por gerbox e 
acrescentados 10 mL de extrato. Após isso, procedeu-se a disposição de 25 sementes 
de soja da cultivar TMG 7262 RR por gerbox e dispostas em BOD, onde foram 
mantidas à temperatura de 25 °C ± 2°C, e com fotoperíodo 24 horas de luz. O 
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, sendo cada gerbox uma parcela.  

As avaliações foram realizadas a cada 24 horas, sendo consideradas 
germinadas as sementes que apresentaram emissão da radícula (Ferreira & Borghetti, 
2004). A Primeira Contagem de Germinação – PCG (%) foi realizada ao 5º dia de teste 
e a contagem final para determinação do Número de Plantas Germinadas – G (%) foi 
realizada ao 8º dia. Conjuntamente, foi determinado o Índice de Velocidade de 
Germinação – IVG e ao final do 8º dia de contagem avaliou-se o Comprimento da 
Radícula – CR (cm) e a determinação da Matéria Seca da Radícula – MSR (g), onde 
selecionou-se 4 plantas de cada gerbox. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo que para as 
diferentes doses de uma mesma espécie de planta daninha foi realizada a análise de 
regressão polinomial e dentro de cada dose, foi realizada a comparação das médias 
entre as espécies pelo teste “t” Student (p>0,05).

Para a Primeira contagem de germinação (%) observou-se as maiores 
reduções para o extrato de Capim-amargoso e Leiteiro na dose de 100 g L-1. Contudo, 
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apenas o extrato de Buva ajustou-se à curva de regressão. Resultados semelhantes 
também foram verificados para os dados de Germinação (%). 

Para os dados de Índice de velocidade de germinação, observou-se que houve 
um incremento com o aumento da dose quando utilizou-se o extrato de Buva, 
enquanto que ocorreram reduções com a utilização dos extratos de Picão-preto e 
Capim-amargoso, com destaque para a dose de 200 g L-1.

Para o Comprimento da radícula (cm), apenas os dados de Picão-preto e 
Capim-amargoso ajustaram-se à curva de regressão. Com base nesses ajustes, a 
maior concentração utilizada propiciou maiores reduções na radícula. Para a Massa 
seca da radícula, apenas as concentrações do extrato de Buva não ajustaram-se à 
curva de regressão. Novamente destaca-se a dose de 200 g L-1, que gerou as maiores 
reduções. 

Há relatos da presença de vários compostos com potencial alelopático em 
Picão-preto como poliacetilenos e terpenos (Khanh et al., 2009), em Leiteiro como 
alcaloides e taninos (Sathler et al., 2007) e ácidos orgânicos e alcalóides em Buva 
(Rodrigues, 2009).

De forma geral, os resultados obtidos demonstraram que os diferentes extratos 
de plantas daninhas e suas respectivas doses têm efeitos distintos sobre o processo 
de germinação da soja, evidenciando a ocorrência de efeito alelopático. 
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Tabela 1. Dados médios da Primeira contagem de germinação (%), Germinação (%), 
Índice de Velocidade de Germinação, Comprimento de Radícula (cm) e Matéria Seca 
de Radícula (g) de soja submetidas a diferentes concentrações de extrato de plantas 
daninhas. Marechal Cândido Rondon/PR, 2018. 

Extratos Doses (g L-1) EPM1 F (Regressão Polinomial)

0 25 50 100 200 Linear Quadrática 
  Primeira Contagem de Germinação (%)       
Buva 92,0 86,0 92,0 98,0a 76,0 2,3090 ** ** 
Leiteiro 92,5 85,0 81,0 89,0b 88,0 5,0210 ns ns 
Picão-preto 92,0 77,0 84,0 92,0ab 83,0 3,0605 ns ns 
Capim-amargoso 92,0 84,0 85,0 87,0b 83,0 2,9552 ns ns 
F Extratos ns ns Ns * ns 
  Germinação (%)       
Buva 94,0 92,0 96,0 99,0a 78,0 2,8630 ** ** 
Leiteiro 94,0 90,0 83,0 90,0bc 90,0 4,5200 ns ns 
Picão-preto 94,3 82,0 90,0 94,0ab 85,0 2,4384 ns ns 
Capim-amargoso 93,5 91,0 88,0 88,0c 86,0 2,8077 ns ns 
F Extratos ns ns Ns ** ns 
  Índice de Velocidade de Germinação       
Buva 9,88 10,02 10,69A 11,21a 10,69a 0,2920 * * 
Leiteiro 9,89 8,86 7,12C 7,61c 8,22b 0,8600 ns ns 
Picão-preto 9,86 8,36 9,60ab 10,29ab 7,57b 0,4934 * * 
Capim-amargoso 9,88 9,86 8,45bc 9,36b 8,04b 0,4484 ** * 
F Extratos ns ns * ** ** 
  Comprimento de Radícula (cm)       
Buva 5,1 4,3ab 5,0B 6,1a 4,18 0,6680 ns ns 
Leiteiro 5,2 2,9b 3,1C 3,4b 3,68 0,6450 ns ns 
Picão-preto 5,2 5,5a 7,3A 6,0a 2,35 0,5777 ** ** 
Capim-amargoso 5,1 5,2a 3,2C 2,7b 1,80 0,0017 * ns 
F Extratos ns * ** ** ns 
  Matéria Seca de Radícula (g)       
Buva 0,015 0,011ab 0,010B 0,016a 0,009 0,0020 ns ns 
Leiteiro 0,014 0,005b 0,008B 0,007b 0,006 0,0008 ** ** 
Picão-preto 0,015 0,013a 0,017A 0,014a 0,006 0,0016 ** * 
Capim-amargoso 0,014 0,013a 0,011B 0,006b 0,006 0,0017 ** ns 
F Extratos ns * ** ** ns       
1Erro Padrão da Média. 
2Médias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre sim pelo teste "t" (p>0,05). 
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A soja tolerante a sulfoniluréias (STS®) não se trata de uma cultura transgênica, 

foi desenvolvida através da técnica de mutagênese de sementes utilizando o agente 
alquilante etilmetanosulfonato (EMS) que é um agente que não causa mutação pela 
inserção no DNA, mas sim pela modificação da base já presente, introduzindo um 
radical alquil (Rogozin et al., 2001). As sulfoniluréias controlam principalmente plantas 
daninhas dicotiledôneas, entretanto algumas moléculas demonstram boa ação contra 
gramíneas (Zhou et al., 2007). 

O herbicida metsulfuron, que é uma sulfoniluréia, apresenta registro de uso no 
Brasil para culturas como aveia, trigo, cana-de-açúcar, entre outras monocotiledôneas 
e manejo de plantas daninhas no inverno. O intervalo de segurança entre aplicação e 
semeadura de soja é de 60 dias (Rodrigues; Almeida, 2011). A aplicação de 
chlorsulfuron mais metsulfuron, 120 dias antes do plantio, afetou significativamente a 
altura e produtividade de soja (cultivar não-STS) (Grey et al., 2012). Entretanto, não se 
tem relatos do efeito residual de metsulfuron em cultivares STS. 

Acredita-se que o intervalo de segurança, entre aplicação e semeadura de soja 
STS, seja inferior ao intervalo necessário para soja não-STS. Assim objetivou-se com 
o presente avaliar o efeito residual do herbicida metsulfuron, nos cultivares de soja 
BMX Garra RR2/STS e M 6410 IPRO (não-STS). 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao 
Departamento de Produção Vegetal da Universidade de São Paulo, Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba – SP, no período de novembro de 2016 a 
fevereiro de 2017. O herbicida metsulfuron (Accurate®) foi aplicado na dose de 2,4 g 
i.a. ha-1, em pré-semeadura da soja. O experimento foi conduzido em delineamento 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 5, com quatro repetições. Os fatores 
foram constituídos por dois cultivares de soja (STS e não-STS), e por cinco períodos 
entre a aplicação e semeadura da soja (0, 15, 30, 45 e 60 dias). Foram utilizados os 
cultivares de soja BMX Garra RR2/STS e M 6410 IPRO (não-STS).  

Em cada período foi realizada a aplicação de oito vasos, sendo quatro para 
cada cultivar. Após a aplicação do último período foi realizada a semeadura dos 
cultivares de soja BMX Garra RR2/STS e M 6410 IPRO (não-STS), 10 sementes por 
vaso. 

Aos 7 e 14 após a semeadura (DAS) foi realizada avaliação de emergência das 
plântulas de soja. Aos 28 DAS foi realizada a coleta da parte aérea de todas as 
plantas de soja e determinda a massa seca total por vaso. Os dados foram submetidos 
à análise de variância conforme Pimentel-Gomes e Garcia (2002). Para o fator cultivar 
de soja as médias foram submetidas ao teste de Tukey (p≤0,05). Enquanto que para o 
fator período, as médias foram submetidas à análise de regressão (p≤0,05). 

Para ambos os cultivares, a emergência aos 7 e 14 DAS (Figuras 1 e 2), foi 
possível ajuste de regressão linear, com a diminuição de dias no período, entre 
aplicação e semeadura, foi menor o percentual de emergência. Apesar do ajuste, 
verifica-se 80,0% de emergência aos 7 DAS para o cultivar STS (0 dias entre 
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aplicação e semeadura), valor este no limite mínimo recomendado para 
comercialização de sementes (Brasil, 2009). Enquanto que para o cultivar não-STS o 
percentual de emergência aos 7 DAS foi de apenas 30,0%. 

Para as variável  massa seca total (Figura 3) o cultivar STS não foi possível 
ajuste de regressão linear segundo os critérios observados (explicação biológica, 
regressão significativa, desvios da regressão não-significativos, coeficiente de 
determinação e análise de resíduos). Evidenciando-se assim a tolerância do cultivar 
BMX Garra, para aplicação do herbicida metsulfuron em pré-semeadura, independente 
do período em dias, entre a aplicação e a semeadura. 

Entretanto para o cultivar não-STS foi possível ajuste de regressão linear, com 
a diminuição dos dias entre a aplicação e semeadura, diminui-se a massa seca total e 
média das plantas de soja. Ressalta-se ainda que na comparação entre cultivares, não 
é verificada diferença apenas para o período de 60 dias, para massa seca total. Nos 
demais períodos a cultivar STS sempre apresentou maior massa seca total (Figura 3). 

Para cultivares não-STS o intervalo de segurança entre a aplicação e 
semeadura é de 60 dias (Rodrigues e Almeida, 2011). No presente estudo o cultivar M 
6410 IPRO (não-STS) teve seu desenvolvimento inicial prejudicado pela aplicação em 
pré-emergência do herbicida metsulfuron. Os resultados indicam que o cultivar BMX 
Garra RR2/STS é tolerante para aplicação de metsulfuron, independentemente do 
período entre aplicação e a semeadura. Apenas para a emergência foi possível ajuste 
de regressão, entretanto mesmo para a semeadura imediatamente após a aplicação, 
os percentuais de emergência foram de 80,0%. 

O cultivar de soja BMX Garra RR2/STS, em geral, apresentou-se tolerante para 
aplicação em pré-semeadura do herbicida metsulfuron. Com a semeadura podendo 
ser realizada imediatamente após a aplicação.  

O cultivar de M 6410 IPRO (não-STS) teve seu desenvolvimento inicial 
prejudicado pela aplicação em pré-emergência do herbicida metsulfuron. Entretanto 
quando respeitado o intervalo de segurança (60 dias) a aplicação do herbicida é 
segura ao cultivar. 
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Figura 1. Emergência (%) das plantas de soja aos 7 DAS, sob aplicação em pré-
semeadura de metsulfuron (2,4 g i.a. ha-1). Piracicaba – SP, 2016/17. 
Médias com as mesmas letras, na comparação entre cultivares, não diferem entre si pelo teste Tukey p 0,05. 

 
 

Figura 2. Emergência (%) das plantas de soja aos 14 DAS, sob aplicação em pré-
semeadura de metsulfuron (2,4 g i.a. ha-1). Piracicaba – SP, 2016/17. 
Médias com as mesmas letras, na comparação entre cultivares, não diferem entre si pelo teste Tukey p 0,05. 
 

 
Figura 3. Massa seca total (g) das plantas de soja aos 28 DAS, sob aplicação em pré-
semeadura de metsulfuron (2,4 g i.a. ha-1). Piracicaba – SP, 2016/17. 
Médias com as mesmas letras, na comparação entre cultivares, não diferem entre si pelo teste Tukey p 0,05. 
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ASSOCIAÇÕES DE FORMULAÇÕES DE GLYPHOSATE COM INIBIDORES 
DE ACCase NO MANEJO DE Chloris elata
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As espécies do gênero Chloris pertencem à família Poaceae, este gênero 
apresenta plantas anuais ou perenes, C4, anatomia Kranz bem desenvolvida e com 
alta capacidade adaptativa a diferentes habitats. A espécie Chloris elata (sin.: Chloris
polydacyta) é nativa da América, e apresenta reprodução por sementes e/ou rizomas 
(Kissmann; Groth, 2007). 

A espécie C. elata apresenta caso de resistência, no Brasil, ao herbicida 
glyphosate (Brunharo et al., 2016). Esta espécie teve sua importância aumentada nos 
últimos anos, sendo planta daninha presente em diversos cultivos, sobretudo soja, 
milho e cana-de-açúcar. Diante do exposto acredita-se que a associação de 
glyphosate com inibidores da ACCase pode ser empregada com eficácia no manejo de 
C. elata em soja. Assim, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a eficácia de 
formulações de glyphosate, isoladas ou em associações com inibidores da ACCase, 
no controle de C. elata.

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao 
Departamento de Produção Vegetal da Universidade de São Paulo/Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”. Piracicaba, SP. As sementes da população de C. elata
identificada com possível resistência a glyphosate foram coletadas em área de 
citricultura localizada na cidade de Matão, SP. 

As sementes provenientes da coleta foram semeadas em vasos de 5 L, 
preenchidos na proporção 1:1 com substrato e solo de textura média. O experimento 
foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições e 20 
tratamentos (Tabela 1). A aplicação dos tratamentos foi via câmara de pulverização, 
com pressão constante de 40 Psi, com ponta de pulverização tipo leque jato plano 
modelo Teejet 8002, a 50 cm do alvo, com volume de calda de 200 L ha-1.

Determinou-se o controle das plantas aos 7, 14, 21, 28 dias após a aplicação 
(DAA). Através de avaliações visuais em que foram atribuídas notas percentuais que 
variaram de 0 a 100%, onde 0 representa ausência de injúrias e 100% morte das 
plantas (Velini et al.,1995). Aos 28 DAA foi coletada a parte aérea das plantas para 
mensuração da massa da matéria seca. Os dados foram submetidos à análise de 
variância, e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott (p<0,05), conforme 
Pimentel-Gomes e Garcia (2002). 

Aos 7 DAA são observadas algumas diferenças no controle, contudo as 
porcentagens foram baixas, com valores absolutos não ultrapassando 16,25. Aos 14 
DAA, a aplicação de glyphosate sal de isopropilamina (SI) + clethodim propiciou 
controle de 81,25%, superior a todos os demais tratamentos. Aos 21 DAA melhores 
resultados de controle são verificados para aplicação de glyphosate SI + clethodim, 
glyphosate SI + haloxyfop, glyphosate SI + sethoxydim e glyphosate sal potássico (SP) 
+ clethodim, com notas de controle superiores a 85%, superiores a todos os demais 
tratamentos. Da mesma maneira observado aos 28 DAA, com notas de controle iguais 
ou superiores a 90% (Tabela 2). Placido et al. (2016) verificaram controle de 100% de 
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biótipos de C. elata, para a aplicação de glyphosate SI + clethodim. Demonstrando, 
assim como no presente trabalho, a eficácia desta associação com potencial de uso 
para cultivo de soja. 

 Para massa seca a aplicação isolada de glyphosate SI não reduziu os valores 
em relação à testemunha, estes dois tratamentos apresentaram maiores valores de 
massa seca, superiores a todos os demais tratamentos. 

 As associações herbicidas foram eficazes no controle de C. elata, sobretudo 
glyphosate SI + haloxyfop ou sethoxydim ou clethodim, e ainda glyphosate SP + 
clethodim, com porcentagens de controle >90%. Todos os tratamentos reduziram a 
massa fresca e seca das plantas, em relação à testemunha, exceção à aplicação 
isolada de glyphosate SI. 
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Tabela 1. Tratamentos para manejo de Chloris elata.
Tratamentos¹ Dose² 
1. glyphosate SI 720,00 
2. glyphosate SI + quizalofop 720,00 + 60,00 
3. glyphosate SI + haloxyfop 720,00 + 49,88 
4. glyphosate SI + sethoxydim 720,00 + 184,00 
5. glyphosate SI + clethodim 720,00 + 84,00 
6. glyphosate SA 720,00 
7. glyphosate SA + quizalofop 720,00 + 60,00 
8. glyphosate SA + haloxyfop 720,00 + 49,88 
9. glyphosate SA + sethoxydim 720,00 + 184,00 
10. glyphosate SA + clethodim 720,00 + 84,00 
11. glyphosate SP 720,00 
12. glyphosate SP + quizalofop 720,00 + 60,00 
13. glyphosate SP + haloxyfop 720,00 + 49,88 
14. glyphosate SP + sethoxydim 720,00 + 184,00 
15. glyphosate SP + clethodim 720,00 + 84,00 
16. quizalofop 60,00 
17. haloxyfop 49,88 
18. sethoxydim 184,00 
19. clethodim 84,00 
20. testemunha (sem aplicação) - 
¹ Produtos comerciais: Roundup Reddy® - glyphosate SI (sal de isopropilamina); Roundup® WG - glyphosate AS (sal de 
amônio); Zapp® QI 620 - glyphosate SP (sal potássico); Panther® 120 CE - quizalofop; Verdict® R - haloxyfop; Poast® -
sethoxydim; Select® 240 EC - clethodim. 
² Doses em gramas de equivalente ácido (g e.a. ha-1) para glyphosate, e em gramas de ingrediente ativo (g i.a. ha-1)
para os demais herbicidas.
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Tabela 2. Controle (%) aos 7, 14, 21 e 28 DAA, e massa fresca e seca (mg) de Chloris elata.

Tratamentos¹ Controle Massa
seca 7 14 21 28 

1. glyphosate SI 11,25 a 56,25 d 76,25 c 81,25 c 252,50 b
2. glyphosate SI + quizalofop 12,50 a 58,75 d 82,50 b 87,50 b 127,50 a
3. glyphosate SI + haloxyfop 12,50 a 70,00 c 88,75 a 92,50 a 142,50 a
4. glyphosate SI + sethoxydim 11,25 a 67,50 c 86,25 a 91,25 a 149,50 a
5. glyphosate SI + clethodim 12,50 a 81,25 a 88,75 a 93,75 a 147,50 a
6. glyphosate SA 12,50 a 65,00 c 72,50 c 81,25 c 145,00 a
7. glyphosate SA + quizalofop 16,25 a 72,50 b 81,25 b 87,50 b 102,50 a
8. glyphosate SA + haloxyfop 12,50 a 71,25 c 81,25 b 86,25 b 157,50 a
9. glyphosate SA + sethoxydim 13,75 a 67,50 c 78,75 b 83,75 b 95,00 a
10. glyphosate SA + clethodim 12,50 a 67,50 c 80,00 b 86,25 b 122,50 a
11. glyphosate SP 8,75 a 60,00 d 72,50 c 77,50 c 117,50 a
12. glyphosate SP + quizalofop 12,50 a 56,25 d 73,75 c 80,00 c 117,50 a
13. glyphosate SP + haloxyfop 10,00 b 66,25 c 75,00 c 82,50 c 132,50 a
14. glyphosate SP + sethoxydim 12,50 a 67,50 c 81,25 b 85,00 b 112,50 a
15. glyphosate SP + clethodim 10,00 b 73,75 b 85,00 a 90,00 a 102,50 a
16. quizalofop 10,00 b 55,00 d 70,00 c 77,50 c 122,50 a
17. haloxyfop 5,00 b 53,75 d 70,00 c 78,75 c 120,00 a
18. sethoxydim 7,50 b 52,50 d 65,00 d 71,25 c 122,50 a
19. clethodim 6,25 b 48,75 d 62,50 d 75,00 c 130,00 a
20. testemunha (sem aplicação) 0,00 c 0,00 e 0,00 e 0,00 d 247,50 b

C.V. (%) 25,23 7,55 7,03 6,02 29,30 
Média 10,50 60,56 73,56 79,44 138,35 

¹ Produtos comerciais: Roundup Reddy® - glyphosate SI (sal de isopropilamina); Roundup® WG - glyphosate SA (sal de 
amônio); Zapp® QI 620 - glyphosate SP (sal potássico); Panther® 120 CE - quizalofop; Verdict® R - haloxyfop; Poast® -
sethoxydim; Select® 240 EC - clethodim. 
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre a 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. 
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ASSOCIAÇÕES, NO CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM SOJA 

RR/STS 
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A.C.V.¹, OLIVEIRA, D.A.G.¹; LIMA, R.J.N.¹; SANTOS, B.S.¹; ALBRECHT, A.J.P.²; 
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A área ocupada com a cultura da soja no Brasil, na safra 2017/2018 foi de 
35,02 milhões de hectares (CONAB, 2018), desses, 96% são cultivos transgênicos, 
com tolerância a herbicidas e/ou resistência a insetos (Céleres, 2018).  

O herbicida glyphosate é muito importante para o manejo de diversas plantas 
daninhas, principalmente nas culturas de soja e milho (Bentivegna et al., 2017). 
Entretanto, a associação e rotação com outros herbicidas é de extrema importância 
para o manejo de espécies de difícil controle. 

A soja tolerante a sulfoniluréias (STS®) não se trata de uma cultura transgênica, 
foi desenvolvida através da técnica de mutagênese de sementes utilizando o agente 
alquilante etilmetanosulfonato (EMS) que é um agente que não causa mutação pela 
inserção no DNA, mas sim pela modificação da base já presente, introduzindo um 
radical alquil (Rogozin et al., 2001).  

Há poucas informações na literatura das possíveis associações de glyphosate 
e inibidores da ALS em soja RR/STS. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 
eficácia de herbicidas inibidores da ALS, isolados ou em associação com glyphosate, 
em soja RR/STS. 
 O experimento foi conduzido no ano agrícola 2017/2018, em Piracicaba – SP, 
com a cultivar BMX Garra RR2/STS. O delineamento experimental utilizado foi de 
blocos ao acaso, com quatro repetições e 13 tratamentos.  As parcelas experimentais 
foram constituídas de seis linhas de soja com espaçamento de 0,45 m e 5 m de 
comprimento. 
 Os tratamentos utilizados foram: sulfometuron (15 g i.a. ha-1), chlorimuron (20 g 
i.a. ha-1), sulfometuron + chlorimuron  (15 + 20 g i.a. ha-1), ethoxysulfuron  (60 g i.a. ha-

1), halosulfuron (80 g i.a. ha-1), glyphosate  (960 g e.a. ha-1), sulfometuron + 
glyphosate, chlorimuron + glyphosate, sulfometuron + chlorimuron + glyphosate, 
ethoxysulfuron + glyphosate, halosulfuron + glyphosate, mais duas testemunhas 
(capinada e sem capina). A aplicação dos tratamentos foi realizada no estádio V4 das 
plantas de soja, via pulverizador costal pressurizado a CO2, equipado com barra com 
quatro pontas de pulverização, a uma pressão constante de 2 bar, propiciando um 
volume de calda de 200 L ha-1.

Foram avaliados a fitotoxicidade nas plantas de soja e o controle de plantas 
daninhas, através de avaliações visuais em que foram atribuídas notas percentuais 
que variaram de 0 a 100% a cada unidade experimental (onde 0, representa ausência 
de injúrias, e 100%, morte das plantas) (Velini et al., 1995). Estas avaliações foram 
realizadas aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA). Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias dos tratamentos foram 
comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) (Pimentel-Gomes e Garcia, 2002).  

Os resultados de fitotoxicidade aos 7 DAA demonstraram sintomas para os 
tratamentos sulfometuron + chlorimuron + glyphosate (8,75%) e para halosulfuron + 
glyphosate (5%). Aos 14 DAA foram verificados sintomas apenas na associação tripla 
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(6%) e a partir dos 21 DAA não foram observadas diferenças com a testemunha sem 
aplicação (Tabela 1). 

As plantas daninhas presentes no experimento foram: apaga-fogo, capim-
massambará, picão-preto, capim pé-de-galinha e trapoeraba. Para as avaliações de 
eficácia de controle destas plantas daninhas os melhores tratamentos foram 
glyphosate isolado e todas as associações: sulfometuron + glyphosate, chlorimuron + 
glyphosate, sulfometuron + chlorimuron + glyphosate, ethoxysulfuron + glyphosate e 
halosulfuron + glyphosate. Nestes tratamentos, as porcentagens de controle foram 
superiores à 88% em todas as avaliações (Tabela 2). Esse resultado também pode ser 
confirmado pelas reduções da massa seca das plantas daninhas (Tabela 3), na qual 
as associações entre herbicidas foram as mais eficazes.  

Em geral, a cultivar de soja BMX Garra RR2/STS foi considerada tolerante à 
aplicação em pós-emergência (V4) de glyphosate, chlorimuron, sulfometuron, 
ethoxysulfuron, halosulfuron, isolados ou em associações. Entretanto, apenas as 
associações garantiram a eficácia de controle das plantas daninhas.  
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Tabela 1. Avaliação de fitotoxicidade (%) aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA) das 
plantas de soja sob aplicação isolada ou associada de herbicidas. Piracicaba – SP, safra 
2017/2018. 

Tratamentos Fitotoxicidade 
7  14  21  28  

testemunha (sem capina) 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
testemunha (capinada) 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
sulfometuron 1,00 ab 0,50 a 0,00 a 0,00 a 
chlorimuron 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
sulfometuron + chlorimuron 1,75 ab 0,75 a 0,75 ab 0,00 a 
ethoxysulfuron 0,25 a 0,25 a 0,00 a 0,00 a 
halosulfuron 0,25 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
glyphosate 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
sulfometuron + glyphosate 0,75 a 0,75 a 0,75 ab 0,00 a 
chlorimuron + glyphosate 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 
sulfometuron + chlorimuron + glyphosate 8,75 c 6,00 b 2,75 b 2,75 b 
ethoxysulfuron + glyphosate 3,50 ab 0,50 a 0,00 a 0,00 a 
halosulfuron + glyphosate 5,00 bc 2,25 a 2,00 ab 0,00 a 
Média 1,63  0,84  0,48  0,21  
DMS 4,04  2,63  2,66  1,43  
C.V. (%) 27,76  24,66  28,56  15,94  
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 
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Tabela 2. Avaliação de controle de plantas daninhas (%) aos 7, 14, 21 e 28 dias após a 
aplicação (DAA) das plantas de soja sob aplicação isolada ou associada de herbicidas. 
Piracicaba – SP, safra 2017/2018. 

Tratamentos Controle (%) 
7  14  21  28  

testemunha (sem capina) 0,00 d 0,00 d 0,00 d 0,00 e 
testemunha (capinada) 100,0 a 100,0 a 100,0 a 100,0 a 
sulfometuron 53,75 c 61,25 bc 56,25 bc 55,00 cd 
chlorimuron 50,00 c 61,25 bc 53,75 bc 46,25 cd 
sulfometuron + chlorimuron 62,50 b 67,50 b 67,50 b 65,00 b 
ethoxysulfuron 56,25 b 56,25 bc 45,00 c 37,50 d 
halosulfuron 47,50 c 47,50 c 45,00 c 40,00 d 
glyphosate 88,75 a 93,75 a 96,00 a 96,50 a 
sulfometuron + glyphosate 88,75 a 94,50 a 96,75 a 96,75 a 
chlorimuron + glyphosate 87,50 a 93,00 a 94,25 a 94,75 a 
sulfometuron + chlorimuron + glyphosate 89,25 a 93,50 a 94,25 a 95,25 a 
ethoxysulfuron + glyphosate 91,25 a 94,75 a 93,75 a 93,75 a 
halosulfuron + glyphosate 87,50 a 88,75 a 92,50 a 96,50 a 
Média 69,46  73,23  71,92  70,55  
DMS 16,66  17,13  16,02  12,54  
C.V. (%)   9,57    9,34    8,89    7,10  
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 

Tabela 3. Massa seca da parte aérea de plantas daninhas (g). Piracicaba – SP, safra 
2017/2018. 

Tratamentos Massa seca (g) 
testemunha (sem capina) 16,78 d 
testemunha (capinada) 0,00 a 
sulfometuron 7,47 c 
chlorimuron 12,66 d 
sulfometuron + chlorimuron 6,16 bc 
ethoxysulfuron 14,59 d 
halosulfuron 14,93 d 
glyphosate 1,45 ab 
sulfometuron + glyphosate 0,93 a 
chlorimuron + glyphosate 1,90 ab 
sulfometuron + chlorimuron + glyphosate 1,13 a 
ethoxysulfuron + glyphosate 2,09 ab 
halosulfuron + glyphosate 0,94 a 
Média 6,23  
DMS 5,02  
C.V. (%) 13,52  

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. 
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EFICÁCIA DE HERBICIDAS ALTERNATIVOS AO GLYPHOSATE, NO 
CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM SOJA RR®/STS®

OLIVEIRA, D.A.G.1; SILVA, A.F.M.1; MORAES, J.P.¹; BELLO, L.S.1; SANTOS, B.S.1;
MIGLIORINI, L.T.1; LIMA, R.J.N.1; BRITO, F.C.¹; ARAÚJO, L.S.1; ALBRECHT, L.P.²; 
VICTORIA FILHO, R.¹ 

1Universidade de São Paulo - USP, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - 
ESALQ, Piracicaba, SP, diogo.alexandre.oliveira@usp.br; 2Universidade Federal do 
Paraná – UFPR, Campus Palotina, Palotina, PR. 

A área cultivada de soja no Brasil na safra 2017/18 alcançou 35,02 milhões de 
hectares (CONAB, 2018), sendo que em 96% desta área foram utilizadas sementes 
transgênicas, tolerantes a herbicidas ou resistente a insetos, ou ambos (Céleres, 
2018).
 O glyphosate é um dos principais herbicidas para o manejo de plantas 
daninhas em cultivos de soja (Bentivegna et al. 2017). No entanto o uso repetido 
desse herbicida tem selecionado espécies tolerantes e resistentes ao referido 
herbicida. Desse modo a associação e rotação de mecanismos de ação são 
importantes ferramentas para prevenir a seleção dessas espécies de difícil controle. 

A soja tolerante a sulfoniluréias (STS) foi desenvolvida a partir da técnica de 
mutagênese de sementes utilizando-se o agente alquilante etilmetanosulfonato (EMS). 
O agente EMS não causa mutação através da inserção do DNA, mas pela modificação 
da base já presente, introduzindo um radical aquil. Desse modo a soja STS não se 
trata de uma cultura transgênica (Rogozin et al., 2001).  

Há poucas informações na literatura das possíveis associações de inibidores 
da ALS em soja RR/STS. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a seletividade e 
eficácia de nicosulfuron e outros herbicidas inibidores da ALS, isolados ou em 
associação, em soja RR/STS. 

O experimento foi conduzido na safra 2017/18, com a cultivar BMX Garra 
RR2/STS, em área experimental do Departamento de Produção Vegetal da 
Universidade de São Paulo/Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” em 
Piracicaba. O delineamento experimental empregado foi de blocos casualizados com 
quatro repetições e 8 tratamentos (Tabela 1). As unidades experimentais foram 
constituídas de 6 linhas de soja espaçadas em 0,45m entre si e com 5 metros de 
comprimento. A aplicação dos tratamentos foi realizada no estádio V4 da cultura da 
soja, por meio de um pulverizador costal pressurizado a CO2 equipado com barra de 
quatro pontas de pulverização, a uma pressão constante de 2 bar, propiciando um 
volume de calda de 200 L ha-1.

Foram realizadas avaliações de fitotoxicidade nas plantas de soja e controle de 
plantas daninhas, através de avaliações visuais em que foram atribuídas notas 
percentuais que variaram de 0 a 100% a cada unidade experimental (onde 0, 
representa ausência de injúrias e, 100%, morte das plantas) (Velini et al., 1995). As 
avaliações ocorreram aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA). Os dados 
obtidos foram submetidos ao teste à análise de variância pelo teste F e as médias dos 
tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) (Pimentel-Gomes e 
Garcia, 2002). 

Aos 7 DAA verificou-se alguns sintomas de injúria na cultura para os 
tratamentos nicosulfuron (5,5%) e para a associação nicosulfuron + cloransulan (5,75 
%). Aos 14 DAA apenas o tratamento com nicosulfuron isoado apresentou sintomas 
de injúrias significativas. Já aos 21 e 28 DAA não foram observadas diferenças 
significativas entre os tratamentos e a testemunha sem aplicação (Tabela 2). 
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 Para a avaliação de controle de plantas daninhas, não foram observadas 
diferenças siginificativas entre os tratamentos aos 7 DAA. Aos 14 e 21 DAA verificou-
se diferenças entre os tratamentos, com destaque para os tratamentos cloransulam 
isolado ou associado ao nicosulfuron, os quais apresentaram níveis de controle de 
pelo menos 85%.  Esses dois tratamentos somados à associação sulfometuron + 
chlorimuron se destacaram aos 28 DAA, com notas de controle superiores a 85% 
(Tabela 3).  
 A cultivar de soja BMX Garra RR2/STS foi considerada tolerante à aplicação de 
sulfometuron, chlorimuron, nicosulfuron, cloransulam e associações entre 
sulfometuron + chlorimuron e nicosulfuron + cloransulam. No que tange à eficácia de 
controle de plantas daninhas, as associações e o tratamento com cloransulam 
apresentaram resultados satisfatórios. 
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Tabela 1. Tratamentos compostos pela aplicação de herbicidas em pós-emergência de soja 
RR®/STS®. Safra 2017/2018, Piracicaba – SP.  

Tratamentos¹ Doses 
(g i.a. ha-1)

testemunha (sem capina) - 
testemunha (capinada) - 
sulfometuron 15 
chlorimuron 20 
sulfometuron + chlorimuron 15 + 20 
nicosulfuron 60 
cloransulam 40 
nicosulfuron + cloransulam 60 + 40 

¹sulfometuron (Curavial®), chlorimuron (Classic®), nicosulfuron (Sanson® 40 SC), cloransulam (Pacto®). Adição de 
haloxyfop (Verdict® R) nos tratamentos 3 ao 8, na dose de 60 g i.a. ha-1, e óleo segundo as recomendação de bula.  
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Tabela 2. Sintomas de injúrias (%) aos 7, 14, 21 e 28 DAA em soja RR®/STS® submetida à 
aplicação de herbicidas em pós-emergência. Safra 2017/2018, Piracicaba – SP. 

Tratamentos¹ Doses Sintomas de injúria 
(g i.a. ha-1) 7* 14* 21ns 28ns

testemunha (sem capina) - 0,00 a 0,00 a 0,00 0,00 
testemunha (capinada) - 0,00 a 0,00 a 0,00 0,00 
sulfometuron 15 2,50 ab 2,00 ab 1,75 0,00 
chlorimuron 20 0,75 a 0,00 a 0,00 0,00 
sulfometuron + chlorimuron 15 + 20 2,50 ab 2,00 ab 1,00 0,00 
nicosulfuron 60 5,50 b 6,50 b 4,00 1,75 
cloransulam 40 0,00 a 0,00 a 0,00 0,00 
nicosulfuron + cloransulam 60 + 40 5,75 b 5,50 ab 3,50 1,75 

Média 2,13 2,00 1,28 0,44 
DMS 3,56 5,55 4,32 3,25 

C.V. (%) 20,55 27,71 31,95 32,84 
¹sulfometuron (Curavial®), chlorimuron (Classic®), nicosulfuron (Sanson® 40 SC), cloransulam (Pacto®). Adição de 
haloxyfop (Verdict® R) nos tratamentos 3 ao 8, na dose de 60 g i.a. ha-1, e óleo segundo as recomendação de bula.  
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey, ao nível de 5%. 
ns não significativo. 

Tabela 3. Controle de plantas daninhas (%) aos 7, 14, 21 e 28 DAA em soja RR®/STS®

submetida à aplicação de herbicidas em pós-emergência. Safra 2017/2018, Piracicaba – SP. 

Tratamentos¹ Doses Controle 
(g i.a. ha-1) 7* 14* 21* 28* 

testemunha (sem capina) - 0,00 c 0,00 c 0,00 e 0,00 e 
testemunha (capinada) - 100,00 a 100,00 a 100,00 a  100,0 a 
sulfometuron 15 58,75 b 62,50 b 62,50 d 67,50 cd 
chlorimuron 20 66,25 b 70,00 b 63,75 d 55,00 d 
sulfometuron + chlorimuron 15 + 20 70,00 b 73,75 b 80,00 bc 85,50 abc
nicosulfuron 60 60,00 b 66,25 b 75,00 cd 77,50 bc 
cloransulam 40 70,00 b 80,00 ab 85,00 abc 89,25 ab 
nicosulfuron + cloransulam 60 + 40 73,75 b 81,25 ab 91,00 ab 94,75 ab 

Média 62,34 66,72 69,65 71,19 
DMS 23,75 21,64 15,73 19,95 

C.V. (%) 16,06 13,67 9,52 11,81 
¹sulfometuron (Curavial®), chlorimuron (Classic®), nicosulfuron (Sanson® 40 SC), cloransulam (Pacto®). Adição de 
haloxyfop (Verdict® R) nos tratamentos 3 ao 8, na dose de 60 g i.a. ha-1, e óleo segundo as recomendação de bula.  
*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey, ao nível de 5%. 
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HERBICIDAS FASCINATE E UPL3016 EM APLICAÇÃO NA PRÉ-
SEMEADURA DA SOJA 

SILVA, F.M.L.1; BERGER NETO, A.1; ZANOTTO, L.1; PEREIRA, R.H.1

1 UPL do Brasil, Departamento de Inovação e Desenvolvimento, Avenida Maeda, s/n, 
Distrito Industrial, Ituverava, SP, CEP 14500-000, ayrton.berger@uniphos.com.

A adoção da estratégia de manejo para controle de plantas daninhas, baseada 
em uma única ferramenta, através do uso do herbicida glyphosate tem causado uma 
grande pressão de seleção sobre plantas daninhas tolerantes e biótipos resistentes a 
este herbicida. O controle de plantas daninhas utilizando outras ferramentas, e não 
apenas o glyphosate, como a presença da palha no sistema de plantio direto, a 
rotação de herbicidas com diferentes mecanismos, como o glufosinato, e o uso de 
herbicidas residuais torna o sistema de produção de soja mais sustentável no que 
tange o manejo de plantas daninhas. 

O sistema de plantio direto pode reduzir a densidade de plantas daninhas, pois 
a cobertura morta pode promover a liberação de compostos alelopáticos (Erasmo et 
al., 2004) e reduzir a disponibilidade de radiação solar (Facelli & Pickett, 191). Mesmo 
assim, se faz necessário o uso de medidas para controle das plantas daninhas, 
principalmente com o uso de herbicidas (Marochi et al., 1995; Sá Pereira et al., 1995). 

As plantas daninhas que apresentam maior tolerância ao controle químico, 
especialmente aos dessecantes, são problemáticas no sistema de semeadura direta, 
considerando que este sistema é extremamente dependente do controle químico. 
Inserem-se nesse contexto plantas como: grama-seda (Cynodon dactylon), capim-
amargoso (Digitaria insularis), buva (Conyza spp.), trapoeraba (Commelina spp.), entre 
outras (Fidelis et al., 2003). 

Como estratégias para o manejo de plantas daninhas citam-se os sistemas 
Aplique-Plante e o Manejo antecipado. No primeiro, ocorre a aplicação de um ou mais 
herbicidas imediatamente antes da semeadura da cultura. É um sistema muito 
utilizado, pois, os agricultores ganham tempo e maximizam a utilização do maquinário 
da propriedade (Oliveira Jr. et al., 2006). Já o segundo, consiste na aplicação 
antecipada (15 a 20 dias em relação à semeadura) de herbicidas sistêmicos não-
seletivos. Posteriormente é efetuada uma segunda aplicação, na véspera ou logo após 
a semeadura, normalmente com um produto de ação de contato, cuja função é 
possibilitar a semeadura no limpo e, também, controlar as possíveis rebrotas de 
plantas que não foram totalmente controladas na primeira aplicação (Constantin et al., 
2007).

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência e efeito 
residual de herbicidas aplicados no sistema Aplique-Plante, após prévia dessecação 
no manejo antecipado. 

O experimento foi conduzido na Estação Experimental da UPL, em Ituverava, 
SP. O solo da área experimental é composto por 8,1% de areia, 58,5% de argila e 
33,4% de silte, apresenta pH de 5,4 e matéria orgânica de 30 g dm-3. A área foi 
dessecada quimicamente 15 dias antes da semeadura, com glyphosate (Glyphotal TR, 
na dose de 1440 g e.a. ha-1) e 2,4-D (Dez, na dose de 670 g e.a. ha-1).

O delineamento experimental foi de blocos casualizados, com quatro 
repetições e dez tratamentos (Tabela 1), que foram aplicados na modalidade Aplique-
Plante. Para aplicação foi utilizado um pulverizador costal pressurizado a CO2, pressão 
de 2 bar, barra de pulverização de 6 bicos espaçados 50 cm, vazão de 150 L ha-1 e 
pontas de pulverização XR 110 015. As parcelas eram constituídas de 6,0 m de 
comprimento e 3,0 m de largura, totalizando 18 m2. A aplicação do ensaio, com os 
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tratamentos indicados na Tabela 1, foi realizada no dia 24 de novembro de 2017 e 6 
horas após a aplicação foi realizada a semeadura da soja, cultivar NS7709 IPRO, com 
espaçamento de 0,5 m na entrelinha e densidade de 18 sementes m-1.

As plantas daninhas avaliadas na área eram D. insularis, Eleusine indica e
Amaranthus retroflexus. Na ocasião da aplicação do ensaio as plantas daninhas 
apresentavam estágio de: D. insularis 3 a 6 perfilhos; E. indica 3 folhas a 1 perfilho; A.
retroflexus 2 a 5 folhas. 

As avaliações de controle e fitotoxicidade ocorreram aos 7, 14, 21, 28 e 35 
DAA, mas neste resumo serão apresentados apenas os resultados de controle aos 14 
e 28 DAA. O controle das plantas daninhas foi avaliado de acordo com o proposto pela 
SBCPD (Velini et al.,1995), com percentuais de controle que variavam de 0 a 100%, 
em que 0 corresponde à nenhum sintoma do herbicida e 100 a completa morte da 
planta. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 
pelo teste de Duncan (p<0,05), utilizando-se o programa estatístico ARM versão 2018. 

Não foram observados sintomas de fitotoxicidade nas plantas de soja. Os 
resultados de controle, apresentados na Tabela 2, demonstram que as plantas de 
Digitaria insularis, que não foram controladas na dessecação, pela resistência ao 
herbicida glyphosate, foram significativamente melhor controladas pelos tratamentos 
com o herbicida glufosinato (tratamentos 3, 4 e 5) do que os tratamentos com 
glyphosate (tratamentos 6, 7 e 8) ambos quando em mistura com o herbicida UPL3016 
[pendimethalin + metribuzin]. É possível ver ainda que o herbicida [pendimethalin + 
metribuzin] apresentou resposta positiva ao aumento de dose, no controle em pós-
emergência da D. insularis, mesmo que sem diferenças estatísticas. Tal efeito deve 
ser devido à presença do metribuzin na formulação, já que o pendimethalin não 
apresenta efeito herbicida sobre plantas já estabelecidas (Rodrigues & Almeida, 2011). 

As demais plantas daninhas estudadas, E. indica e A. retroflexus, por não 
apresentarem resistência ao herbicida glyphosate, foram eficientemente dessecadas 
na aplicação do manejo antecipado (15 dias antes da semeadura) e na ocasião da 
aplicação do ensaio (Aplique-plante) apresentavam estágio ideal para o controle do 
glufosinato e glyphosate em pós emergência, bem como para o efeito residual do 
[pendimethalin + metribuzin] e [imazethapyr + flumioxazin]. Diferenças estatísticas 
entre os tratamentos com herbicidas, ocorreram, de forma consistente, apenas para o 
tratamento com paraquat (tratamento 9), que, além de sua ação de contato apenas, 
não apresentava herbicidas residuais como parceiros. 

Nas condições em que o trabalho foi conduzido, conclui-se que o herbicida 
glufosinato apresenta-se como uma excelente ferramenta no manejo de plantas 
daninhas, em rotação com o herbicida glyphosate e especialmente para plantas 
daninhas resistentes a este herbicida. A mistura formulada [pendimethalin + 
metribuzin] foi seletivo à cultura da soja e apresenta-se como uma importante opção 
de herbicidas residuais para o manejo de plantas daninhas em soja. 
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Tabela 1. Tratamentos utilizados na aplicação em pré-semeadura da soja. 
Tratamentos Ingrediente ativo e concentração (g ia ou ea L-1) Dose (L ha-1)

1 Testemunha - - 
2 Testemunha capinada - - 

3 UPL3016 + pendimethalin + metribuzin (348 + 132) 2,6 
Fascinate* glufosinato (200) 2,5 

4 UPL3016 + pendimethalin + metribuzin (348 + 132) 3,0 
Fascinate* glufosinato (200) 2,5 

5 UPL3016 + pendimethalin + metribuzin (348 + 132) 3,5 
Fascinate* glufosinato (200) 2,5 

6 UPL3016 + pendimethalin + metribuzin (348 + 132) 2,6 
Glyphotal TR glyphosate (480) 2,0 

7 UPL3016 + pendimethalin + metribuzin (348 + 132) 3,0 
Glyphotal TR glyphosate (480) 2,0 

8 UPL3016 + pendimethalin + metribuzin (348 + 132) 3,5 
Glyphotal TR glyphosate (480) 2,0 

9 Paraquat** paraquat (200) 1,5 

10 [Imazethapyr+flumioxazin]+ imazethapyr + flumioxazin (212 + 100) 0,5 
Glyphotal TR*** glyphosate (480) 2,0 

Adjuvantes adicionados: *Fasttrack (0,05 L/ha); **Agral (0,1% v/v); ***Agris (0,5 L/ha) 

Tabela 2. Controle (%) das plantas daninhas avaliadas, aos 14 e 28 DAA. 

Tratamentos 
Digitaria insularis Eleusine indica Amaranthus retroflexus

14 DAA 28 DAA 14 DAA 28 DAA 14 DAA 28 DAA 

1 Testemunha 0,0 e 0,0 f 0,0 c 0,0 d 0,0 c 0,0 c 

2 Testemunha capinada 100,0 a 100,0 a 100,0 a 100,0 a 100,0 a 100,0 a 

3 UPL3016 + Fascinate 90,7 ab 88,8 c 95,0 a 96,7 b 99,7 a 100,0 a 

4 UPL3016 + Fascinate 92,3 ab 91,6 bc 100,0 a 99,9 ab 100,0 a 100,0 a 

5 UPL3016 + Fascinate 96,3 a 97,0 ab 100,0 a 99,8 ab 100,0 a 100,0 a 

6 UPL3016 + Glyphotal TR 67,5 d 78,1 d 98,0 a 99,9 ab 99,9 a 99,7 a 

7 UPL3016 + Glyphotal TR 72,5 cd 80,9 d 100,0 a 100,0 a 100,0 a 100,0 a 

8 UPL3016 + Glyphotal TR 76,5 bcd 80,5 d 100,0 a 99,7 ab 100,0 a 100,0 a 

9 Paraquat 76,3 bcd 62,5 e 80,0 b 76,1 c 82,9 b 80,5 b 

10 [Imazethapyr+flumioxazin]+ 
Glyphotal TR 87,5 abc 85,1 cd 99,0 a 97,9 ab 100,0 a 99,9 a 

CV% 14,1 6,2 3,5 7,2 3,03 3,67 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Duncan (p<0.05). 
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MONITORAMENTO DE BUVA COM INDICATIVO DE RESISTÊNCIA A 
PARAQUAT EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DE SOJA

ALBRECHT, A.J.P.1; ALBRECHT, L.P. 1; PELLIZZARO, E.C.2; LORENZETTI, J.B.1;
DANILUSSI, M.T.Y.1

1Universidade Federal do Paraná – UFPR, Setor Palotina, Palotina, PR, 
lpalbrecht@yahoo.com.br; 2C.Vale – Cooperativa Agroindustrial. 

As plantas daninhas exercem importante papel na interferência ao bom 
desenvolvimento de uma cultura agrícola, como a soja, sendo no momento de sua 
instalação, crescimento, desenvolvimento, tratos culturais ou colheita. Outro fator 
importante relacionado às plantas daninhas é sua característica de apresentar biótipos 
resistentes a herbicidas. 

A buva é uma das espécies daninhas mais importantes nas lavouras de soja e 
milho no oeste do Paraná. A buva (Conyza spp.) pertencente à família Asteraceae, 
encontrada em praticamente todo o mundo, sendo uma planta dicotiledônea anual que 
se reproduz por sementes que germinam no outono e inverno (Owen et al.  2009). No 
Brasil são registradas até o momento três espécies, sendo elas: Conyza bonariensis,
Conyza canadensis e Conyza sumatrensis.

A redução da produtividade da soja causada por populações de buva foi 
testada por Gazziero et al. (2010), este experimento demonstrou que populações 
baixas de buva, 4,7 plantas.m-2, já ocasionaram perda expressiva diminuindo a 
produtividade em 672 kg ha-1 ou 23%. Populações altas, como 16 plantas.m-2

causaram redução de 1174 kg ha-1 ou 41% e 18 plantas.m-2 reduziram 1469 kg ha-1 ou 
48% em relação a testemunha, no Município de Campo Mourão. 

Os primeiros casos registrados de resistência à herbicida do gênero Conyza
spp. ocorreram em 1980, no Japão e Taiwan, na espécie C. canadensis com 
resistência ao paraquat, inibidor do fotossistema I (Heap, 2018a). 

Desde então, a C. canadensis está presente em 18 países apresentando 64 
casos de resistência a cinco mecanismos de ação. A C. bonariensis se espalhou por 
12 países e possui 20 casos de resistência a quatro mecanismos de ação. E a C. 
sumatrensis, apresenta 15 casos de resistência a quatro mecanismos de ação em oito 
países (Heap, 2018a).  

No Brasil o primeiro caso registrado foi de resistência ao mecanismo de ação 
de inibidor da EPSPs, nas espécies de C. bonariensis e C. canadensis, em 2005. No 
ano de 2010 encontrou-se a mesma resistência na espécie de C. sumatrensis, nessa 
espécie, em 2011 identificou-se resistência ao grupo dos inibidores da ALS e 
resistência múltipla aos inibidores da ALS e EPSPs (Heap, 2018a). Em 2016 foi 
registrada resistência ao inibidor do fotosistema I (Heap, 2018b) e, em 2017, aos 
inibidores da Protox (Heap, 2018c), e ainda mais recentemente foi comprovada a 
resistência múltipla para ALS, EPSP e fotosistema I em C. sumatrensis (Heap, 2018d). 
Isso demostra a grande problemática causada por esta espécie infestante o potencial 
problema que existe para os próximos anos. 

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar e monitorar a buva com indicativo 
de resistência ao herbicida paraquat no Oeste do Estado do Paraná. 

Para tanto, foram realizadas faixas de aplicação em áreas diagnosticadas 
como suspeitas. Foi efetuado a aplicação de paraquat na dose de bula (400 g a.i ha-1)
e uma testemunha sem aplicação. Para aplicar o herbicida foi utilizado pulverizador 
costal, pressurizado com CO2, munido com bicos tipo leque e pontas 110.015, e 
volume de calda equivalente a 200 L ha-1.
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Para obter as frequências estimadas nas faixas de aplicação de paraquat na 
dose de bula, em condições ambientais favoráveis, foi avaliado o número de plantas 
não controladas, apresentando de 6 a 10 folhas (de 4 a 8 cm), antes e depois da 
aplicação. Em algumas áreas foi possível fazer uma segunda aplicação de paraquat 
para confirmação do comportamento e em outras áreas, plantas que permaneceram 
sem sintomas foram coletadas, cultivadas em casa de vegetação e receberam nova 
aplicação após um mês. As que sobreviveram e produziram sementes, tiveram suas 
sementes coletas (F1) para realização de curvas de dose resposta. 

Foram elaboradas as Figuras 11 e 12, que visam demonstrar áreas na Região 
Oeste do Estado do Paraná, com forte indicativo de C. sumatrensis resistente a 
paraquat. Observa-se que até o momento, nenhuma área foi identificada com 100% 
das plantas de buva com indicativo de resistência ao herbicida paraquat, o máximo 
encontrado foi frequência de plantas com indicativo de resistência próximo a 50%, em 
somente uma das áreas estudadas. 

Pode-se desta forma, notar que a dispersão ainda está em um momento inicial 
(Figura 1 e 2), porém tende a aumentar com velocidade devido às características de 
grande dispersão da planta. Vale também destacar que este é um indicativo de 
resistência, realizado de forma prática e rápida, pois para comprovar a resistência será 
necessário testar a herdabilidade, entre outros fatores exigidos como critérios para 
confirmação de resistência. 

Considera-se que na execução do monitoramento de resistência da buva a 
herbicidas que prosseguirá, estão envolvidos pesquisadores da UFPR, produtores 
rurais, engenheiros agrônomos da extensão rural, HRAC-BR (Associação Brasileira de 
Ação à Resistência de Plantas Daninhas aos Herbicidas), iniciativa pública e privada, 
acadêmicos de graduação e pós-graduação. 
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Figura 1. Demonstração de áreas na Região Oeste do Estado do Paraná com 
indicativo de C. sumatrensis resistente ao herbicida paraquat. Paraná, safra 2017/18. 
Obs.: imagem adaptada e formatada a partir do Google Maps. 

Figura 2. Mapa ampliado demonstrando áreas na Região Oeste do Estado do Paraná, 
com indicativo de C. sumatrensis resistente ao herbicida paraquat e suas frequências 
estimadas. Paraná, safra 2017/18. Obs.: imagem adaptada e formatada a partir do 
Google Maps.
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OBSERVAÇÕES SOBRE A DINÂMICA DE PLANTAS DANINHAS EM 
SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA  

GAZZIERO, D.L.P.1; BALBINOT JUNIOR, A.A.1; SOUZA, D.H.1;                                   
FRANCHINI, J.C.1; ADEGAS, F.S.1; DEBIASI, H.1; SCHUSTER, M.Z.2; PELISSARI, A.2

1Embrapa Soja, 86001-970, Londrina, PR, dionisio.gazziero@embrapa.br; 
2Universidade Federal do Paraná. 

O conceito de integração lavoura-pecuária-floresta (iLPF) pode ser 
estabelecido como a junção de variadas práticas agrícolas, pecuárias e florestais 
exercidas em conjunto e em uma determinada área, em rotação, sucessão ou 
consorciação, prezando pelo desenvolvimento do sistema de maneira conjunta e 
sustentável (Balbino et al., 2012). A correta implantação dos sistemas iLPF pode 
promover uma série de benefícios sociais, tecnológicos, econômicos e ambientais. 
Para isso, se faz necessário o correto diagnóstico da área e planejamento antecipado 
do sistema como um todo para que cada operação seja realizada no momento 
adequado (Alvarenga et al., 2010).

A eliminação de plantas daninhas antecedendo o estabelecimento do sistema 
iLPF e o manejo adequado dessas espécies  após o sistema implantado, fazem parte 
de um conjunto de práticas que podem facilitar  o  sucesso desse agroecossistema.  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica das plantas 
daninhas em diferentes cultivos que compõem um experimento de iLPF.   

A Unidade de Referência Tecnológica (URT) de iLPF foi implantada em 
Londrina, PR (23º48’S; 50º98’O e altitude de 500 m) em 2010. O solo foi identificado 
como Latossolo Vermelho distroférrico e apresentava os seguintes atributos, na 
camada de 0 a 20 cm, antes da implantação dos experimentos: 25,5 g dm-3 de matéria 
orgânica; 5,5 de pH em CaCl2; 19,2 mg dm-3 de P; 0,62cmolc dm-3 de K; 5,6cmolc dm-3 

de Ca; 1,7cmolc dm-3 de Mg; e 65% de saturação da CTC por bases. Desde 2010, a 
URT é composta por cinco usos de solo distintos (sistemas de manejo): 1) pastagem 
perene de braquiária (Urochloa brizantha cv. BRS Piatã); 2) pastagem integrada a 
renques simples de eucalipto (Eucalyptus grandis),aproximadamente 250 árvores ha-1;
3) maciço de eucalipto; 4) lavouras anuais em rotação (soja ou milho no verão e trigo 
ou aveia preta no inverno); 5) culturas anuais integradas a renques simples de 
eucalipto. A pastagem de braquiária nos tratamentos 1 e 2 foi manejada no sistema de 
pastejo contínuo, com lotação variável, objetivando a manutenção da altura das 
plantas entre 25 e 35 cm. 

De 2014 a 2017 foram realizadas cinco avaliações de infestação de plantas 
daninhas nos cinco usos do solo presentes na URT. As avaliações foram feitas 
utilizando-se escala percentual de cobertura da área pelas plantas daninhas, sendo 
que zero representa sem infestação e 100 % área completamente tomada por plantas 
daninhas ou cobertura total. As avaliações foram feitas por deslocamento na área, 
totalizando 20 pontos de coleta de informações, por cultura, sendo avaliado 1m2  , a 
cada 20 metros de distância. No eucalipto, foram registradas diversas espécies como 
guanxuma, trapoeraba,  buva, maria-mole, capim-amargoso, assa-peixe, melão-de-
são-caetano (nas bordas), capim-colonião, poaia-branca, capim-napier (nas bordas), 
fumo-bravo, capim-rhodes e mamona. Nas áreas de lavoura as espécies mais comuns 
foram trapoeraba, capim-amargoso capim-colchão, capim-marmelada, capim-rhodes, 
macela, corda-de-viola, maria-pretinha, picão-preto, amendoim-bravo, trigo e soja 
voluntária. Na Tabela 1, são apresentados os sistema utilizados e o percentual de 
cobertura por plantas daninhas nos anos avaliados e, na Figura 1, o banco geral de 
sementes das espécies infestantes e específico de trapoeraba. 
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A trapoeraba predominou no maciço florestal e era frequente nas áreas de 
lavoura. Observou-se nos cinco sistemas que o manejo das áreas e das culturas foi 
bem feito.  A área de pastagem permaneceu limpa durante todo o período de 
avaliação, inclusive nos renques de eucalipto da iLPF, ao contrário dos renques nas 
áreas de lavoura, os quais comumente estavam infestados com plantas daninhas e 
serviam de fonte de contaminação para as  áreas semeadas. Um exemplo observado 
foi a presença de fumo-bravo e capim-marmelada, inicialmente nos renques e, 
posteriormente, também no meio da área cultivada, indicando claramente ter ocorrido 
a disseminação. Trata-se de um problema do sistema lavoura/floresta, que necessita 
ser melhor estudado. Nessas áreas, além das dificuldades naturais para o controle de 
plantas daninhas, observou-se que os galhos que caem dos eucaliptos atrapalham o 
plantio e o controle das infestantes. Nas avaliações de percentual de cobertura da 
área por plantas daninhas na lavoura a céu aberto e de integração com a floresta, 
observou-se importantes perdas na colheita, especialmente em 2014 e 2015, quando 
os percentuais de cobertura por essas plantas voluntárias chegaram a representar 
mais 80% de cobertura da área. Esses dados não foram incluídos na Tabela 1. 
Observou-se também que a área de lavoura a céu aberto apresentou maior número e 
maior diversificação de espécies do que as áreas de iLPF, mas nesse caso não se 
observou a disseminação de fumo bravo. 

Em 2016, as áreas de lavoura foram cultivadas com aveia e liberadas para 
pastejo dos animais da propriedade. Por ocasião da avaliação, a área encontrava-se 
limpa. Foi possível observar a presença de diferentes espécies que não haviam sido 
registradas nas avaliações anteriores. Um claro indicativo de mudança na 
comunidade, inicialmente encontradas ali. As plantas na área estavam pequenas e 
pisoteadas pelo gado. Ou seja, bem diferente de quando a área não era pastejada. 
Não havia predominância de nenhuma espécie. Chamou a atenção o fato do  renque 
estar bem mais limpo que o normal com plantas pequenas de buva, poaia, macela, 
guanxuma, maria-pretinha, capim-pé-de-galinha, assim como capim-colchão no 
renque. Na sequência, essa área foi cultivada com soja e voltou-se a observar o 
renque com maior problema de capim-amargoso, corda de viola, caruru e trapoeraba.   
 Em 2017, a presença de plantas daninhas no renque de eucalipto chegou a 
cobrir 50% da área, indicando novamente ser esta área de difícil manejo. No maciço 
florestal, foram observadas duas situações diferentes. Uma no interior do maciço, e 
outra nas bordas, onde a maior luminosidade permitiu que a presença de plantas 
daninhas fosse muito maior que no seu interior.   Nas primeiras observações, a área 
no interior do maciço florestal estava relativamente limpa, mas as quatro primeiras 
linhas da borda estavam bem mais infestadas. 
 A trapoeraba era facilmente encontrada no maciço florestal e foi visivelmente 
beneficiada pelo sistema, cujo ambiente era mais úmido e com insolação mais 
reduzida.  Com o passar do tempo, observou-se algumas mudanças na comunidade 
infestante. Em 2016 foi registrada a presença de Rotboelia exaltata em um ponto da 
área. A infestação mais intensa que ocorria nas 4 primeiras linhas passou ocorrer nas 
primeiras 7 a 8 linhas, em direção ao centro do maciço. Em 2017, o cenário da 
comunidade infestante mudou no maciço após o desbaste realizado. Além da maior 
infestação, encontrava-se todo tipo de espécie comum, como picão, corda de viola, 
misturadas a outras que eram vistas antes do desbaste, como capim-amargoso, 
colonião, fumo bravo, e outros arbustos de porte alto. Ou seja, o desbaste promoveu 
entrada de luz no dossel do eucalipto, promovendo a infestação de plantas daninhas 
que antes eram suprimidas pelo sombreamento imposto pelas árvores.  
 Em junho de 2015, foi coletado solo para a avaliação do banco de sementes. O 
maior número de sementes de plantas daninhas em geral foi observado nas áreas do 
maciço florestal e no renque de eucalipto integrado com lavoura. Porem no renque de 
eucalipto com pastagem o banco era bem menor, coincidindo com as observações de 
campo. Contudo a maior diferença foi observa nas áreas de pastagem ou em 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 896

 
 

 
 

integração com a floresta.  Nesse caso, o renque de eucalipto também apresentou 
considerável redução se comparado ao renque da área com lavoura. O banco de 
sementes de trapoeraba foi maior no renque da iLPF e menor no centro das áreas de 
pastagem.
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Tabela 1. Percentual de cobertura da área (geral) por plantas daninhas. Embrapa 
Soja. Londrina, PR. 

Sistemas 12/2014 05/2015 12/2015 10/2016 03/2017 
Pastagem (P) 0%   0%   2% 0%   1%  

Pastagem Floresta (PL)  0%   0%   2% 0%   1% 
Floresta (F) 2% 50% 30% 2% 98% 

Lavoura céu aberto (L) 2%   5%   5% 2%  2% 
Lavoura no renque (LF) 5%   5%   3% 5%  2% 
 

 

Figura 1. Contagem média do número de sementes no solo em diferentes pontos dos 
sistemas estudados. Embrapa Soja. Londrina, PR.  
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CONTROLE DE PLANTAS VOLUNTÁRIAS DE ESPÉCIES DE CROTALÁRIA 

ADEGAS, F.S.1; GAZZIERO, D.L.P.1; PADILHA, G.2; PELISSARI, A.2; SOUZA, D.1

1Embrapa Soja, Rod. Carlos João Strass, acesso Orlando Amaral s/n, Londrina, PR, 
fernando.adegas@embrapa.br;2 Universidade Federal do Paraná. 

A adubação verde é uma prática que objetiva melhorar a qualidade do solo, 
incrementando nutrientes necessários ao desenvolvimento das culturas, através da 
melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas dos solos (Santos; Campelo 
Junior, 2003). As espécies do gênero crotalária pertencem à família botânica 
Fabaceae e foram amplamente estudadas para uso como plantas de cobertura do solo 
e adubo verde. Estas espécies são utilizadas por fertilizarem naturalmente o solo, com 
fornecimento de nitrogênio necessário para culturas subsequentes (Cho et al., 2015), 
através da fixação biológica do nitrogênio. Além da habilidade de controlar infestações 
de nematoides (Inomoto et al., 2008), as plantas de cobertura crescem mais do que 
boa parte das plantas daninhas (Mosjidis; Wehtje 2011) e acumulam rapidamente 
biomassa, trazendo benefícios para o sistema de cultivo, bem como a redução de 
plantas infestantes (Cho et al., 2015). Por isso, o cultivo de crotalária pode provocar 
modificações na população de plantas daninhas, devido aos efeitos alelopáticos, a 
competição por luz, água, oxigênio e nutrientes, acarretando supressão de algumas 
delas (Adler; Chase, 2007; Monquero et al., 2009). Entretanto, a própria crotalária 
pode tornar-se uma infestante, caso na cultura subsequente apareçam plantas 
voluntarias, pois nessa condição podem interferir no desenvolvimento e na 
produtividade da cultura explorada comercialmente.   

Com o objetivo de avaliar a suscetibilidade de três espécies de crotalária a 
diferentes herbicidas utilizados no sistema de produção de soja milho e trigo, um 
estudo foi conduzido na Embrapa Soja, em Londrina, PR, para determinar a eficiência 
de controle dos produtos analisados. Foram semeadas três espécies: Crotalária 
juncea, C. spectabilis e C. ochroleuca, e sobre elas aplicados herbicidas utilizados nas 
culturas da soja, trigo e milho (tabela 1). O delineamento experimental foi o de blocos 
casualizados, com parcelas de 2m x 5 m, com os 25 tratamentos químicos e quatro 4 
repetições.

A altura das plantas por ocasião da aplicação dos tratamentos era de 15 a 20 
cm para C. spectabilis, de 20 a 30 cm para C. juncea e de 10 a 20 cm para C. 
ochroleuca. Além dos tratamentos com herbicidas foi utilizada uma testemunha sem 
aplicação para auxiliar nas avaliações visuais de fitotoxicidade ou controle, que foram 
realizadas aos 15, 30 e 45 dias após aplicações (DAA) dos tratamentos, através de 
uma escala de notas de 0% a 100%, em que zero representa a ausência de injúrias 
visuais e 100% a morte da planta. Os dados foram submetidos à análise de variância 
pelo teste F (p<0,05) e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott (p<0,05). 

No caso da presença de plantas voluntÁrias de crotalária na cultura do milho, 
os herbicidas a base de atrazina, tembotrione, mesotrione e glifosato, também 
apresentaram controle para as três espécies. Metsulfuron, utilizado no trigo, pode ser 
uma alternativa, mas apenas para C. ochroleuca e C. spectabilis.

Quanto aos herbicidas utilizados na soja, lactofen, fomesafem e clorimurom 
controlaram C. spectabiles. Clorimouron e a mistura de imazapic + imazapyr 
apresentaram controle na faixa de 80% para C. ochroleuca. Com exceção do glifosato, 
os demais produtos estudados, que são comumente utilizados na cultura da soja, não 
controlaram satisfatoriamente a C. juncea. Esses resultados indicam a importância do 
planejamento da área no caso de utilização de espécies de crotalária como cultura de 
cobertura.
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Tabela 1. Porcentagem de controle de C. juncea, C. ochroleuca e C. spectabilis,
aos15, 30 e 45 dias (DAA) após a aplicação dos herbicidas. Londrina, PR. 

1Adicionado Agral 0,25% v/v.; 2Adicionado Assist 0,1% v/v.; 3Adicionado Assist 0,5% v/v.; 4Aureo 1,0 L/ha; 
5Aureo 0,5% v/v.; 6Adicionado Agral 0,2% v.v.; 7Dash 0,5% v/v.; 8Dash 0,15% v/v. 

*Médias seguidas de letras minúsculas nas colunas comparam os tratamentos com 
herbicidas/testemunha de acordo com teste Scott-Knott (0,05).

HERBICIDAS  

   (g i.a. ha-1)

CONTROLE (%) - AOS 15, 30 E 45 DIAS APÓS A APLICAÇÃO 

C. juncea C. ochroleuca C. spectabilis 

15 30 45 15 30 45 15 30 45 

Atrazine (1200) 93 a* 95 a 93 b 99 a 100 a 100 a 99 a 100 a 100 a 

Flumioxazin (25) 1 32 f 17 f 5 f 70 c 52 c 57 c 62 c 68 c 51 d 

Metsulfuron (2,4) 2 72 b 70 b 33 c 86 b 96 a 98 a 80 b 99 a 100 a 

Nicosulfuron (45) 2 52 d 55 c 33 c 66 c 68 b 70 b 52 d 57 d 63 c 

2,4-D (800) 40 f 20 f 5 f 57 d 51 c 52 c 55 d 56 d 73 b 

2,4-D (1600) 57 d 33 e 10 e 72 c 81 b 81 b 67 c 68 c 87 a 

Carfentrazone (20) 3 38 f 17 f 4 f 21 e 13 e 10 f 66 c 72 c 58 d 

Tembotrione (100) 4 90 a 92 a 91 b 86 b 91 a 90 a 77 b 98 a 100 a 

Imazethapyr (100) 47 e 26 e 8 e 13 f 7 f 7 f 42 d 43 d 26 f 

Mesotrione (190) 3 91 a 90 a 86 b 85 b 92 a 92 a 80 b 98 a 100 a 

Cloransulam (40,3) 2 47 e 27 e 7 e 68 c 78 b 81 b 52 d 56 d 43 e 

Diclosulam (33,6)  20 g 6 g 0 f 51 d 46 c 55 c 45 d 27 e 18 f 

Clorimuron etílico 
(12,5) 3 73 b 67 b 31 c 80 b 83 b 86 b 66 c 86 b 100 a 

Lactofen (240) 65 c 38 d 14 e 52 d 41 d 42 d 95 a 100 a 100 a 

Bentazon (900) 17 g 10 g 1 f 3 f 1 f 0 f 12 f 11 f 7 f 

Bentazon (900) 3 - - - 11 f 5 f 8 f 31,7 e 15 f 12 f 

Glyphosate (720) 96 a 97 a 98 a 100 a 100 a 100 a 98 a 100 a 100 a 

Paraquat (300) + 
Diuron (150) 2 98 a 99 a 99 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 

Glufosinate (300) 5 98 a 99 a 100 a 99 a 100 a 100 a 99 a 100 a 100 a 

Diquat (300) 6 97 a 97 a 97 a 100 a 100 a 100 a 99 a 100 a 100 a 

Sulfentrazone (260)+ 
Tebuthiuron (310) 16 g 10 g 0 f 33 e 23 e 25 e 52 d 51 d 38 e 

Saflufenacil (35) 7 76 b 60 c 21 d 52 d 36 d 36 d 95 a 99 a 99 a 

Imazapic (52,5) + 
Imazapyr (17,5) 8 70 c 62 c 28 c 77 b 86 b 85 b 62 c 82 b 95 a 

Fomesafen (250) + 
Fluazifop(250) 6 76 b 43 d 14,7 e 52 d 33 d 32 d 92 a 100 a 100 a 

Testemunha/ 0 h 0 h 0 f 0 f 0 f 0 f 0 g 0 g 0 f 
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CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DA SOJA COM 
HERBICIDAS APLICADOS EM PÓS-EMERGÊNCIA ASSOCIADO COM 

BIOESTIMULANTE

PIRES, H.F.1; FONSECA, L.F.1; DUARTE, I.N.1; ALVES, G.S.1; CARDOSO, D.B.O.1;
BATISTA, F.F.1; SOUSA, I.T.L.1

1Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Campus Umuarama, Uberlândia, MG, 
Brasil. henriquefpires@ufu.br 

A soja é a leguminosa de maior importância no Brasil e no mundo devido ao 
seu grande valor proteico. Sua forma cultivada [Glycine max (L.) Merrill] teve origem 
Asiática, na China, difundindo-se pelo mundo ao longo dos anos (Probst; Judd, 1973). 
A soja adaptou-se muito bem no cerrado brasileiro, tendo altas produções a partir da 
década de 80, devido as novas tecnologias no setor agrícola (Miyasaka; Medina, 
1981), sendo os herbicidas e bioestimulantes algumas das tecnologias usadas 
atualmente na agricultura em larga escala para conseguir altas produtividades. 

Para maiores produções na cultura da soja é necessário cuidar de diversos 
fatores durante todo o ciclo de produção, as plantas daninhas são um dos fatores que 
gera diversas dificuldades. Com a capacidade de afetar o potencial físico, fisiológico e 
sanitário das sementes de soja, tendo que controlar esse aspecto durante todo o ciclo 
da cultura para minimizar perdas na produção (Viana, 2013).  

Na cultura da soja o controle químico é o mais utilizado em relação aos demais 
métodos no controle de plantas daninhas na soja. Porém, essa prática também possui 
desvantagens, sendo uma delas a possibilidade de causar fitotoxicação nas culturas 
(Gazziero; Neumaier, 1995). O controle cultural ainda é o método com maior eficiência 
no manejo de plantas daninhas, favorecendo a cultura a desenvolver mais rápido e 
com maior eficiência possibilita um controle mais adequando e menor uso de 
herbicidas (Gazziero; Neumaier, 1995), o bioestimulante pode favorecer esse aspecto 
da cultura.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar o controle de plantas daninhas e o uso de 
bioestimulante na recuperação de fitotoxicidade por herbicidas aplicados em pós-
emergência na cultura da soja. 

O experimento foi conduzido na MR Agropesquisa, localizado nas margens da 
rodovia BR- 452, no município de Uberlândia, MG, durante o ano agrícola de 
2016/2017 estre os meses de novembro e abril, em área não irrigada. 

O delineamento usado foi o de blocos casualizados (DBC), com oito 
tratamentos e quatro repetições, totalizando 32 parcelas. A parcela experimental foi 
composta por quatro linhas de 5 m de comprimento com espaçamento de 0,5 m entre 
linhas apresentando área de 10 m2. A parcela útil do experimento foi caracterizada 
pelas duas linhas centrais apresentando área útil de 3 m2.

A semeadura do experimento foi feita de forma mecânica e direta, realizada no 
dia 13 de novembro de 2016, utilizando a cultivar NA 5909 RR, precoce, com 20 
sementes por metro linear e população final de 400.000 plantas ha-1.

Os tratamentos consistiram na aplicação de glyphosate (nome comercial 
Roundup Original®), imazethapyr (nome comercial Zethapyr®) e o bioestimulante 
(nome comercial Crop Plus®) via foliar no estádio V3/V4 da soja, utilizando-se um 
pulverizador costal pressurizado por CO2, volume de calda de 150 L ha-1, com barra de 
2 m dotada de pontas de pulverização do tipo leque simples (XRTeejet 110015) 
espaçadas por 0,5m. 

O bioestimulante Crop Plus ® foi aplicado na dose de 0,25 L ha-1 sequencial ou 
juntamente com os herbicidas glyphosate (Roundup Original ®) e imazethapyr 

287



Sessão de Plantas Daninhas 901

(Zethapyr ®). Em todas as aplicações foi adicionado à calda 0,5% de óleo mineral 
(Nimbus ®). No tratamento controle, foi realizado a capina manual da parcela. 
Avaliaram-se a eficácia no controle de plantas daninhas causada pelos herbicidas aos 
3, 7 e 15 dias após aplicação (DAA), altura de plantas aos 15 e 30 DAA, número de 
grãos por vagem e vagens por planta.  

A avaliação da altura de planta foi realizada com fita métrica graduada em cm, 
aos 15 e 30 DAA e determinou-se a altura pela média proveniente de 10 plantas 
aleatórias. O número de vagens por planta foi determinado através da contagem das 
vagens verdes e secas de cinco plantas aleatoriamente escolhidas e identificadas 
durante todo o ensaio. O número de grãos por vagem foi determinado debulhando-se 
as vagens e pela contagem de grãos de todas as vagens. Foram utilizadas as cinco 
plantas aleatoriamente escolhidas e identificadas durante todo o ensaio.  

Foi avaliado o controle de cinco espécies de plantas daninhas dominantes na 
área experimental, sendo elas: Cenchrus echinatus, Eleusine indica, Commelina 
benghalensis, Richardia brasiliensis e Nicandra physaloides. A análise foi feita aos 3, 7 
e 15 DAA dos herbicidas. Utilizou-se escala percentual de controle com notas de 0 a 
100%, sendo nulo e total, respectivamente. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e 
quando pertinente, as médias foram comparadas entre si pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade, utilizando-se o Programa Estatístico SISVAR (Ferreira, 2011). 

Os herbicidas e o bioestimulante influenciaram a altura de plantas nas épocas 
avaliadas. O imazethapyr reduziu a altura das plantas associado ou não ao glyphosate 
e ao bioestimulante. Por outro lado, o glyphosate não alterou a altura das plantas em 
relação à altura das plantas do tratamento que não recebeu aplicação de herbicidas. 
Procopio et al. (2007) descreve que o uso de glyphosate isolado na soja não reduz 
altura de planta, mas sua associação ao a herbicidas imazethapyr (Pivot ®) reduziu a 
altura de planta e o acumulo de massa seca das plantas de soja RR, assim como 
observado nesse trabalho. 

Na avaliação 30 DAA observou-se uma nova diferença, o glyphosate mais 
imazethapyr e bioestimulante aplicados junto possui maior altura que o tratamento 
sem o bioestimulante, cerca de 11,6 cm.  

Em relação ao número de vagens por planta e ao número de vagens com 2 
grãos houve diferença entre os tratamentos, porém para o número de vagens com 1 e 
3 grãos não houve diferença.  A mistura de glyphosate mais imazethapyr, sem 
bioestimulante, foi a única que aumentou o número de vagens por planta em 
comparação às plantas que não receberam aplicações de herbicidas. O mesmo foi 
observado para número de vagens com dois grãos.  

A mistura de imazethapyr com glyphosate é mais efetivo no controle de plantas 
daninhas (Tabela 1). Procópio et al., (2007) mostra que o uso de mais de um modo de 
ação é mais eficiente no controle de plantas daninhas.  

O herbicida imazethapyr sem bioestimulante proporcionou o menor controle 
das plantas daninhas aos 3, 7 e 15 DAA. Porém, quando associado com glyphosate 
houve aumento da porcentagem de controle. No controle de Cenchrus echinatus, 
Nicandra physaloides e Richardia brasiliensis o tratamento que teve apenas 
imazethapyr não teve controle eficiente dessas plantas daninhas. Os demais 
tratamentos apresentaram um bom controle das plantas daninhas (Tabela 1).  

O controle de Commelina benghalensis não chegou a 100% quando utilizados 
os herbicidas. Aos 15 DAA, o glyphosate, associado ou não ao imazethapyr e ao 
bioestimulante, proporcionou uma eficiência de controle de 88 a 90% (Tabela 1).  

Não foram observados efeitos significativos do bioestimulante no número de 
vagens por planta, grãos por vagens e nos teores de clorofila. O controle de plantas 
daninhas foi mais efetivo com imazethapyr e glyphosate associados. 
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Tabela 1. Eficiência de controle (%) dos herbicidas as plantas daninhas aos 3, 7 e 15 
DAA.
Tratamentos Cenchrus echinatus Eleusine indica 
  3 DAA 7 DAA 15 DAA 3 DAA 7 DAA 15 DAA
T1 - Capina 100 a1 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
T2 - Glyphosate 100 a 100 a 100 a 52 b 92 b 95 c
T3 - Imazethapyr 32 b 42 b 50 b 22 c 32 c 0 d
T4 - Glyphosate + Bioestimulante  100 a 100 a 100 a 52 b 95 b 98 b
T5 - Glyphosate / Bioestimulante   100 a 100 a 100 a 53 b 95 b 96 c
T6 - Glyphosate + Imazethapyr 100 a 100 a 100 a 50 b 95 b 98 b
T7 - Glyphosate + Imazethapyr + 
Bioestimulante  100 a 100 a 100 a 55 b 100 a 100 a

T8 - Glyphosate + Imazethapyr / 
Bioestimulante  100 a 100 a 100 a 55 b 100 a 100 a

Tratamentos Nicandra physaloides Richardia brasiliensis  
  3 DAA 7 DAA 15 DAA 3 DAA 7 DAA 15 DAA
T1 - Capina 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
T2 - Glyphosate 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
T3 - Imazethapyr 10 b 22 b 47 b 0 b 0 b 0 b
T4 - Glyphosate + Bioestimulante  100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
T5 - Glyphosate / Bioestimulante   100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
T6 - Glyphosate + Imazethapyr 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a
T7 - Glyphosate + Imazethapyr + 
Bioestimulante  100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a

T8 - Glyphosate + Imazethapyr / 
Bioestimulante  100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a

Tratamentos Commelina benghalensis   
  3 DAA 7 DAA 15 DAA       
T1 - Capina 100 a 100 a 100 a
T2 - Glyphosate 62 d 70 d 90 b
T3 - Imazethapyr 0 e 0 e 0 c
T4 - Glyphosate + Bioestimulante  60 d 70 d 88 b
T5 - Glyphosate / Bioestimulante   60 d 70 d 88 b
T6 - Glyphosate + Imazethapyr 70 c 80 c 90 b
T7 - Glyphosate + Imazethapyr + 
Bioestimulante  75 b 85 b 88 b      
T8 - Glyphosate + Imazethapyr / 
Bioestimulante  75 b 85 b 88 b           
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.
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EFEITOS DA ÉPOCA DE DESSECAÇÃO DE PRÉ-COLHEITA NA 
PRODUTIVIDADE DA SOJA 
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HENNING, F.A.1; OLIVEIRA, M.A.1; MANDARINO, J.M.G.1; BETIOLI JR, E.2; 

FURLANETTO, R.H.2 
 
1Embrapa Soja, Rod. Carlos João Strass, acesso Orlando Amaral s/n, Londrina, PR, 
fernando.adegas@embrapa.br; 2Cocamar, Maringá, PR. 

 
 
Nas últimas safras tem sido constatado o aumento da prática de dessecação 

de pré-colheita da soja, cujo principal argumento utilizado pelos produtores para 
realização dessa prática é o de antecipar a colheita da cultura visando semear o mais 
rápido possível uma segunda safra de grãos, especialmente o milho, denominado de 
segunda safra ou safrinha. No entanto, a pesquisa oficial recomenda que essa prática 
só deveria ser realizada com dois objetivos: o de controlar as plantas daninhas 
presentes no momento da colheita e o de uniformizar a maturação da população de 
plantas, que apresentam problemas de haste verde ou retenção foliar (Tecnologias..., 
2013). A desuniformidade de maturação da população também pode ocorrer por 
outros diversos fatores, como falhas de semeadura, germinação irregular, granizo, etc. 

Devido a dessecação resultar em antecipação da colheita, o momento correto 
de realização da prática deve ser no estádio em que essa antecipação não resulte em 
perdas na produtividade da cultura. Como o máximo peso de matéria seca dos grãos 
de soja ocorre no estádio R 7 (Fehr; Caviness, 1977) e mais especificamente na 
subdivisão R 7.3, que é caracterizada pelas plantas apresentando 75% de folhas e 
vagens amarelas (Ritchie et al., 1982), tem-se assumido esse estádio como sendo o 
ideal para realização da dessecação de pré-colheita da soja. O principal objetivo desse 
trabalho foi verificar se essa recomendação está correta, através do estudo da 
interferência das épocas de realização da dessecação de pré-colheita na 
produtividade da soja.  

Para se alcançar o objetivo proposto, foram conduzidos dois experimentos de 
campo com a cultura da soja, na safra 2017/18, sendo um na Embrapa Soja, em 
Londrina (PR) com a cultivar Monsoy 5947 IPRO, semeada no dia 24/10/18 e outro na 
Estação Experimental da Cocamar, em Floresta, PR, com a cultivar Monsoy 6210 
IPRO, semeada no dia 14/10/18.  

Pela dificuldade de se identificar precisamente a campo, as diferentes 
subdivisões dos estádios reprodutivos da soja, optou-se por monitorar a umidade dos 
grãos até quando fosse atingido 60%, sendo realizado a primeira dessecação neste 
estádio (que visualmente foi identificado como R6) e a partir daí foram realizadas 
dessecações a cada quatro dias, com avaliação visual da fenologia da cultura, 
especialmente a coloração de folhas e vagens. Ambos experimentos foram 
conduzidos no delineamento experimental em blocos ao acaso com cinco repetições. 
Em Londrina foram utilizados seis tratamentos, que corresponderam as seguintes 
épocas de dessecação: R6, R6 + 4 dias (d), R6 + 8d, R6 + 12d, R6 + 16d e um 
tratamento sem dessecação. Em Floresta foram cinco tratamentos, sendo os mesmos 
de Londrina, exceto o R6 + 16d, pois o mesmo coincidiu com a colheita do tratamento 
sem dessecação.  

As parcelas tiveram a dimensão de 10x5m, com área útil de 18m2, compostas 
por oito linhas de soja espaçadas em 0,5m. O herbicida utilizado foi o Diquat, na dose 
de 400 g ia ha-1, acrescido de agral a 0,1% v/v, aplicado com pulverizador costal 
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pressurizado com CO2, equipado com barra de seis bicos TT 110.02, com pressão de 
trabalho de 200 KPa e consumo de calda de 150 L ha-1. As aplicações foram 
realizadas em condições climáticas consideradas satisfatórias, com as seguintes 
médias: temperatura de 25,9ºC, umidade relativa de 61% e vento de 3,1 km h-1.  

A colheita da área útil das parcelas foi realizada quando a umidade dos grãos 
atingiu entre 18 a 16%, sendo o resultado de produtividade ajustado para 14% de 
umidade. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, 
sendo as médias comparadas pelo teste t a 10% de significância. 

Em ambas localidades, as dessecações realizadas no estádio R6, quando as 
plantas atingiram 60% de umidade e quatro dias após, em R6+4, resultaram em 
diminuição significativa de produtividade para a cultura da soja, de 6,8% para o 
experimento de Floresta e de 38,1% do experimento de Londrina, quando comparadas 
ao tratamento colhido sem dessecação (tabela 1). As diferenças nas médias de 
redução na produtividade entre os locais estudados podem estar relacionadas a 
cultivar, a semeadura mais antecipada realizada em Floresta e as particularidades 
edafoclimáticas de cada ambiente experimental. Resultado semelhante foi obtido por 
Silva e Rosa (2016), com diminuição média de 42% em dessecação realizada no 
estádio de R6, com o herbicida Paraquat. 

A partir do estádio de R6+8 a produtividade dos tratamentos dessecados não 
se diferenciou da testemunha não dessecada (tabela 1). Nesse estádio as plantas se 
apresentavam com até 50% de folhas e vagens de coloração amarela, que caracteriza 
o estádio R 7.1 (Ritchie et al., 1982), que em alguns casos, como o desses 
experimentos, a dessecação nesse estádio não causa redução na produtividade da 
cultura. No entanto, Lamego et al. (2013) observaram que dessecações realizadas 
nesse mesmo estádio, de R 7.1, reduziu significativamente a produtividade de soja em 
13%, sendo que a diminuição do peso de grãos foi o fator preponderante para esse 
resultado, e que apenas a partir do estádio R 7.3 não houve mais interferência na 
produtividade da soja. Resultados ainda mais críticos para a relação da época de 
dessecação da soja e produtividade da cultura foram obtidos por Inoue et al. (2012), 
onde a dessecação com Diquat, apenas a partir do da soja com 90% de folhas 
amarelas, que representa praticamente o início do estádio R 8, não resultou em 
diminuição na produtividade da cultura. 

Para as condições de realização desse trabalho foi possível concluir que 
dessecações de pré-colheita da soja realizadas antes do estádio R6+8 dias, interferem 
negativamente na produtividade da cultura. Contudo é oportuno salientar que as 
diferenças observadas entre os resultados de diferentes trabalhos sobre o tema, 
possivelmente está relacionado a alguns fatores do sistema de produção, como 
características específicas da cultivar, época de semeadura, condições 
edafoclimáticas, entre outros, por isso se mostra importante a continuidade de estudos 
sobre a dessecação de pré-colheita da soja, abordando os diferentes fatores dos 
sistemas produção da cultura. 
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Tabela 1. Produtividade da soja (kg ha-1), em função dos diferentes estádios da 
dessecação de pré-colheita da cultura, nos experimentos realizados em 
Londrina e Floresta, no Estado do Paraná, na safra 2017/18. 

 

ESTÁDIO  LONDRINA  FLORESTA 

R 6  2.433 b1  3.264 b 

R 6 + 4 dias  2.870 b  3.200 b 

R 6 + 8 dias  3.713 a  3.377 ab 

R 6 + 12 dias  3.761 a  3.530 a 

R 6 + 16 dias  3.892 a  - 

Sem Dessecação  3.928 a  3.500 a 

CV (%)  11,79  5,91 
1Médias seguidas pela mesma letra na coluna não se diferem pelo teste t a 10% de significância. 
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TOLERÂNCIA DO FEDEGOSO AO GLYPHOSATE E ALTERNATIVAS DE 
CONTROLE  

ARAÚJO, L.S.1; LIMA, R.J.N.1; OLIVEIRA, D.A.G.1; PAGENOTTO, A.C.V.1;
MIGLIORINI, L.T.1; GHIRARDELLO, G.A.1; SILVA, G.S.1; SILVA, A.F.M.1; GIRALDELI, 
A.L.1; BRITO, F. C.1; MORAES, J.P.1; SANTOS, B.S.1; BELLO, L.S.1; FILHO, R.V.1

1Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), Piracicaba, SP. 

Fedegoso (Senna obtusifolia) é uma planta daninha problemática na cultura da 
soja, principalmente pela capacidade de suportar aplicações de glyphosate nas doses 
recomendadas. No Brasil, reduções da produção de soja foram quantificadas na faixa 
de 8 a 39%, dependendo da densidade do fedegoso (Voll et al., 2002). No sudeste dos 
Estados Unidos, oito plantas de fedegoso causaram redução de 35% da produção de 
soja (Thurlow; Buchanan, 1972). O potencial competitivo desta espécie se deve a alta 
produção de sementes, capacidade de germinar e estabelecer em diversas condições 
ambientais, presença de dormência nas sementes e possível efeito alelopático às 
culturas agrícolas (Creel et al., 1968). 

Níveis insatisfatórios de controle após aplicações de glyphosate isolado foi 
relatado para o fedegoso, todavia quando associado à chlorimuron-ethyl ou lactofen 
houve incremento no nível de controle, porém ainda inferior a 50% (Almeida Junior et 
al., 2010). Nesse sentido, alternativas de controle devem ser preconizadas em relação 
ao glyphosate, uma vez que, os agricultores dependem fortemente do uso de 
herbicidas seletivos para a controle eficiente das plantas daninhas. Assim, formulou as 
hipóteses de que a tolerância ao glyphosate é expressa nos estádios de crescimento 
mais avançado e que a espécie apresenta suscetibilidade diferencial aos principais 
herbicidas recomendados em pré-emergência à cultura da soja. 

Em razão da importância e frequência dessa espécie na região dos cerrado, 
objetivou-se determinar a tolerância do fedegoso ao glyphosate e avaliar a eficácia do 
controle em pré-emergência. 

Dois experimentos foram conduzidos em casa-de-vegetação no Departamento 
de Produção Vegetal da ESALQ-USP, no período compreendido entre outubro de 
2017 e fevereiro de 2018. As sementes foram coletadas no município de Orizona, 
Goiás, em área comercial de produção de grãos (S 17° 11’12’’ W 48° 18’46’’, altitude 
882 m). 

No primeiro experimento, referente à avaliação da tolerância do fedegoso ao 
glyphosate, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições, em esquema fatorial 3 x 7. Em três estádios de crescimento (6, 12 e 20 cm 
de altura) foram pulverizadas sete doses de glyphosate (0, 240, 480, 960, 1920, 3840, 
7680 e.a. ha-1), equivalentes a 0, ¼D, ½D, 1D, 2D e 4D e 8D vezes a dose comercial 
recomendada de 960 g e.a. ha-1. No segundo experimento, envolvendo alternativas de 
controle foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 
quatro repetições, sendo avaliados sete herbicidas pulverizados em pré-emergência 
(flumioxazin 50 g ha-1, diclosulam 25,2 g ha-1, clorimuron-ethyl 20 g ha-1, metribuzin 
480 g ha-1, s-metolachlor 1920 g ha-1, clomazone 1000 g ha-1, sulfentrazone 600 g ha-1)
e uma testemunha sem aplicação. 

As unidades experimentais foram representadas por vasos plásticos com 
capacidade de 5 litros, contendo exclusivamente solo. As aplicações foram realizadas 
com auxílio de um pulverizador costal pressurizado por CO2 a pressão constante de 2 
kgf cm-2, equipado por uma barra de quatro pontas de pulverização, com espaçamento 
entre pontas de 0,50 m. 
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No primeiro experimento, a matéria seca da parte aérea (MSPA) foi coletada 
aos 28 dias após a aplicação (DAA) e determinada pela secagem do material vegetal, 
em estufa, a temperatura de 60 ºC, até atingir massa constante. Os dados de MSPA 
foram corrigidos para valores percentuais, comparando-se o peso da MSPA obtida 
após as aplicações das doses de glyphosate com o peso da MSPA da testemunha 
(sem aplicação do produto), considerada 100%.

Para avaliar a tolerância ao glyphosate foi utilizada a análise de curva-dose-
resposta para a MSPA aos 28 DAA, ajustada no modelo log-logístico de quatro 
parâmetros como demonstrado por Ritz et al. (2015): 

� � 	� � �
� �	����

�	

em que y = porcentagem de MSPA; x = dose de glyphosate em g e.a. ha-1; e a, b, c e d
= coeficientes da curva, de modo que a é o limite inferior da curva, b é a diferença 
entre o ponto máximo e o mínimo da curva, c é a dose que proporciona 50% de 
resposta da variável dependente e d é a declividade da curva ao redor de c. 

Além da dose que corresponde à resposta de 50% da redução da matéria seca 
(ED50), também foi obtida a dose que proporciona a resposta de 80% da redução da 
matéria seca (ED80). A estimativa dos parâmetros ED80 é importante, visto que 80% 
constitui o controle mínimo exigido pela legislação em vigor. O nível de tolerância foi 
calculado pela divisão da ED50 dos estádios 2 e 3 pela ED50 do estádio 1. Assim, o 
valor obtido representa o número de vezes em que a dose necessária para controlar 
50% das plantas nos estádios 2 e 3 é superior à dose que controla 50% das plantas no 
estádio 1. 

No segundo experimento, as variáveis-respostas foram emergência e controle 
visual aos 14 e 28 DAA; e MSPA aos 45 DAA. Adotou-se a escala de notas de 0 a 
100%, em que zero consiste na ausência de dano e 100% a morte das plantas. A 
MSPA foi determinada seguindo o mesmo procedimento descrito no primeiro 
experimento.  

As análises foram realizadas no software R®. Para o primeiro experimento de 
curva dose-resposta utilizou-se o pacote ‘drc’ e no segundo experimento, o pacote 
‘ExpDes’, para comparar em caso de significância, a eficácia dos herbicidas pelo teste 
de Scott Knott (p<0,05). 

Os parâmetros a, b, x e c da regressão não-linear do tipo log-logístico sobre a 
matéria seca da parte aérea (MSPA) aos 28 dias após a aplicação (DAA) podem ser 
observados na Tabela 2. Com as curvas de dose-resposta elaboradas para os três 
estádios de crescimento, observou-se o aumento da eficácia no controle do fedegoso 
com o incremento da dose do glyphosate, independentemente do tamanho das 
plantas. No entanto, a eficácia de controle e consequentemente a redução da MSPA 
foi alcançada quando tratadas com doses superiores à recomendada (960 g e.a. ha-1)
para os estádios 2 e 3 diferindo do estádio 1, o qual demonstrou ser o momento ideal 
para o controle dessa espécie devido à suscetibilidade ao glyphosate. 

A dose de glyphosate necessária para 80% de controle (ED80) no estádio 1, foi 
de 427 g e.a. ha-1, portanto abaixo da dose recomendada (960 g e.a. ha-1), apontando 
a eficácia no controle do fedegoso. Contudo, nos estádios 2 e 3, observou-se ED80 de 
1269 e 5018 g e.a. ha-1, portanto acima da dose recomendada, revelando a tolerância 
ao glyphosate a partir de 12 cm de altura das plantas. Desse modo, a dose necessária 
para controlar 50% das plantas nos estádios 2 e 3 foram 2,97 e 11,75 vezes, 
respectivamente superior à dose que controla 50% das plantas no estádio 1 (Tabela 
1). Em síntese, foi confirmada a hipótese que a tolerância do fedegoso ao glyphosate 
é expressa em estádio de crescimento avançado da planta daninha. 

A partir dos resultados obtidos sobre o controle em pré-emergência, pode-se 
constatar: a eficácia do metribuzin inibindo 100% o estabelecimento das plantas de 
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fedegoso; a suscetibilidade intermediária ao flumioxazin, sulfentrazone e clomazone e 
a ineficácia de chlorimuron-ethyl, diclosulam e s-metolachlor (Tabela 3). 

Com base nos resultados, o fedegoso foi considerado tolerante ao glyphosate 
principalmente em estádios de crescimento avançado e o metribuzin aplicado em pré-
emergência mostrou ser uma alternativa de controle para a espécie. 
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Tabela 1. Resumo dos parâmetros da curva dose-resposta em função das doses de 
glyphosate aplicadas em três estádios de crescimento das plantas de fedegoso (S.
obtusifolia). Piracicaba, SP, 2018. 

Parâmetros Estádio (E) 
E1 E2 E3 

Slope 1.430 ± 0.27 - - 
Lower Limit -1.533 ± 3.80 - - 
Upper Limit 96.562 ± 3.93 - - 

ED50 0.162 ± 0.03 0.481 ± 0.07 1.903 ± 0.30 
ED80 0.427 ± 0.09 1.269 ± 0.31 5.018 ± 1.16 

ED50/ED50 - 2.97 11.75 
Dados são: média ± erro padrão de quatro repetições.

Tabela 2. Controle do fedegoso (S. obtusifolia) em pré-emergência. Piracicaba, SP, 
2018.

Herbicida 
Emergência Controle  Matéria seca 

14 DAA 28 DAA 14 DAA 28 DAA  45 DAA 
(%) (%)  (%) 

Flumioxazin 54.0 70.0 b 75.8 b 66.0 b  39.6 b 
Diclosulam 56.0 66.0 b 0.0 c 0.0 c  79.8 c 

Clorimuron-ethyl 44.0 60.0 b 0.0 c 0.0 c  78.1 c 
Metribuzin 66.0 80.0 a 97.6 a 100.00 a  0.0 a 

S-metolachlor 67.5 85.0 a 10.0 c 5.0 c  79.6 c 
Clomazone 60.0 78.0 a 73.2 b 77.4 b  27.2 b 

Sulfentrazone 45.0 53.3 b 82.6 b 65.8 b  31.9 b 
Testemunha 60.0 70.0 b 0.0 c 0.0 c  100.0 c 

FTrat 2.34 ns 3.74 ** 163.4 ** 53.5 **  11.73 **

CV (%) 24.04 19.35 29.47 29.52  23.92 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott (p<0.05).
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ENLIST E3™ SOYBEAN TOLERANCE TO POST EMERGENCE 
APPLICATION IN ARGENTINA AND BRAZIL 

 
LUCIO, F.R.1; FRENE, R.2; ROSSI, C.V.S. 1; SIMPSON, D.3 

 
1Dow AgroSciences LCC, São Paulo, SP, Brazil, frlucio@dow.com; 2Dow 
AgroSciences LCC, Buenos Aires, Argentina; 3Dow AgroSciences LCC, Indianapolis, 
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South America plants approximately 48% of world’s soybean. Since the 
introduction of glyphosate resistant (GR) soybean, soybean acres in Argentina has 
risen from 6.7 million hectares in 1996 to 19.6 million hectares and in Brazil soybean 
hectares have increased from 11 to 33.7 million. With rapid adoption of GR soybean 
came heavy reliance on multiple glyphosate applications for weed control leading to 
selection of glyphosate resistant weeds. New herbicides and herbicide traits are 
needed to provide weed control in soybean production.  

Enlist E3™soybean1  (DAS-44406-6) contains three genes: (1)aryloxyalkanoate 
dioxygenase-12 (aad-12); (2)double mutant 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate 
synthase (2mEPSPS), and (3)phosphinothricin acetyltransferase (pat), which convey 
resistance to 2,4-D, glyphosate and glufosinate, respectively (Wright et al. 2010). Enlist 
E3 soybean tolerate 2X rates of recommended herbicide rates when applied PRE or 
POST from emergence to R2 growth stages (Peterson et al., 2011; Robinson et al., 
2015; Wright et al., 2010).  

The herbicides Enlist™ Colex-D™ (2,4-D choline salt 456 g ae L-1) and Enlist 
Duo™ (2,4-D choline salt 195 g ae L-1 + glyphosate dimethylamine salt 205 g ae L-1) 
with Colex-D™ technology for use in Enlist E3 soybean in South America (Argentina, 
Brazil and Paraguay). The Colex-D technology provides significant reduction in drift, 
odor and volatility plus improved compatibility between 2,4-D and glyphosate. When 
combined with the appropriate drift reduction nozzles, 2,4-D choline + glyphosate 
(DMA, K or IPA salts) or Enlist Duo can reduce the amount of driftable fines by 90% 
compared to a tank-mix of 2,4-D DMA and glyphosate (Moreira et al., 2016; Tank, 
2013; Li et al., 2013). The objectives of this research were to determine: (1) impact of 
herbicides applied on Enlist E3 soybean and (2) crop response for application at V3 
and V6 growth stage. 

Eight Enlist E3 soybean tolerance trials were conducted in Argentina (3) and 
Brazil (5) from 2014 through 2016 (Table 1). Plot size was 3 meters (m) wide by 6 m 
long with each plot containing 6 rows and 0.5 m spacing. Experiments were conducted 
as randomized complete blocks with four replications. Herbicide treatments were 
applied with a CO2-pressurized backpack sprayer delivering a spray volume of 100-
120 L/ha through a 3.0 m spray boom with six AIXR110015 flat-fan nozzles spaced 0.5 
m apart. Treatments were either a single application at V3 soybean growth stage or 
sequential applications at V3 followed by (fb) V6 soybean growth stages. 

Herbicide treatments varied between countries. In Argentina trials with 
glyphosate + 2,4-D choline (tank mix treatments) were applied at 1,140 + 1,140 g ae 
ha-1 (1X) and at 2,280 + 2,280 g ae ha-1, twice the recommended rate (2X), with 0.5% v 
v-1 of an methylated seed oil (MSO) adjuvant. In Brazil, 2,4-D choline was sprayed 
alone at 975 g ae ha-1 (1X) and 1,950 g ae ha-1 (2X). For both geography the ready mix 
of glyphosate + 2,4-D choline (Enlist Duo) followed the recommended label rate where 

1 ™Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow.   
Enlist E3™ soybeans are developed by Dow AgroSciences and MS Technologies.
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in Argentina was 2,280 and 4,560 g ae ha-1 (1X and 2X, respectively) and Brazil at 
2,000 (1X) and 4,000 (2X) g ae ha-1. Glufosinate alone at 457 and 914 g ae ha-1 with 
0.2% v v-1 of mineral oil also was tested in Brazil. The tank mix of glufosinate + 2,4-D 
choline was sprayed in both country. In Argentina the glufosinate + 2,4-D rate was 600 
+ 1,140, respectively and in Brazil the glufosinate was 457 g ae ha-1 and 2,4-D choline 
975 g ae ha-1. Sequential application made at V3 followed by V6 in a tank mix of 
glyphosate + 2,4-D at 1,140 followed by 1,140 g ae ha-1 and twice the rate at 2,280 
followed by 2,280 g ae ha-1 was implemented in Argentina. Sequential application of 
Enlist Duo™ herbicide at V3 followed by V6 at 2,280 g ae ha-1 (Argentina) and 2,000 g 
ae ha-1 (Brazil) was also tested. 

Crop tolerance evaluations included percent (0 to 100) injury that integrated a 
visual assessment of crop height reduction, chlorosis and necrosis (SBCPD, 1995). 
Crop tolerance evaluations for single applications at V3 were made at 7, 14 and 28 
days after treatment (DAT). Sequential applications made at V3 and again at V6 with 
evaluations at 7 and 14 days after the V6 application. Soybean yield was determined 
by harvesting the center rows in each plot. Grain yields were adjusted to a 13% 
moisture content. Data was analyzed by country and trials pooled within country. Data 
were subjected to analysis of variance by F-test for significant effects (P≤0.05) and 
Tukey’s test pairwise comparison for means separation of the tested treatments. The 
tested factors and their interaction were considered as fixed effects and locations as 
random variable because there was homogeneity of error variances (Zimmerman, 
2004). 

Enlist E3™ soybean injury resulting from 1X rates of 2,4-D choline alone or 2,4-
D choline + glyphosate applied at V3 growth stage was less than 5% (Table 2 & 3). 
Enlist E3 soybean injury symptoms were necrotic leaf spotting for treatments 
containing 2,4-D choline and chlorosis when glufosinate was applied alone. Increasing 
2,4-D choline + glyphosate tank mix or pre-mix rate to 2X increased injury at 7 DAT to 
11 and 12% in Brazil and Argentina, respectively. Injury ranged from 6 and 13% with 
glufosinate at 457 and 914 g ae ha-1, respectively sprayed in Brazil at 7 DAT and when 
thank mix with 2,4-D choline was 6 and 7% to Argentina and Brazil, respectively. Injury 
was transient and crops rapidly recovery in subsequent growth stages. Leaves 
emerging after application showed no signs of necrosis or chlorosis. Sequential 
application at V3 followed by V6 resulted in 3% or less visual injury at 7 days after V6 
application (Argentina and Brazil). Injury caused by sequential applications was 
equivalent to that caused by single applications. 

Soybean grain yield was not affected by applications of 2,4-D choline, 
glyphosate + 2,4-D choline, glufosinate or glufosinate + 2,4-D choline in POST single 
or sequential applications compared to the plots that did not receive herbicide 
treatment and where weeds were removed by hand periodically during the season.  
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Table 1. Enlist E3™ soybean tolerance trials description. 

Contry Location State Soybean 
Maturity OM* pH 

Argentina Pergamino Buenos Aires 4.8 3.8 5.7 
Argentina Pergamino Buenos Aires 4.8 3.5 6.2 
Argentina Pergamino Buenos Aires 4.8 3.4 5.8 

Brazil Restinga Seca Rio Grande do Sul 6.8 2.7 5.1 
Brazil Cascavel Paraná 6.8 3.6 6.8 
Brazil Paranavaí Paraná 6.8 1.2 5.8 
Brazil Mogi Mirim São Paulo 6.8 2.4 5.7 
Brazil Indianópolis Minas Gerais 6.8 1.4 4.6 

*OM: Organic Matter 

Table 2. Percentage of visual injury and yield of Enlist E3™ soybean. Argentina, 
2014/15 Season. 

Trt Product Rate         
(g ae/ha) 

Appl.
Timing

7 DAT1 14 DAT1

7 DAT2
Yield3

%
1 2,4-D choline + glyphosate 1,140 + 1,140 V3 5 c4 0 d 96ns

2 2,4-D choline + glyphosate 2,280 + 2,280 V3 12 a 0 d 97 
3 2,4-D choline + glyphosate 1,140 + 1,140 V3 fb V6 5 c 3 b 99 
4 2,4-D choline + glyphosate 2,280 + 2,280 V3 fb V6 12 a 11 a 97 
5 Enlist Duo 2,280 V3 3 d 0 d 98 
6 Enlist Duo 4,560 V3 11 b 0 d 97 
7 Enlist Duo 2,280 V3 fb V6 3 d 2 c 99 
8 2,4-D choline + glufosinate  1,140 + 600 V3 6 c 0 d 100 
9 Untreated --- V3  0 e 0 d 100 
  F    223,06** 485,48** - 

1/ Days after treatment (V3);  
2/ Days after treatmen (V6);  
3/ Yield was converted to % of the paired untreated plot. 
4/ Means followed by the same letters in the column do not differ by Tukey test at 5% probability level. 
ns/ not significant. 
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Table 3. Percentage of visual injury and yield of Enlist E3™ soybean. Brazil, 2015/16 
Season. 

Trt Product Rate        
(g ae/ha) 

Appl.
Timing

7 DAT1 14 DAT1

7 DAT2
Yield3

%
1 2,4-D choline  975 V3 1 d4 1 b 96ns 
2 2,4-D choline  1,950 V3 3 cd 2 bc 94 
3 Glufosinate 457 V3 6 bc 2 bc 99 
4 Glufosinate 914 V3 13 a 5 cde 94 
5 Enlist Duo 2,000 V3 4 bc 3 bcd 101 
6 Enlist Duo 4,000 V3 11 a 6 e 105 
7 Enlist Duo 2,000 V3 fb V6 4 bc 3 cd 101 
8 2,4-D choline + glufosinate  975 + 457 V3 7 b 2 bc 97 
9 Untreated   V3 0 e 0 a 100 
  F     124,35** 275,46** - 

1/ Days after application (V3);  
2/ Days after application (V6);  
3/ Yield was converted to % of the paired untreated plot. 
4/ Means followed by the same letters in the column do not differ by Tukey test at 5% probability level. 
ns/ not significant. 
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O crescimento demográfico da sociedade brasileira faz com que profissionais e 
produtores busquem tecnologias para melhor conservação dos produtos 
agropecuários (Elias et al., 2017).  A soja é considerada produto de destaque no setor 
agrícola, e de extrema importância para o agronegócio brasileiro (Rodrigues et al., 
2017). Com o constante aumento da produção agrícola no país, é necessário que se 
conheça o processo de conservação de sementes de soja, buscando a diminuição das 
perdas do produto final, que comumente ocorre por consequência da ausência de 
tecnologias de infraestrutura em unidades de armazenamento e secagem de grãos 
(Elias et al. 2017). 

Uma das características que afetam o processo de armazenamento da soja é a 
umidade, que corrobora com o aumento da taxa de respiração do grão, auxiliando na 
perda de massa durante a estocagem, além do mais, favorece na proliferação de 
microrganismos que aceleram a degradação do produto (Mohler, 2010). Assim, o 
acompanhamento do processo de secagem se torna crucial visando a diminuição da 
influência dos fatores intrínsecos e extrínsecos, como umidade, temperatura e 
ambiente externo (Demito, 2006). O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da 
secagem de sementes de soja, em Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS), 
através de teor de umidade e temperatura durante o processo de secagem.   

A unidade de beneficiamento de sementes utilizada na presente avaliação, 
está localizada no Centro-Oeste do Brasil. O processo de secagem na unidade é 
realizado com secador da marca Mega, tipo coluna que possui capacidade estática de 
60 t e internamente com dez colunas de secagem. O secador foi operado em sistema 
com rodízio ou retorno e contínuo. O mesmo apresentou-se carregado desde o início 
da avaliação. O teor de umidade considerado para o produto seco foi de 13%. O lote 
de sementes de soja foi de 130.000 kg, proveniente de uma tulha localizada próxima a 
moega. O término do processo ocorreu quando a tulha estava totalmente vazia.  

Durante o carregamento do secador retiraram-se amostras de 
aproximadamente 1 kg de soja úmida em intervalos regulares de 15 minutos. No 
processo de secagem as amostras foram recolhidas após a passagem pelo secador 
em mesmo intervalo de tempo do carregamento do secador. Foram determinados o 
teor de umidade e a temperatura do produto. Para obtenção do teor de umidade 
utilizou-se o determinador de umidade da marca Motomco®. Na avaliação foram 
monitoradas as temperaturas do ar de secagem, massa de grãos e exaustão através 
de sensor de termometria do secador.  

Devido a logística da empresa, a movimentação de sementes na UBS não 
pode ser contínua, e consequentemente o secador não pode ser descarregado com 
sementes secas e simultaneamente carregado com sementes úmidas. Portanto, o 
processo de secagem paralisou-se em torno de duas horas até o recebimento de outra 
variedade de sementes secas na UBS. Assim, após o término do descarregamento 
das sementes secas do primeiro lote, o secador operou em sistema de secagem 
contínua, com sementes úmidas provenientes da tulha entrando no secador e 
sementes secas descarregadas para o silo. 
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O aquecimento do ar de secagem foi efetuado com a utilização de gás 
liquefeito (GLP) através de um tanque acoplado próximo ao secador de grãos. Para 
determinação de velocidade de ar nas entradas das áreas dos queimadores e das 
misturadores de ar foi utilizado um anemômetro de hélice, e quatro medições. O 
consumo de gás no secador foi obtido pela relação entre as temperaturas médias de 
bulbo seco e úmido (24,2 e 21°C, respectivamente), considerando o calor específico 
do ar de 1 kcal kg °C -1. O valor de eficiência de secagem foi obtido conforme Lopes et 
al. (2008).  

Os resultados mostram que ao se considerar os dois lotes de sementes, o 
tempo total de aquecimento do gás no secador foi de 3,75 horas, secando um total de 
130 t de sementes. Para o primeiro lote de sementes (Figura 1), o produto apresentou 
teor de umidade médio de entrada 15,4%, e permaneceu 1,75 horas sob ação do ar de 
secagem. O produto permaneceu em rodízio no secador até o teor de umidade médio 
ficar em torno de 13,2%. Ao atingir o teor de umidade requerido, os queimadores 
foram desligados e o produto permaneceu em movimento no secador para 
resfriamento por um período de 15 minutos. O processo de secagem reiniciou-se 
através do descarregamento das sementes secas e carregamento das sementes 
úmidas.

O segundo lote de sementes apresentou teor médio de umidade de 15%, em 
que o processo de secagem obteve duração de 2 horas (Figura 2). A passagem das 
sementes pelo secador juntamente com o carregamento das sementes úmidas ficou 
em torno de 1,25 horas. No fim do processo, o teor de umidade médio foi de 13,5%, 
para o segundo lote. Sementes armazenadas com umidade mais elevada podem 
apresentar perda de qualidade no armazenamento (Smaniotto et al., 2014).  

A temperatura média do ar de secagem foi de aproximadamente 57,8°C para o 
primeiro lote, e 52,8°C para o segundo lote (Figura 1 e 2). A temperatura máxima da 
semente foi de aproximadamente 40°C, porém no período de secagem a temperatura 
interior ficou em aproximadamente 38°C. A eficiência do processo de secagem 
estimada foi de 29,4% com base nas etapas da presente avaliação. Lopes et al. (2008) 
ao avaliarem a energia no processamento de produtos agrícolas, constataram que a 
escolha de um secador adequado é baseada na comparação de diferentes marcas e 
da eficiência do equipamento para uma mesma capacidade de secagem, além de 
caraterística como o tipo de produto utilizado e teor de umidade. Durante o processo 
de secagem, a quantidade de gás GLP consumido foi de 513 kg, e a velocidade de ar 
de entrada e saída dos queimadores foi em média 11,6 m s-1.

Segundo Tormes e Binelo (2016), o processo de secagem é a etapa mais 
importante para obtenção de resultados satisfatórios no armazenamento. O que torna 
necessário o acompanhamento deste processo para obtenção de resultados ideais, 
visando à diminuição de perdas do produto final.  
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Figura 1. Teores de umidade (%) e de diferentes temperaturas (°C) de sementes de soja no 
processo de secagem em Unidade de Beneficiamento de Sementes durante o período das 8:00 
as 10:30 horas. 1- Teor de umidade do produto proveniente da moega na entrada do secador; 2- Teor 
de umidade do produto proveniente da moega na saída do secador. 

Figura 2. Teores de umidade (%) e de diferentes temperaturas (°C) de sementes de soja em 
processo de secagem em Unidade de Beneficiamento de Sementes durante período das 10:45 
as 14:00 horas. 2- Teor de Umidade do produto proveniente da tulha na entrada do secador; 3- Teor de 
umidade do produto proveniente da moega na saída do secador; 4- Teor de umidade do produto 
proveniente da tulha na saída do secador. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LA SEMILLA DE SOJA: EFECTO 
SOBRE LA CALIDAD FISIOLÓGICA 

BENAVIDEZ, R.*; GOSPARINI, C.O.; BARBONA, I.; MONTECHIARINI, N.

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. Campo Experimental J. F. 
Villarino. S2125-ZAA Zavalla, Santa Fe, Argentina. * rbenavid@unr.edu.ar 

La calidad fisiológica de las semillas de soja [(Glycine max, L.) Merr.] es de 
suma importancia, tanto para el procesamiento como para su comercialización. Las 
semillas deben conservar su viabilidad y vigor hasta el momento en que serán 
utilizadas, a fin de asegurar el desarrollo de una nueva planta y con ello la 
continuación de la producción. La calidad fisiológica de las semillas en soja decae más 
rápidamente que en otras especies cultivadas (Fabricius et al., 1999).  El-Abady et al.
(2012) informaron  que la viabilidad de las semillas de soja decrece gradualmente 
luego de transcurridos seis meses de almacenamiento, y que esa pérdida de calidad 
depende de las características particulares de la variedad considerada y puede 
agravarse en función de los daños ocasionados durante la cosecha.  A su vez, 
independientemente de la calidad inicial de la semilla, condiciones de almacenamiento 
desfavorables, particularmente en lo que respecta a la temperatura ambiente y la 
humedad relativa del aire, aceleran el deterioro de las semillas. 

Es habitual que la producción de semillas para simiente se realice en exceso 
respecto a las necesidades concretas para la campaña  inmediata, conservando la 
semilla remanente hasta la próxima campaña (carry over). Dicha implementación, en 
el caso particular de semillas de soja, plantea el riesgo del deterioro de la calidad 
cuando el período de almacenamiento excede los tiempos normales de conservación 
(aproximadamente siete meses entre la cosecha y la próxima siembra). 
Adicionalmente, el almacenamiento de las semillas de soja por parte de los 
multiplicadores y productores de la República Argentina usualmente se realiza en 
galpones, en condiciones generalmente no controladas. Esto constituye un agravante 
al problema de un posible carry over para las semillas de soja. En consecuencia, la 
conservación de la calidad fisiológica en soja es de gran preocupación para la industria 
de semillas (Mbofung, 2013), por lo que el conocimiento del grado de deterioro de 
dichas semillas durante el período de almacenamiento resulta necesario y de extrema 
importancia. En relación con el ambiente de almacenamiento, los principales factores 
condicionantes de la calidad resultan tanto el contenido de humedad de la semilla 
como la temperatura, la humedad relativa y el intercambio de gases en el ambiente de 
almacenamiento (Mbofung, 2013). Por lo tanto, la magnitud de la temperatura, la 
humedad relativa y la duración del almacenamiento son determinantes para la tasa de 
deterioro de las semillas (Delouche, 1968). Estos factores podrían regularse utilizando 
condiciones de almacenamiento con temperatura y humedad controlada; en tanto el 
intercambio de gases podría minimizarse utilizando tratamientos que limiten esa 
posibilidad como el envasado de las semillas en vacío.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar condiciones de almacenamiento de la 
semilla de soja que minimicen su deterioro y permitan ampliar la ventana de 
conservación de su calidad fisiológica para los tiempos requeridos para el carry over.

El experimento se llevó a cabo durante las campañas 2015 y 2016 en el 
Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario, ubicado en Zavalla, Santa Fe, Argentina 
(33°1'34.82"S; 60°53'19.49"O). Se utilizaron semillas de la variedad Agata (GM V) 
cosechada en abril de 2015. Se tomó una muestra de semillas para conformar tres 
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submuestras de 500 g cada una. Las semillas se colocaron en bolsas de polipropileno 
multicapa coextruída (150 µm) con cierre no hermético, es decir abierto (A) o cerradas 
al vacío (V). Para envasarlas al vacío se utilizó una máquina Turbovag modelo 120 S. 
El almacenamiento de las bolsas de semillas se realizó en condición de cámara fría a  
4°C (C) o en galpón metálico de uso habitual en la región  (G). Los cuatro tratamientos 
correspondieron a combinaciones entre almacenamiento y condiciones de envasado: 
GA, GV, CA y CV. 

El diseño utilizado fue completamente al azar con tres repeticiones. Se 
realizaron mediciones al inicio del experimento y, en adelante, cada 30 días (d) 
durante 360 d. Para cada muestra se determinaron: el Poder Germinativo (PG) y el 
Vigor (Vi). Los análisis de PG y Vi se realizaron según las normas ISTA (2016). Los 
resultados se analizaron ajustando modelos de regresión lineal segmentada (regresión 
spline) para estudiar la tasa de velocidad a la que disminuye el porcentaje de semillas 
vivas en PG y Vi. Este tipo de modelo considera una serie de segmentos con distintas 
pendientes, unidos por tiempos fijos denominados “nodos” (t): en cada segmento la 
respuesta media puede ser distinta. Para decidir los t, que se expresaron en días,  se 
consideró el Criterio de Información de Akaike (AIC). Además, se usó la Regresión 
Loess no paramétrica para inspeccionar gráficamente dónde cambia de pendiente la 
curva de la variable a través del tiempo. 

Los valores de PG y Vi para el cultivar Agata, previo a la siembra de la nueva 
campaña (octubre 2015) fueron 88 % y 80 %, respectivamente. A partir del análisis de 
las pendientes para la calidad fisiológica se encontró que, para los cuatro tratamientos, 
existió  un momento (t) a partir del cual la tasa de deterioro cambió. Para los análisis 
de PG, el t difirió entre los tratamientos. El almacenamiento en cámara retrasó la caída 
del PG respecto al almacenamiento en galpón (270 d y 300 d para CA y CV, y 210 d y 
90 d para GA y GV, respectivamente). Adicionalmente, las tasas de caída del PG 
hasta alcanzar el t, tanto para el almacenamiento en cámara como en galpón, 
resultaron menores bajo condiciones de envasado al vacío (Tabla 1). 

En cuanto al Vi, no se encontraron diferencias en el t en el que cambió la tasa 
de deterioro: ni para ambas condiciones de envasado en galpón ni para la condición 
de envasado abierto en cámara (60 d ), en tanto la condición de almacenamiento al 
vacío en cámara presentó el mayor t (240 d)  y la menor tasa de caída hasta alcanzar 
dicho valor (Tabla 1). Estos resultados permiten concluir que las condiciones de 
almacenamiento controladas en vacío y baja temperatura permitieron prolongar la 
conservación de la calidad fisiológica por más tiempo. 
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Tabla 1: Tiempo en días  (t)  cuando cambia la pendiente (b)  de la  disminución y sus 
significados; valores medios del PG (%) y Vi (%)  para cada tratamiento 

Tratamiento 
PG VIGOR 

t
(d) 

PG
(%) 

b antes/después 
de t 

t
(d) 

Vi    
(%) 

b antes/después 
de t 

CA 270 69 -0,03ns/-0,84*** 60 73,5 -0,36ns/-0,26ns

CV 300 80 -0,02ns/-1,13*** 240 69 -0,01ns/-0,65*** 

GA 210 70 -0,07*/-0,41*** 60 72,5 -0,19ns/-0,29ns

GV 90 86 -0,002ns/-0,39* 60 71,5 -0,40ns/-0,55ns

ns= no significativo; * p<0,05  y *** p>0,0001 
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VIGOR DE SEMENTES DE SETE GENÓTIPOS DE SOJA PRODUZIDAS NO 
CERRADO DE RORAIMA 

 
COSTA, K.N.A.1; SMIDERLE, O.J.2; GOMES, H.H.S.3; GIANLUPPI, D.2; GUEDES, Y.3 
 
1Faculdade Roraimense de Ensino Superior- FARES, Bolsista – PIC/ CNPq, LAS da Embrapa 
Roraima, Keeellynaiane@gmail.com; 2Embrapa Roraima, Rod. BR 174, KM 08, Dist. Industrial, 
C.P. 133, Boa Vista-RR; 3Estudante de Agronomia – UFRR, Bolsista – PIC/PIBIT – CNPq, LAS 
da Embrapa Roraima. 
 

A soja se caracteriza como a principal oleaginosa produzida no Brasil, devido 
ao ambiente de produção que vem crescendo ao longo dos últimos 20 anos e 
tornando o país o segundo maior produtor de soja do mundo (CONAB, 2018). 

Estima-se a safra brasileira 2017/2018 em área plantada de 35,3 milhões de 
hectares, produtividade média de 3225 kg ha-1 e produção de 113,6 milhões de 
toneladas de grãos. Em Roraima a safra 2017 terá área plantada próxima a 40 mil 
hectares com produtividade de 3027 kg ha-1 e produção de 123,1 mil toneladas de 
grãos (CONAB, 2018). 

O manejo para obtenção de altas produtividades na soja depende da interação 
ambiente e genótipo (Barbosa, 1997). O cerrado de Roraima, com clima tipo Aw 
tropical chuvoso, precipitação pluvial média anual de aproximados 1800 mm e 
concentração de mais de 80% das chuvas entre os meses de abril a setembro e 
estiagem de até 120 dias (Mourão et al., 2006), favorece o plantio de soja no estado. 

A cultura da soja [Glycine max (L.) Merrill] vem sendo implantada no estado 
nestas áreas de cerrado e a safra coincide com o período chuvoso da região. Em 
função da localização geográfica e da diferente época de semeadura (maio/ junho) 
ainda há poucas informações no que tange o ambiente e vigor de semente. 

O objetivo neste trabalho foi determinar o vigor de sementes de sete genótipos 
de soja produzidas em três ambientes de cultivo no cerrado em Roraima. 

Os experimentos foram instalados em 2017, em três áreas no cerrado de 
Roraima e no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) da Embrapa Roraima, onde 
avaliou-se sementes de soja de sete genótipos. As sementes foram produzidas nos 
ambientes: Campo experimental Água Boa – Embrapa RR (AB) no município de Boa 
Vista - RR, com coordenadas geográficas de referência registradas a 02º 40’ 04.9” de 
latitude, 60º 50’ 33.4’’ de longitude e 90 m de altitude; Fazenda Livramento - FL (a 02º 
49’ 39.1” de latitude N, W60º 34’ 50.7’’ a 84 msnm) e na Fazenda São Pedro (FSP) a 
02º 37’ 56.7” de latitude N, W60º 53’ 16.7’’ a 88 msnm. 

O delineamento experimental utilizado no campo foi em blocos e no laboratório 
o inteiramente casualizado no esquema fatorial (3x7), três ambientes de produção de 
sementes e sete genótipos de soja com quatro repetições. As parcelas experimentais 
foram compostas por quatro linhas com 5 m de comprimento, espaçadas por 0,5 m 
(10,0 m2). Foi realizada nos três ambientes de cultivo, adubação de plantio com 
aplicação de 450 kg ha-1 de N-P-K (04-24-12 + micros). A adubação de cobertura foi 
realizada aos 20 dias após a emergência das plântulas, constando de 200 kg ha-1 de 
cloreto de potássio. Os demais tratos culturais foram realizados conforme o sistema de 
produção da soja no Cerrado de Roraima (Smiderle et al., 2009). Após a colheita e 
trilha mecânica das plantas obtidas da área útil das parcelas (5 m2), as sementes 
foram pesadas, acondicionadas e em seguida levadas ao laboratório de análise de 
sementes (LAS), onde determinou-se a massa de mil sementes e o vigor pelos testes 
de condutividade elétrica e emergência de plântulas. 

A massa de mil sementes foi determinada conforme Brasil (2009), estas foram 
separadas manualmente, em oito repetições contendo 100 sementes de cada 
genótipo, pesadas em balança de precisão de 0,001 g, e os valores expressos em 
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gramas após correção do teor de água para 13%. O teor de água foi determinado pelo 
método da estufa a 105 oC ±5, durante 24 horas conforme Brasil (2009). 

Na avaliação da condutividade elétrica, utilizou-se quatro repetições de 50 
sementes de cada genótipo, colocadas em copos plásticos de 180 mL e pesadas em 
balança de precisão 0,001 g e em seguida, imersas com 75 mL de água deionizada 
por 24 horas em temperatura de 25 oC (Carvalho et al., 2009). Após 24 horas foi 
realizada a leitura em condutivímetro digital. Os resultados foram expressos em 
μS.cm-1 g-1 de semente depois da divisão pela massa inicial das 50 sementes. 

A emergência de plântulas foi realizada com quatro repetições de 50 sementes 
de cada genótipo semeadas em canteiro de areia, em sulcos longitudinais de um 
metro de comprimento e espaçamento de 0,10 metros entre si. O teste foi realizado 
em casa de vegetação da Embrapa Roraima e a umidade mantida com irrigação 
automatizada em quatro turnos diários de cinco (5) minutos cada. As contagens foram 
realizadas diariamente após emergidos completamente os cotilédones. No final do 
décimo quarto dia após a semeadura, não sendo mais observadas novas plântulas 
emergidas, foi finalizado a contagem e obtida a percentagem de plântulas emergidas. 
Os resultados foram expressos em porcentagem (Brasil, 2009). 

Velocidade de emergência de plântulas foi obtida junto com a emergência de 
plântulas, em que foi realizado diariamente contagem do número de plântulas 
emergidas. Assim, com o número de plântulas emergidas, calculou-se a velocidade de 
emergência (VE, índice) de acordo com a formula de Maguire (1962). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F a 5% de 
probabilidade (p≤0,05)), de modo a avaliarem-se os efeitos dos tratamentos em cada 
variável. O agrupamento das médias dos genótipos foi realizado pelo teste de Scott-
Knott (p≤0,05) e a comparação de médias entre os ambientes pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Foi utilizado o software SISVAR 5.4 (Ferreira, 2011). 

Os valores médios obtidos para massa de mil sementes de soja e 
condutividade elétrica estão na tabela 1, e os de emergência e velocidade de 
emergência de plântulas na tabela 2. O genótipo BRAS09-0035 apresentou a maior 
massa de mil sementes no AB e FL e na FSP o genótipo AB 01 produziu as sementes 
de maior massa. Os genótipos BRS 8381 e BRS 8581 não variaram a massa de mil 
sementes em função dos ambientes. O vigor obtido pela condutividade elétrica nas 
sementes destacou o genótipo BRS 8780, pela menor liberação de eletrólitos, 
indicativo de melhor organização das membranas. 

Para emergência em canteiro (EC), no ambiente Água Boa (AB) os genótipos 
que se destacaram foram BRS 7980 e BRS 8480 com 95% e 82% de emergência, 
respectivamente. No ambiente Fazenda Livramento (FL) a genótipo que se destacou 
foi o BRS 8780 com 88% de emergência. No ambiente Fazenda São Pedro (FSP) o 
melhor resultado foi obtido com o BRS 7980, porém o resultado foi de apenas 65%, 
inferior ao desejado pelo produtor. Na velocidade de emergência em canteiro os 
genótipos BRS 7980 nos ambientes AB e FSP e o BRS 8780 no ambiente FL tiveram 
o melhor desempenho comparado aos demais. As maiores sementes são verificadas 
no genótipo BRAS09-0035 e maior vigor é identificado nas sementes do BRS 7980 
nos ambientes Água boa e Fazenda São Pedro e na Fazenda Livramento para o BRS 
8780. 
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Tabela 1. Valores médios de condutividade elétrica (CE, µS cm-1 g-1) e massa de mil sementes 
(M1000, g) de sete genótipos de soja obtidos de sementes produzidas em três ambientes no 
cerrado de Roraima, 2017 

Genótipo CE  M1000 
AB FL FSP AB FL FSP 

BRS 7980 201,1 cB* 175,6 cC 223,7 cA  181,2 cA 158,9 dB 179,1 dA 
BRS 8381 211,3 bB 162,8 dC 238,7 bA 180,7 cA 179,8 bA 181,4 dA 
BRS 8480 202,3 cA 196,0 bAB 193,0 eB 179,5 cB 173,5 cC 187,2 cA 
BRS 8581 244,1 aA 189,8 bB 241,7 bA 146,2 eA 144,3 eA 144,5 eA 
BRS 8780 124,3 eB 125,9 eB 182,4 fA 189,3 bA 171,6 cC 180,1 dB 
BRAS09-0035 171,3 dC 182,3 cB 256,0 aA 204,0 aA 190,9 aB 193,5 bB 
AB 01 126,8 eC 219,9 aA 206,9 dB  170,6 dB 171,9 cB 197,4 aA 
CV.%   2,7   2,7   2,7    1,4   1,4   1,4 
*Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelos testes de 
Scott-Knott e de Tukey a 5% de probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= Fazenda São Pedro. 
 
Tabela 2. Valores médios de emergência em canteiro (EC, %) e velocidade de emergência de 
plântulas (VE, índice) de sete genótipos de soja obtidos de sementes produzidas em três 
ambientes no cerrado de Roraima, 2017 

Genótipo EC  VE 
AB FL FSP AB FL FSP 

BRS 7980 95 aA* 81 cB 65 aC  22,96 aA 15,94 dB 12,38 aC 
BRS 8381 59 cB 84 bA 17 fC 12,05 cA 18,47 bB 2,74 gC 
BRS 8480 82 aA 44 dB 44 bB 17,10 bA 9,16 eC 9,81 bB 
BRS 8581 17 eC 29 fB 31 cA 4,38 gC 5,83 gB 6,18 cA 
BRS 8780 61 bB 88 aA 24 dC 11,81 dB 19,05 aA 4,95 dC 
BRAS09-0035 32 dA 32 eA 21 eB 5,97 fA 6,12 fA 3,49 fB 
AB 01 61 bB 81 cA 24 dC  11,00 eB 16,93 cA 4,52 eC 
CV.%   1,8 1,8 1,8 0,88 0,88 0,88
*Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelos testes de 
Scott-Knott e de Tukey a 5% de probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= Fazenda São Pedro. 
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A soja pertencente a família botânica das Fabáceas, se caracteriza como a 
principal oleaginosa produzida no Brasil, devido ao ambiente de produção que vem 
crescendo ao longo dos últimos 20 anos, sendo o segundo maior produtor mundial de 
soja (CONAB, 2018). 

Estima-se que a safra brasileira 2017/2018 tenha área plantada de 35,3 
milhões de hectares com produtividade média de 3225 kg ha-1 e produção de 113 
milhões de toneladas de grãos. No estado de Roraima a safra 2017 terá área plantada 
próxima de 40 mil hectares com produtividade de 3027 kg ha-1 e produção de 123,1 mil 
toneladas de grãos (CONAB, 2018). 

O cerrado de Roraima, segundo a classificação de Köppen, apresenta clima 
tipo Aw tropical chuvoso (Barbosa, 1997), com precipitação pluvial média anual de 
aproximados 1800 mm e concentração de mais de 80% das chuvas entre os meses de 
abril a setembro e estiagem de até 120 dias (Mourão et al., 2006), favorecendo o 
plantio de soja no estado. Altas produtividades só serão obtidas quando as condições 
de semeaduras forem adequadas com o uso de sementes de qualidade, assim como 
condições ambientais apropriadas para todas as fases vegetativas da planta. 

O objetivo foi determinar a produção e germinação de sementes de sete 
genótipos de soja obtidas em três ambientes no cerrado em Roraima. 

Os experimentos foram instalados em 2017 em três ambientes no cerrado de 
Roraima e no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) da Embrapa Roraima. Foram 
avaliadas sementes de soja de sete genótipos, produzidas em três ambientes de 
cultivo no cerrado de Roraima: Campo experimental Água Boa – Embrapa RR (AB) no 
município de Boa Vista - RR, com coordenadas geográficas de referência registradas 
a 02º 40’ 04.9” de latitude, 60º 50’ 33.4’’ de longitude e 90 m de altitude; Fazenda 
Livramento - FL (a 02º 49’ 39.1” de latitude N, W60º 34’ 50.7’’ a 84 msnm), Fazenda 
São Pedro (FSP) a 02º 37’ 56.7” de latitude N, W60º 53’ 16.7’’ a 88 msnm. 

O delineamento experimental utilizado no campo foi em blocos e no laboratório 
foi inteiramente casualizado sendo formado pelo esquema fatorial (3x7), três 
ambientes de produção de sementes e sete genótipos de soja com quatro repetições. 
As parcelas experimentais foram compostas por quatro linhas com 5 m de 
comprimento, espaçadas por 0,5 m (10,0 m2). Foi realizada nos três ambientes de 
cultivo, adubação de plantio com aplicação de 450 kg ha-1 de N-P-K (04-24-12 + 
micros). A adubação de cobertura foi realizada aos 20 dias após a emergência das 
plântulas, constando de 200 kg ha-1 de cloreto de potássio. Os demais tratos culturais 
foram realizados conforme o sistema de cultivo da soja no Cerrado de Roraima 
(Smiderle et al., 2009). Após a colheita e trilha mecânica das plantas obtidas da área 
útil das parcelas (5 m2), as sementes foram pesadas e em seguida foi quantificada a 
produtividade de sementes em kg ha-1, com correção para 13%. O teor de água foi 
determinado pelo método da estufa a 105 oC ±5, durante 24 horas, conforme Brasil 
(2009). 

Teste de germinação, realizado com quatro repetições de 50 sementes de 
cada genótipo, as quais foram colocadas em papel germitest umedecido com água 
destilada 2,5 vezes o peso do papel seco em gramas, no qual foram colocadas para 
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germinar em duas folhas dobradas cuidadosamente para a confecção de rolos com as 
sementes distribuídas em forma linear. Em seguida, colocadas na câmara de 
germinação com temperatura constante de 25oC. A avaliação da germinação foi 
realizada no oitavo dia após a instalação, contagem das plântulas normais conforme 
especificado nas Regras para Análise de Sementes e os resultados expressos em 
porcentagem (Brasil, 2009). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F a 5% de 
probabilidade (p≤0,05)), de modo a avaliarem-se os efeitos dos tratamentos em cada 
variável. O agrupamento das médias dos genótipos foi realizado pelo teste de Scott-
Knott (p≤0,05) e a comparação de médias entre os ambientes pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. Foi utilizado o software SISVAR 5.4 (Ferreira, 2011). 

Nos resultados da análise de variância não verificou-se interação significativa 
entre os fatores ambiente e cultivar, sendo significativos os fatores em estudo 
(ambientes e cultivares) para a produtividade de sementes. Já para os valores do 
teste de germinação houve significância na interação. Os valores médios obtidos para 
produtividade de sementes e germinação estão apresentados nas tabelas 1 e 2, 
respectivamente. 

Em questão de produtividade os melhores resultados médios foram observados 
no genótipo BRS 8780 (Tabela 1). Já o ambiente com os melhores resultados de 
produtividade foi na Fazenda Livramento (FL), em que se obteve produtividade média 
além de 72 sacos por hectare. Ainda em relação aos ambientes de cultivo, na Fazenda 
Livramento seis cultivares produziram acima de 60 sacos, no AB cinco e no FSP três 
cultivares produziram acima de 3600 kg ha-1, valores estes superiores aos obtidos 
pelos produtores locais e da média brasileira da cultura. Acrescenta-se que três destes 
(BRS 8381, BRS 8780, e AB-01) produziram mais de 3600 kg ha-1 nos diferentes 
ambientes avaliados. Assim, a inserção destas cultivares nos cultivos poderá 
possibilitar obter melhores resultados médios em lavouras comerciais em Roraima. 

O ambiente Água Boa (AB) se destacou por obter valores de germinação de 86 
e 97%, respectivamente para os genótipos BRS 8780 e AB 01 (Tabela 4). No 
ambiente Fazenda Livramento (FL) o melhor genótipo que se destacou foi BRS 8780 
com 86% de germinação. Na Fazenda São Pedro (FSP) nenhum genótipo se destacou 
sendo os valores obtidos inferiores aos desejados para possibilitar utilizar como 
sementes. 

Marcos Filho (2015) observou que a avaliação de vigor e germinação tem a 
finalidade de monitorar o potencial fisiológico das sementes, principalmente para 
controle de empresas produtoras de sementes de soja uma vez que o limite para 
comercialização estabelecido no Brasil é de 80% ou mais de germinação do lote. 

O produto colhido apresentou variações tanto em relação aos diferentes 
genótipos quanto aos três ambientes de cultivo. Para as variáveis fisiológicas verificou-
se interação altamente significativa entre os dois fatores (ambientes e genótipos) em 
estudo. Enquanto para a produtividade os fatores foram individualmente significativos. 
A BRS 8780 apresenta maior qualidade fisiológica nos ambientes de cultivo. O 
ambiente com os melhores resultados de produtividade é a Fazenda Livramento. 
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Tabela 1. Valores médios de produtividade de sementes (PROD, g) obtidos por sete genótipos 
de soja produzidos em três ambientes no cerrado de Roraima, 2017 

Genótipo AB  FL  FSP     média   
BRS 7980 3538   4078   3438     3684 ab 
BRS 8381 3635 4223 3968 3942 ab 
BRS 8480 3733 3695 2883 3437 b 
BRS 8581 3845 4108 3558 3837 ab 
BRS 8780 4723 4683 3818 4408 a 
BRAS09-0035 3188 3568 2993 3249 b 
AB 01 3825   3860   3735     3807 ab 
média 3784 AB 4030 A 3484 B 
CV.% 19,91 
Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelos testes de Scott-
Knott e de Tukey a 5% de probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= Fazenda São Pedro. 

Tabela 2. Valores médios de primeira contagem de germinação (PCG, %) e germinação (G, %) 
obtidos de sementes de sete genótipos de soja produzidas em três ambientes no cerrado de 
Roraima, 2017 

Genótipo PCG   G 
AB FL FSP AB FL FSP 

BRS 7980 52 bA 53 cA 14 cdB   60 bA 57 cA 14 cdB 
BRS 8381 21 dB 74 bA 28 bB 23 dB 82 abA 29 bB 
BRS 8480 35 cB 43 cA 18 cC 39 cA 41 dA 22 bcB 
BRS 8581 17 dB 52 cA 20 bcB 18 dB 52 cdA 21 bcB 
BRS 8780 83 aA 86 aA 52 aB 86 aA 91 aA 54 aB 
BRAS09-0035 34 cA 21 dB 5 dC 36 cA 24 eB 6 dC 
AB 01 91 aA 68 bB 44 aC   97 aA 74 bB 48 aC 
CV.%   11   11   11     11   11   11 
Médias seguidas de letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelos testes de Scott-
Knott e de Tukey a 5% de probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= Fazenda São Pedro. 
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O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento permitiu a antecipação 
do plantio de soja para algumas regiões do Paraná em cerca de 10 dias, desde a safra 
2011/12. A autorização atendeu a uma reivindicação dos produtores paranaenses, que 
trabalham com variedades precoces e semi precoces, para adiantar a colheita da soja 
e como consequência, apressar o plantio do milho safrinha, visando escapar das 
geadas de inverno. Desse modo, os municípios contemplados pela resolução podem 
antecipar o plantio da soja a partir do dia 20 de setembro nas regiões Norte, Oeste, 
Centro e Noroeste (Coasul, 2011). Contudo, por utilizarem um período de transição 
entre as estações do ano, a lavoura pode conviver com estresses climáticos, como a 
diminuição da temperatura do solo durante a fase inicial de desenvolvimento, capazes 
de provocar prejuízos na colheita.  

A temperatura média do solo, adequada para a semeadura da soja, varia entre 
20 ºC a 30 ºC, sendo 25 ºC a temperatura ideal para uma emergência rápida e 
uniforme. Semeadura em solo com temperatura média inferior a 20 ºC, pode resultar 
em redução nos índices de germinação e de emergência, além de provocar lentidão 
nesse processo. Isso pode ocorrer em semeaduras anteriores à época indicada em 
cada região, especialmente nas regiões frias (Garcia et al., 2007). Desse modo, é 
fundamental escolher cultivares adaptadas ao clima de cada região, já que a 
capacidade da semente germinar em solos frios é influenciada pela herança genética 
(Barros et al., 1999). 

Para melhor compreensão dos efeitos desses estresses sobre a cultura, os 
laboratórios de análise de sementes utilizam testes de vigor, com a finalidade de 
analisar como as plantas reagem quando são submetidas a situações desfavoráveis. 
Segundo Dias & Alvarenga (1999) o teste de germinação a baixa temperatura é 
classificado como um teste de estresse com possibilidade de padronização. Tem como 
princípio que, baixas temperaturas nos estádios iniciais de embebição prejudicam a 
germinação e o desenvolvimento das plântulas. Dependendo da sua condição 
fisiológica, a semente apresentará resposta diferenciada quando colocada para 
germinar sob temperatura abaixo da ideal. O estresse ocasionado pela baixa 
temperatura pode alterar o padrão de germinação, reduzindo a velocidade de 
emergência. Dessa forma, lotes de sementes da mesma espécie, com capacidade de 
germinação semelhante, porém diferindo quanto ao vigor, podem apresentar 
diferenças no percentual de emergência de plântulas, permitindo inferir sobre o seu 
desempenho no campo, especialmente quando a semeadura for realizada em locais 
sujeitos a baixa temperatura. 

O presente trabalho teve por objetivo verificar a germinação de sementes de 
soja sob baixa temperatura, no intuito de simular a ocorrência no campo, de 
temperaturas inferiores as consideradas ideais, por ocasião da semeadura antecipada. 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes/PR. 
Foram avaliadas duas cultivares precoces de soja M6210 IPRO e M6410 IPRO, cada 
uma com 4 lotes de sementes, isentas de tratamento sanitário, cedidas pela empresa 
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Sementes Boa Nova, em embalagens plásticas transparentes, com percentuais de 
germinação informados no rótulo de 80%.  

As sementes foram submetidas as seguintes avaliações: Determinação do teor 
de água, pelo método da estufa a 130 ± 3 ºC por 1 hora, com duas sub amostras de 10 
g de sementes de cada lote (Brasil, 2009). Teste de germinação, com quatro 
repetições de 50 sementes de cada lote/cultivar, distribuídos em rolos de papel filtro 
previamente umedecidos com água destilada, embalados em sacos plásticos 
transparentes, e mantidos em germinador sob temperatura alternada de 20-30 ºC. As 
avaliações foram realizadas no quinto e oitavo dia após a instalação (Brasil, 2009), 
registrando-se o número de plântulas normais (folhas cotiledonares expandidas). 
Teste de germinação a baixa temperatura: com quatro repetições de 50 sementes de 
cada lote/cultivar, distribuídos em rolos de papel filtro previamente umedecidos com 
água destilada, embalados em sacos plásticos transparentes, e mantidos em câmara 
tipo BOD, na temperatura de18 ºC. A avaliação foi realizada no sexto dia após a 
instalação (Dias & Alvarenga, 1999), registrando-se o número de plântulas normais 
(folhas cotiledonares expandidas). Teste de emergência de plântulas, com quatro 
repetições de 18 células de cada lote/cultivar semeadas em bandejas plásticas com 72 
células, previamente preenchidas com substrato comercial Mecplant®, sendo 
semeada uma semente por célula. As bandejas foram mantidas sob estufa plástica 
modelo arco e, irrigadas diariamente pela manhã e à tarde. Aos sexto e oitavo dia 
após a semeadura foi contabilizado o número de plântulas normais emersas (folhas 
cotiledonares expandidas). 

O delineamento estatístico foi inteiramente casualizado. Os dados obtidos em 
cada teste foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo teste 
de Scott Knott, a 5%. Os dados referentes ao grau de umidade não foram analisados, 
servindo para caracterização inicial dos lotes. 

As sementes de sojas das cultivares M6210 e M6410 apresentaram teor de 
umidade variando de 8,3 a 9,8% (Tabela 1), considerados percentuais inferiores ao 
limite mínimo de 12% estabelecido para sementes dessa cultura. Entretanto, esse 
valor está acima da média nacional de 6,3% indicada por Lorini (2016). O fato da 
média nacional estar muito inferior ao limite mínimo recomendado, preocupa na 
medida em que, valores de umidade inferiores a 12% podem propiciar a ocorrência de 
danos mecânicos imediatos, como fissuras, rachaduras e quebras. Tais danos 
mecânicos na maioria dos casos, não são aparentes e prejudicam a integridade física 
do tegumento responsável por regular a taxa de hidratação dos cotilédones e eixo 
embrionário, além de garantir o bom desempenho fisiológico da semente após a 
semeadura (Lorini, 2016). 

Os testes de primeira leitura de germinação e de germinação em laboratório 
distinguiram os lotes da cv. M6410 em dois níveis, indicando os lotes 3 e 4 como 
sendo de menor potencial fisiológico (Tabela 1). De acordo com Vieira & Carvalho 
(1994), o teste de primeira leitura da germinação indiretamente avalia a velocidade de 
germinação, pois maior porcentagem na primeira leitura significa que as sementes 
dessa amostra germinaram com maior rapidez que as demais. Este teste pode, muitas 
vezes, expressar melhor as diferenças de velocidade de germinação entre lotes do 
que os índices de velocidade de germinação.

No teste de germinação a baixa temperatura o percentual de plântulas normais 
foi nulo, para todos os lotes em ambas as cultivares (Tabela 1) sugerindo que, a 
temperatura de 18 ºC provocou um estresse capaz de alterar o padrão de germinação. 
No teste de emergência de plântulas os percentuais de plântulas normais emersas 
ficaram entre 89 a 97%, superando os percentuais verificados no teste de germinação 
e também o informado nos rótulos das embalagens (Tabela 1), comprovando que as 
sementes dessas cultivares não são a melhor escolha para semeadura em locais com 
temperaturas menores ou iguais a 18 ºC. Segundo Vieira & Carvalho (1994) o teste de 
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emergência de plântulas, se conduzido na época normal de semeadura da cultura, 
fornecerá a capacidade do lote em estabelecer-se. Sendo assim, a adoção do teste de 
germinação sob baixa temperatura, para cultivares com possibilidade de utilização no 
plantio antecipado, pode predizer o comportamento dessas sementes sob esse tipo de 
estresse e, ao mesmo tempo, ajudar na escolha de cultivares adequados para tal uso. 

Os lotes de sementes de soja das cultivares analisadas demonstraram elevada 
sensibilidade a baixa temperatura, devendo ser semeados somente em condições de 
temperatura superiores a 18 °C, caso contrário possivelmente poderão ocorrer baixos 
índices de germinação e emergência de plântulas ou ainda, elevado percentual de 
plântulas anormais a campo, redução significativa na produtividade e no retorno 
financeiro. 
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Tabela 1. Percentuais médios da germinação informada nos rótulos (GR), teor de água 
(TA), primeira leitura de germinação (PLG), germinação em laboratório (GL), germinação a 
baixa temperatura (GBT) e emergência de plântulas (EP) de oito lotes de sementes de soja, 
sendo quatro da cv. M6210 IPRO e quatro da cv. M6410 IPRO. Bandeirantes - PR, 2018. 

Cultivar Lote GR TA PCG   GL GBT EP 
6210 1 80  8,93 22,0 a   74,0 a 0,0 97,0 a 

 2 80  8,41 29,0 a   75,5 a 0,0 89,0 a 
 3 80  8,73 24,5 a   81,0 a    0,0 95,8 a 
 4 80  9,31 25,0 a   78,0 a 0,0 93,0 a 
        

6410 1 80  8,33 24,0 a   76,5 a 0,0 93,0 a 
 2 80  8,50 23,0 a   75,0 a 0,0 94,3 a 
 3 80  9,25   8,0 b   47,0 b 0,0 95,8 a 
 4 80  9,77 13,5 b   54,0 b 0,0 97,0 a 

CV%    26, 7 10,9  6,3 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, dentro de cada cultivar, não diferem entre si, 
pelo teste de Scott Knott a 5%; CV=coeficiente de variação. 



Sessão de Tecnologia de Sementes 929

296

TESTES DE ENVELHECIMENTO ACELERADO E EMERGÊNCIA DE 
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Vários fatores determinam se uma lavoura de soja irá apresentar alta 
produtividade de grãos. Os fatores climáticos especialmente a distribuição de chuvas, 
podem ser determinantes, aliados a capacidade produtiva do solo. Mas, mesmo quando 
esses fatores se apresentam de forma satisfatória a época de semeadura, a cultivar, a 
densidade de plantas e sua uniformidade, podem fazer com que os resultados nos 
rendimentos das plantas sejam insuficientes (Garcia et al., 2007). O desafio inicial no 
cultivo de soja é o estabelecimento adequado de plantas no campo. A qualidade das 
sementes tem influência no resultado final, plantas provenientes de sementes de alto 
vigor apresentam maior índice de área foliar, produção de matéria seca, capacidade de 
tolerância as condições de cultivo e, por consequência, maior produtividade (Scheeren et 
al., 2010). Nesse sentido, numa lavoura de soja em que todas as plantas são oriundas de 
sementes de alto vigor, ou seja, populações uniformes sem falhas, o acréscimo na 
produção é superior a 35%, e ainda se, considerarmos que 50% das plantas sejam 
oriundas de sementes de baixo vigor, o acréscimo no rendimento será superior a 18% 
(Peske et al., 2010). 

Os testes para análise do potencial fisiológico de sementes são utilizados, com o 
intuito estimar a capacidade teórica de um lote de sementes manifestar suas funções 
vitais, após a semeadura, devendo ser aplicados em lotes de sementes com germinação 
semelhante e compatível com as exigências mínimas para a comercialização. Desta 
maneira, as informações sobre a germinação e o vigor, obtidas em laboratório, devem 
permitir a comparação entre lotes de sementes e avaliar a probabilidade de sucesso com 
sua aquisição e utilização. Após a semeadura, constata-se até que ponto se manifestou o 
potencial identificado em laboratório e a eficiência dos métodos usados para avaliá-lo 
(Marcos Filho, 2011).  

O teste de envelhecimento acelerado avalia o grau de tolerância das sementes à 
elevada umidade relativa e temperatura (41 a 45°C), estabelecendo que as amostras de 
sementes de maior vigor apresentam germinação superior, após esse procedimento. 
Esse teste é o único em que há disponibilidade de utilizar um parâmetro indicativo da 
adequação dos procedimentos adotados, característica que demonstra grau avançado de 
padronização e, abre caminho para uma possível inclusão como item componente de 
padrões para a comercialização (Marcos Filho, 2011). O teste de emergência de 
plântulas segundo Nakagawa (1994), quando conduzido na época normal de semeadura 
da cultura, fornecerá a capacidade do lote em estabelecer-se, possibilitando o cálculo da 
quantidade de sementes a ser utilizada para obtenção de estande de plantas desejável. 
Esta avaliação parte do princípio que sementes que propiciam maior percentual de 
emergência, em condições de campo, ou seja, não controladas, são mais vigorosas. 
Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo comparar os testes de 
envelhecimento acelerado e emergência de plântulas, na seleção de sementes de soja 
para semeadura. 

As análises foram conduzidas no Laboratório de Análise de Sementes da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes/PR. 
Foram avaliadas duas cultivares precoces de soja (M6210 IPRO e M6410 IPRO), cada 
uma com 4 lotes de sementes, cedidas pela empresa Sementes Boa Nova, isentas de 
tratamento sanitário, em embalagens plásticas transparentes, com percentuais de 
germinação informados no rótulo de 80%. 
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As sementes foram submetidas as avaliações: Determinação do teor de água, 
pelo método da estufa a 130 ± 3 ºC por 1 hora, com duas sub amostras de 10 g de 
sementes de cada lote (Brasil, 2009). Teste de germinação, com 4 repetições de 50 
sementes de cada lote, distribuídos em rolos de papel filtro, mantidos a temperatura de 
20-30 ºC (Brasil, 2009). As avaliações foram realizadas no 5º e 8º dia após a instalação. 
Teste de emergência de plântulas com 4 repetições de 18 células de cada lote/cultivar, 
semeadas em bandejas (72 células), preenchidas com substrato Mecplant®, sendo 
semeada 1 semente por célula. As bandejas foram mantidas sob estufa plástica modelo 
arco e, irrigadas pela manhã e à tarde. A avaliação de plântulas normais emersas ocorreu 
no 6º dia após a semeadura. Envelhecimento acelerado tradicional, Segundo Marcos 
Filho (1999), utilizou-se 42 g de sementes de cada lote/cultivar, distribuídas sobre tela 
metálica em caixas plásticas transparentes, contendo 40 mL de água destilada ao fundo. 
Os recipientes foram mantidos sob temperatura de 41 ºC durante 48 e 72 horas. 
Envelhecimento acelerado com solução salina, repetiu-se o procedimento anterior, 
substituindo a água destilada por 40 mL de solução saturada de sal (40g de NaCl/100 mL 
de água destilada). As sementes foram submetidas ao teste de germinação e, avaliadas 
no 5º dia após a instalação. As sementes com fungos pós envelhecimento, foram 
desinfestadas com hipoclorito de sódio 1%. O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado. Os dados submetidos à análise de variância e as médias 
agrupadas pelo teste de Scott Knott, a 5%. Os dados referentes ao grau de umidade 
foram expressos em percentual. 

O teor de água inicial variou entre 8,3 a 9,7% (Tabela 1), ficando abaixo de 12%. 
De acordo com Carvalho & Nakagawa (2012) a respiração da semente é influenciada 
pelo teor de água e, entre 12-14% ocorre respiração ativa com eventuais quedas na 
germinação. A variação entre o grau de umidade, ao final de ambos os testes de 
envelhecimento, permaneceu dentro do limite máximo de 3,0% (Marcos Filho, 2011), 
porém, as sementes submetidas ao procedimento tradicional absorvem maior quantidade 
de água. Em sementes submetidas a umidade relativa do ar acima de 75% o teor de 
água aumenta de forma brusca e acentuada (Carvalho & Nakagawa, 2012). Nesse 
sentido, o envelhecimento com solução salina teve maior eficiência mantendo o teor de 
água das sementes pouco acima do valor máximo permitido de 14%, no período de 72 
horas, já no período de 48 horas esse limite não foi ultrapassado.  

As médias verificadas nos testes de envelhecimento acelerado foram inferiores as 
da germinação e emergência de plântulas (Tabela 1). Neste contexto, Carvalho & 
Nakagawa (2012) relataram que condições quentes e úmidas, poderão comprometer 
severamente a germinação e o vigor das sementes, pois, a respiração intensa pode 
consumir material de reserva igual ao próprio peso. Segundo Peske et al. (2010), um 
resultado de 85% num teste de vigor não significa que 85% das plântulas vão sobreviver 
no campo, mas sim que esse lote, tem maior probabilidade de sobreviver em campo, sob 
estresse, que um lote onde o resultado tenha sido de 70%.  

As médias do teste de emergência de plântulas foram superiores às do teste de 
germinação e da germinação descrita nos rótulos das embalagens (Tabela 1), indicando 
que as condições climáticas, durante a condução desse teste supriram as necessidades 
das sementes analisadas. A temperatura média do ar dentro da estufa, durante o período 
de condução do teste de emergência foi de 27,8 ºC. De acordo com Garcia et al. (2007) a 
temperatura do solo ideal para a semeadura da soja é de 25 ºC, garantindo uma 
emergência rápida e uniforme. As sementes avaliadas apresentaram-se de baixo vigor, 
contudo, até mesmo lotes de menor vigor podem progredir adequadamente, quando 
submetidos à condições favoráveis (Marcos Filho, 1999), pois, se as condições de campo 
se aproximam das ideais, a emergência de plântulas provavelmente será satisfatória. 
Concluiu-se que, a análise conjunta dos resultados dos testes de envelhecimento 
acelerado e emergência de plântulas foi determinante na recomendação de uso imediato 
das sementes avaliadas para plantio, com temperaturas médias em torno de 28 ºC e boa 
disponibilidade hídrica. 
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Tabela 1. Percentuais médios de germinação dos rótulos (GR), primeira leitura de germinação 
(PLG), germinação em laboratório (GL), emergência de plântulas (EP), plântulas normais após os 
testes de envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina (EAS) durante 48, 72 
horas e do teor de água obtidos de sementes de soja das cultivares M6210 IPRO e M6410 IPRO. 
Bandeirantes - PR, 2018. 

Cultivar Lote GR PLG GL EP 
EAT EAS 

48 hs 72 hs 48 hs 72 hs 

6210 

1 80 22,0 a 74,0 a 97,0 a 1,5 a 1,5 a 10,8a 0,0 a 
2 80 29,0 a 75,5 a 89,0 a 0,0 a 0,0 b 3,2 b 1,8 a 
3 80 24,5 a 81,0 a 95,8 a 0,0 a 0,0 b 0,0 b 0,0 a 
4 80 25,0 a 78,0 a 93,0 a 0,0 a 0,0 b 0,0 b 0,0 a 

     

6410 

1 80 24,0 a 76,5 a 93,0 a 0,0 b 0,5 a 2,0 b 2,2 b 
2 80 23,0 a 75,0 a 94,3 a 4,0 a 0,0 a 6,5 a 11,8a 
3 80   8,0 b 47,0 b 95,8 a 5,0 a 0,0 a 9,8 a 2,8 b 
4 80 13,5 b 54,0 b 97,0 a 5,5 a 0,0 a 3,8 b 2,0 b 

CV%  26, 7 10,9 6,3 20,7 26,8 37,5 29,7 
  ----------------- Teor de água ------------------- 
   Inicial 48 hs 72 hs 48 hs 72 hs 
 1  8,93 32,23 33,50 12,63 13,77 

6210 2  8,41 31,59 36,05 12,45 13,99 
 3  8,73 31,39 34,19 13,76 14,77 
 4  9,31 29,74 35,70 13,81 14,64 
     
 1  8,33 29,79 35,39 12,95 14,30 

6410 2  8,50 30,47 34,29 13,66 14,12 
 3  9,25 29,57 34,89 12,82 13,89 
 4  9,77 30,26 36,25 13,74 14,65 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, dentro de cada cultivar, não diferem entre si, pelo teste de Scott Knott a 5%; 
CV=coeficiente de variação.
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A semente de alta qualidade é o ponto de partida para se obter estande de 
plântulas uniformes, lavoura adequada e, consequentemente, alta produtividade. 
Deste modo, a qualidade das sementes e o seu tratamento, antes da semeadura, são 
fatores primordiais para a instalação das culturas, pois irão contribuir para que as 
sementes expressem o seu potencial de germinação e vigor (Perett, 1994). 

A principal forma de armazenamento de fósforo (P) nas sementes é o fitato, 
que pode conter de 50 a 80 % do total ali armazenado. Esse sal catiônico de ácido 
fítico é formado por moléculas derivadas do açúcar mio-inositol ao qual se ligam 
grupos PO4-3, que complexam outros elementos, principalmente o K e o Mg, mas 
também o Ca, Mn, Zn, Bo e Fe Suas principais funções fisiológicas são: suprir o 
processo de germinação com inositol, fosfato e minerais e controlar os níveis de 
fosfatos inorgânicos, tanto na fase de maturação da semente quanto na sua 
germinação. Não foram identificadas espécies vegetais em cujas sementes este sal 
não esteja presente (Lott et al., 2000). 

A liberação de elementos complexados ao fitato depende da ação de um grupo 
especial de fosfatases encontradas nas sementes, as enzimas denominadas fitases 
(mio-inositol hexafosfato fosfohidrolase, E C 3.1.3.8) que são capazes de hidrolisá-lo 
para uma série de ésteres de mio-inositol e fosfatos durante a germinação (Frias et al., 
2003).

Uma clara relação entre fitato e vigor de sementes foi identificada em soja em 
estudos nos quais foram comparados teores altos e baixos desse sal. Sementes de 
genótipos com baixos teores resultaram em menores rendimentos de matéria seca da 
raiz e da parte aérea, e da emergência de plântulas no campo, quando comparadas a 
sementes de genótipos cujos teores de fitato eram altos (Spear et al., 2007). 

O objetivo do experimento foi avaliar o efeito do teor endógeno de fósforo das 
sementes na germinação e o vigor de sementes de diferentes cultivares de soja.

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Centro Universitário 
Luterano de Palmas, no município de Palmas, TO. Foram utilizadas duas cultivares de 
soja da safra 2015/2016. Após o tratamento, as sementes foram semeadas em vasos 
plásticos contendo 8,0 dm3 de amostra de um Latossolo Vermelho Amarelo.  

Antes da semeadura nos vasos, foi realizada uma análise química e física do 
solo 30 dias antes da instalação do experimento. A adubação foi realizada em função 
da análise de solo. Particularmente, no caso da adubação com P foram utilizadas duas 
doses, de 30 e 300 mg kg-1 de P no solo, visando obter diferentes níveis de 
disponibilidade de P, sendo utilizada como fonte o superfosfato triplo. O objetivo de 
utilizar duas doses de P no solo, uma baixa e uma alta, é que após a colheita foram 
obtidas duas classes de sementes, com baixo e alto teor endógeno de P. 

Após a colheita das sementes, foi realizada a determinação do teor de P nas 
sementes dos lotes de cada cultivar, via digestão nítrico-perclórica e a quantificação 
por espectrometria de absorção molecular (Malavolta et al., 1997), com o objetivo de 
obter-se duas classes de nível endógeno de P nas sementes. Após a quantificação, 
determinou-se que as sementes de baixo teor (PE1) seriam as com 0,31 dag kg-1 de P, 
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e as sementes de alto teor (PE2) seriam as com 0,52 dag kg-1 de P, obtendo dessa 
forma duas classes de P endógeno nas sementes. 

Após a separação das sementes em duas classes de P endógeno, foram 
realizadas as seguintes avaliações, no laboratório de análise de sementes: 
Germinação - os testes foram instalados com quatro repetições contendo cada uma 50 
sementes por tratamento, sendo utilizado como substrato rolos de papel germitest 
umedecidos com água deionizada, na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco, à 
temperatura de 25ºC. As contagens foram feitas no 5º e 8º dia após a semeadura, 
contabilizando-se, na contagem final, a porcentagem de plântulas normais, anormais e 
sementes mortas (Brasil, 2009); e Emergência - Para o teste de emergência de 
plântulas foram semeadas quatro sub amostras de 50 sementes por tratamento em 
bandejas plásticas contendo o mesmo solo como substrato, na profundidade de 3 cm. 
As contagens das plântulas emergidas foram realizadas após 12 dias da semeadura 
(Nakagawa, 1994). Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 
normais.

O experimento na casa de vegetação foi em delineamento em blocos ao 
acaso com cinco repetições, segundo esquema de fatorial 2x2, correspondendo as 
duas cultives de soja e as duas doses de P no solo.  Os fatores qualitativos (cultives e 
doses de P no solo) foram submetidos à análise de variância e as medias foram 
comparadas pelo teste de F ao nível de 5% de probabilidade. O experimento no 
laboratório de análise de sementes foi conduzido em um delineamento inteiramente 
casualizado, com quatro repetições, segundo esquema de fatorial 2x2, 
correspondendo as duas cultivares de soja e as duas classes de P endógeno nas 
sementes.  Os fatores qualitativos (cultivares e classes de P endógeno) foram 
submetidos à análise de variância e as medias foram comparadas pelo teste de F ao 
nível de 5% de probabilidade.

Na média das cultivares, as sementes com maior teor endógeno (PE 2) foram 
61,29 % superior em relação as sementes com menor teor endógeno (PE 1) na 
primeira contagem da germinação (PC). Nas médias dos teores endógenos de P nas 
sementes, a cultivar MSoy 8473 foi superior. Em todas as cultivares analisadas, a PC 
foi maior quando foram utilizadas sementes com maior teor endógeno (Tabela 2). A 
primeira contagem do teste de germinação tem como objetivo determinar o vigor 
relativo do lote de sementes, avaliando a porcentagem de plântulas normais presentes 
na primeira contagem de germinação (Kryzanowski et al., 1999). No teste germinação 
(G), na média dos teores endógenos de P nas sementes, as cultivar MSoy 8473 foi 
superior. Todas as cultivares apresentaram uma maior G quando foram utilizadas 
sementes com maior teor endógeno, sendo até 56,60% superior em relação as 
sementes com menor teor endógeno (PE 1) (Tabela 1). 

Em relação a percentagem de emergência (E), a cultivar MSoy 8473 
apresentou um maior E, no maior teor endógeno de P nas sementes (PE 2). Na média 
das cultivares, as sementes PE 2 tiveram um valor de 32,26% superior as sementes 
PE 1.  As plântulas originárias das sementes com maior teor de P endógeno (PE2), 
apresentaram maior comprimento total, o que evidencia melhor desenvolvimento inicial 
das plantas oriundas de sementes com maior nível de P endógeno, com incrementos 
de até 67,42% no comprimento total, na média das cultivares utilizadas (Tabela 2). 

A utilização de sementes com maior teor de P endógeno, nas duas cultivares 
analisadas, propiciaram incrementos de até 56,60% na germinação. Na média dos 
tratamentos, a cultivar MSoy 8743 foi superior em todos os testes realizados. Houve 
efeito significativo no vigor das sementes e plântulas de soja ao utilizar sementes com 
maior teor de P endógeno. 
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Tabela 1. Primeira Contagem (PC), Germinação (G), em função do teor endógeno de P nas 
sementes. 

PE 1 - 0,31 dag kg-1 (baixo nível endógeno de P).   
PE 2 - 0,52 dag kg-1 (alto nível endógeno de P). 
Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si, 
pelo teste F (p<0,05) e Tukey (p<0,05). 

Tabela 2. Emergência (E) e Comprimento total (VE) de plântulas, em função do teor endógeno 
de P nas sementes. 

PE 1 - 0,31 dag kg-1 (baixo nível endógeno de P).   
PE 2 - 0,52 dag kg-1 (alto nível endógeno de P). 
Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre si, 
pelo teste F (p<0,05) e Tukey (p<0,05). 

Cultivares 
PC (%) 

Média
G (%) 

MédiaPE 1 PE 2 PE 1 PE 2 
(dag kg-1) (dag kg-1)

MSoy 8473    39 ABb 57 Aa 48 A 56 Ab 88 Aa  72 A 
MSoy 8644  31 Ab   50 ABa 41 A 53 Ab      83 Aa   68 A 

Média 35 b 54 a 45 55 b 86 a 70 
C.V. (%)                    7,5                   8,4 

Cultivares 
E (%) 

Média
CT (cm) 

MédiaPE 1 PE 2 PE 1 PE 2 
(dag kg-1) (dag kg-1)

MSoy 8473  65 ABb 86 Aa 76 A   14,03 Ab  21,60 Aa 17,82 A 
MSoy 8644       58 Ab 78 Aa 68 A  11,02 ABb   18,45 Ba 14,74 AB 

Média 62 b 82 a 72 12,53 b 20,03 a   16,28 
C.V. (%)                   9,5                    8,3 
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SOJA ARMAZENADA EM DIFERENTES MODELOS DE SILO BOLSA: 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

DE PAULA, T.M.L.¹; RUFFATO, S.²; CORRÊA, L. S.³ 

¹Graduanda em Engenharia Agrícola e Ambiental. UFMT, Campus de Sinop. 
taiannymorgado@hotmail.com; 2Professora Associada, Instituto de Ciências Agrárias e 
Ambientais, UFMT, Campus de Sinop. ³Graduando em Engenharia Agrícola e Ambiental. 
UFMT, Campus de Sinop. 

Em virtude do déficit de capacidade estática a busca por diferentes sistemas de 
armazenagem vem crescendo no país, principalmente nos estados cuja produção tem 
aumentado a cada safra, como no caso de Mato Grosso. Um dos sistemas utilizados 
para suprir a falta de espaço é o armazenamento em bolsas seladas hermeticamente, 
denominadas de silo bolsa. Segundo Vallone (2015) silo bolsa é um interessante 
sistema de armazenamento de grãos com atmosfera modificada, que permite aos 
produtores economia e aumento de eficiência e lucro. 

Dados publicados pelo Instituto nacional de tecnologia agropecuária (INTA, 
2007), demonstram que há perda na qualidade de grãos quando armazenados com 
alto teor de água em silos bolsa, entretanto pode-se armazenar grãos úmidos quando 
existir condições de emergência e não tiver outra alternativa, neste caso, para diminuir 
o risco de deterioração é aconselhável montar uma cobertura tipo sombrite que 
permite mitigar a incidência de temperatura externa. Pensando neste contexto, 
algumas empresas vêm inovando seus produtos de maneira a melhorar as condições 
de armazenagem, dessa forma já existem no mercado lonas que diferenciam nas suas 
cores internas, sendo elas branca ou preta. 

Assim, objetivou-se com esse estudo avaliar a qualidade física e fisiológica de 
grãos de soja armazenado em silo bolsa com diferentes tipos de lona. 

O experimento foi conduzido no município de Sinop-MT em uma unidade 
armazenadora de grãos. Avaliou-se três silos bolsa: um silo com três camadas de 
lona, todas na cor branca (Silo 1); um silo com três camadas, sendo duas internas na 
cor preta e uma camada externa branca (Silo 2); e um silo com três camadas de lona 
branca com uma cobertura de sombrite 70% (Silo 3). 

Os grãos de soja foram armazenados por 124 dias. Periodicamente foram 
coletadas amostras para acompanhamento da qualidade. As amostras foram extraídas 
em três pontos de diferentes alturas do silo, sendo um próximo a parte superior, ou 
seja, a 5 cm de profundidade (Ponto Superior), e outros dois a 15 cm (Ponto Médio) e 
30 cm de profundidade (Ponto Inferior), respectivamente. 

Após a coleta as amostras foram acondicionadas em sacos de polietileno e 
transportadas até o laboratório para as análises qualitativas. 

A qualidade dos grãos foi determinada por avaliações física e fisiológica, a 
saber:

a) Teor de água (%b.u.): foi determinado pelo método padrão da estufa com 
circulação forçada de ar, na temperatura de 105 °C por 24 horas, conforme 
descrito nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

b) Germinação: realizada conforme metodologia descrita nas Regras para Análise 
de Sementes (BRASIL, 2009), onde foram avaliados 200 grãos divididos em 4 
repetições de 50 grãos. A germinação foi realizada em câmara tipo B.O.D. na 
temperatura de 25 °C. A contagem de grãos germinados foi realizada após 7 
dias. 

c) Classificação: os grãos foram classificados de acordo com a Portaria MA n° 262, 
de 23/11/1983, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 
1983).
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Pelo resultado da análise de variância (teste F, p<0,05) foi identificada 
diferença significativa do teor de água, com coeficiente de variação na ordem de 
4,09%, resultado semelhante ao obtido por Taffarel et al. (2013), avaliando grãos de 
milho armazenado em silo bolsa. Variações expressivas do teor de água dos grãos 
são observadas após 82 dias de armazenamento (Figura 1). No Silo 2 é verificada 
maior dispersão dos dados cuja camada de lona interna é na cor preta. Nos Silos 2 e 3 
tem-se maior teor de água para os grãos coletados próximo a parte superior. No Silo 3 
(três camadas de lona na cor branca com cobertura de sombrite) tem-se menores 
variações de umidade. Cabe ressaltar que, como em cada coleta eram extraídas 
novas amostras, a variação da umidade pode também ser a isso atribuída, visto que 
um lote de grãos pode apresentar heterogeneidade desta propriedade física. 

Em relação a qualidade fisiológica observa-se decréscimo significativo ao longo 
do tempo para os três silos e nos três pontos de coleta (Figura 2). O coeficiente de 
variação de dados foi de 9,62%. Efeitos negativos sobre a qualidade fisiológica da soja 
são observados já aos 40 dias de armazenagem, nos três silos. Ao final do período de 
armazenagem constatou-se 0% de germinação, independentemente da localização 
dos grãos no silo. Resultados semelhantes foram observados por Faroni et al. (2009) 
que constataram decréscimo significativo no percentual de germinação em soja 
armazenada úmida em decorrência do período de armazenamento em silo bolsa, bem 
como aos de Freitas et al. (2011) avaliando qualidade de grãos de feijão em condição 
hermética apresentou diferença significativa para a germinação. 

Pela classificação dos grãos (Tabela 1) verifica-se que houve aumento do 
percentual de fermentados após o período de armazenagem avaliado (124 dias), 
sendo mais expressivo no Silo 3, seguido do Silo 1, ambos com lona com camada 
interna branca. Observou-se também aumento na quantidade de ardidos, com 
destaque para o Ponto Superior dos Silos 2 e 3. O aumento dos defeitos pode ser 
decorrente da condensação do ar intergranular próximo a parte superior. A 
condensação normalmente ocorre no período noturno, em virtude de expressiva 
amplitude térmica na região onde foi realizado o estudo. 

Pelas análises realizadas conclui-se que: a quantidade de defeitos nos grãos 
aumentou com o tempo, independentemente da cor da camada interna do silo. 
Significativa variação da umidade ocorreu ao longo do tempo, sendo mais expressiva 
na parte superior do silo e após 80 dias de armazenagem. Redução significativa da 
qualidade fisiológica de grãos de soja foi constatada nos silos e pontos de coleta. 
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Figura 1. Valores médios do teor de água de grãos de soja armazenado em silo bolsa com 
diferentes tipos de lona ao longo do tempo. 

Figura 2. Valores médios do percentual de germinação ao decorrer do tempo de soja 
armazenada em silo bolsa com diferentes tipos de lona. 

Tabela 1. Classificação dos grãos de soja armazenado em silo bolsa com diferentes tipos 
de lona ao longo do tempo. 
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1º DIA GERAL 0,28% 2,90% 0,95% 0,40% 2,46% 0,81% 0,37% 2,59% 0,54% 

61º DIA 
SUPERIOR 0,60% 8,70% 1,16% 1,13% 8,06% 0,77% 1,47% 11,45% 1,68% 

MÉDIO 0,91% 8,65% 1,06% 0,25% 9,31% 0,43% 0,90% 15,39% 0,95% 
INFERIOR 0,49% 5,42% 1,81% 0,94% 9,61% 1,19% 1,87% 15,52% 2,47% 

124º DIA 

SUPERIOR 1,31% 26,13% 2,36% 10,03% 18,27% 10,19% 1,10% 28,54% 1,15% 
MÉDIO 4,04% 25,81% 1,55% 0,74% 15,62% 0,95% 9,00% 44,01% 3,17% 

INFERIOR 1,23% 16,71% 0,85% 2,20% 11,77% 1,21% 3,14% 21,96% 1,79% 
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POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE SOJA 
PRODUZIDOS NO CERRADO EM RORAIMA 

 
GOMES, H.H.S.1; SMIDERLE, O.J.2; GIANLUPPI, V.2; COSTA, K.N.A.3; MARQUES, 
C.1 
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RR. 3Faculdade Roraimense de Ensino Superior- FARES, Bolsista – PIC/ CNPq, LAS da 
Embrapa Roraima. 

 
A soja se caracteriza como a principal oleaginosa produzida no Brasil, devido 

ao ambiente de produção que vem crescendo ao longo dos últimos 20 anos e 
tornando o país no segundo maior produtor de soja do mundo (CONAB, 2018). 

Altas produtividades só serão obtidas quando as condições de semeaduras 
forem adequadas com o uso de sementes de qualidade, assim como condições 
ambientais apropriadas para todas as fases vegetativas da planta. 

Desse modo, o teste de vigor aliado com a germinação é importante, pois o 
vigor das sementes determina a capacidade de emergência das plantas, possibilitando 
respostas em diferentes ambientes. Assim, são ideais que se realizem testes de 
germinação e vigor antes da semeadura para o estabelecimento da cultura no campo, 
determinar assim os genótipos fisiologicamente superiores. 

O objetivo nesse trabalho foi determinar a qualidade fisiológica das sementes 
de diferentes genótipos de soja produzidas em três ambientes de cultivo no cerrado 
em Roraima. 

Os experimentos foram instalados em 2017 em três ambientes no cerrado de 
Roraima e no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) da Embrapa Roraima. Foram 
avaliadas sementes de soja de 20 lotes, representadas pelos genótipos: MSoy 8372 
IPRO, BRASBT13-0843, BRASBT13-0762, BRASBT13-0054, BRS 8781, BRS 9180 
IPRO, BRASBT13-0621, BRASBT13-0646, BRASBT13-0834, BRASBT13-0528, 
BRASBT13-0016, BRASBT13-0872, BRS 9383 IPRO, BRRY45-16300, BRASBT13-
0758, Sambaiba 05 IPRO, BRASRR12-10657, BRS 9280, BRRY45-16301, BRRY45-
16283. Produzidas em três ambientes: Campo experimental Água Boa – Embrapa RR 
(AB) no município de Boa Vista - RR, com coordenadas geográficas de referência 
registradas a 02º 40’ 04.9” de latitude, 60º 50’ 33.4’’ de longitude e 90 m de altitude; 
Fazenda Livramento - FL (a 02º 49’ 39.1” de latitude N, W60º 34’ 50.7’’ a 84 msnm), 
Fazenda São Pedro (FSP) a 02º 37’ 56.7” de latitude N, W60º 53’ 16.7’’ a 88 msnm. 

Foi realizada nos três ambientes, adubação de plantio com aplicação de 450 kg 
ha-1 de N-P-K (04-24-12 + micros). A adubação de cobertura foi realizada aos 20 dias 
após a emergência das plântulas, constando de 200 kg ha-1 de cloreto de potássio. Os 
demais tratos culturais foram realizados conforme o sistema de cultivo da soja no 
Cerrado de Roraima (Smiderle et al., 2009). 

O delineamento utilizado no campo foi em blocos e no laboratório foi 
inteiramente casualizado sendo formado pelo esquema fatorial (3x20), 3 ambientes de 
produção de sementes e 20 genótipos de soja com quatro repetições. As parcelas 
experimentais foram compostas por quatro linhas com 5 m de comprimento, 
espaçadas por 0,5 m (10,0 m2). Após a colheita e trilha mecânica das plantas obtidas 
da área útil das parcelas (5 m2), as sementes foram quantificadas e em seguida foi 
retirada uma amostra de 0,5 kg de sementes de cada genótipo, após o 
beneficiamento, aonde foram submetidas às avaliações de Germinação e Emergência 
de plântulas em canteiro de areia. 

Teste de germinação, realizado com quatro repetições de 50 sementes de cada 
genótipo, as quais foram colocadas em papel germitest umedecido com água destilada 
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2,5 vezes o peso do papel seco em gramas, no qual foram colocadas para germinar 
em duas folhas dobradas cuidadosamente para a confecção de rolos com as 
sementes distribuídas em forma linear. Em seguida, colocadas na câmara de 
germinação com temperatura constante de 25oC. A avaliação da germinação foi 
realizada no oitavo dia após a instalação, contagem das plântulas normais conforme 
especificado nas Regras para Análise de Sementes e os resultados expressos em 
porcentagem (Brasil, 2009). 

Emergência das plântulas em substrato de areia foi realizada com quatro 
repetições de 50 sementes de cada genótipo semeadas em canteiro de areia, em 
sulcos longitudinais de um metro de comprimento e espaçamento de 0,10 metros entre 
si. O teste foi realizado em casa de vegetação da Embrapa Roraima e a umidade 
mantida com irrigação automatizada em quatro turnos diários de 5 minutos cada. As 
contagens foram realizadas diariamente após emergidos completamente os 
cotilédones. No final do décimo quarto dia após a semeadura, não sendo mais 
observado acréscimo da emergência de novas plântulas, foi finalizado a contagem e 
obtida a percentagem de plântulas normais. Os resultados foram expressos em 
porcentagem (Brasil, 2009). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F a 5% de 
probabilidade (p≤0,05)), de modo a avaliarem-se os efeitos dos tratamentos em cada 
variável. O agrupamento das médias dos genótipos realizado pelo teste de Scott-Knott 
(p≤0,05) e a comparação de médias entre os ambientes com teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Foi utilizado o software SISVAR 5.4 (Ferreira, 2011). 

Os resultados obtidos para germinação apresentaram diferença significativa, 
pela análise de variância, tanto entre os diferentes genótipos quanto nos diferentes 
ambientes, podendo assim determinar o potencial fisiológico dos genótipos nos 
ambientes de produção. Com isso, pode-se destacar o ambiente AB que apresentou 
os maiores valores, evidenciando os genótipos MSoy 8372 IPRO, BRASBT13-0762, 
BRASBT13-0843 e BRASBT13-0054 que apresentaram germinação acima de 83% 
(Tabela 1). 

No ambiente FL, os resultados se diferenciaram em relação aos demais 
ambientes por apresentarem valores baixos de germinação obtidos pelos genótipos 
BRASBT13-0843 e MSoy 8372 IPRO com 59% e 66% respectivamente. Já o ambiente 
FSP se destacou por obter valores de germinação de 87%, 89% e 84%, 
respectivamente para os genótipos Sambaiba 05 IPRO, BRRY45-16283 e BRRY45-
16301 em relação aos demais. 

Marcos Filho (2015) observou que a avaliação de vigor e germinação tem a 
finalidade de monitorar o potencial fisiológico das sementes, principalmente para 
controle de empresas produtoras de sementes de soja uma vez que o limite para 
comercialização estabelecido no Brasil é de 80% ou mais de germinação do lote. 

Quando avaliado o teste de emergência de plântulas em areia se destacou o 
genótipo MSoy 8372 IPRO que apresentou 95% de emergência de plântulas no 
ambiente AB, por ser o genótipo que se destacou estatisticamente com altos valores 
de vigor e germinação quando comparada aos demais genótipos (Tabela 1). 

No ambiente FL, o percentual de emergência em campo teve destaque para o 
genótipo BRASBT13-0054 que apresentou 73% podendo ser explicado por apresentar 
baixa germinação. 

No ambiente FSP os melhores percentuais de emergência em areia ocorreram 
nos genótipos BRS 9383 IPRO, BRRY45-16300 e BRASBT13-0843 que apresentaram 
emergência de 76, 77 e 77%, por ter maior vigor e germinação. Por ser uma linhagem 
com sementes de maior vigor, que possui emergência homogênea e rápida, pode 
contribuir significativamente na obtenção de plantas por ambiente satisfatório como 
explica Marcos Filho (2013). 
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A MSoy 8372 IPRO produz sementes com maior vigor no ambiente Água Boa-
AB, enquanto a BRASBT13-0054 produz sementes vigorosas na Fazenda Livramento, 
e as BRASBT13-0843 e BRRY45-16300 no ambiente Fazenda São Pedro (FSP). 
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Tabela 1. Médias de germinação (G, em %) e emergência de plântulas em areia (EA, em %) 
obtidas de sementes de 20 genótipos produzidas em três ambientes diferentes no cerrado de 
Roraima, 2017

Genótipos G  EA 
AB FL FSP  AB FL FSP 

MSoy 8372 IPRO 92 aA 66 aB 53 dC 95 aA 65 dB 54 fC 
BRASBT13-0843 91 aA 59 bC 73 bB 83 bA 61 eC 77 aB 
BRASBT13-0762 90 aA 51 cC 81 aB 81 cA 57 fC 72 bB 
BRASBT13-0054 86 aA 35 eC 66 cB 53 lB 73 aA 53 fB 
BRS 8781 83 bA 32 eB 23 gC 77 dA 59 fB 23 kC 
BRS 9180 IPRO 83 bA 3 hC 62 cB 65 hA 17 qB 65 cA 
BRASBT13-0621 82 bA 7 hC 57 cB 72 fA 21 oC 61 dB 
BRASBT13-0646 81 bA 33 eB 9 hC 73 fA 35 jB 1 nC 
BRASBT13-0834 80 bA 6 hC 18 gB 43 pA 23 nB 0 nC 
BRASBT13-0528 79 bA 33 eB 41 eB 63 iA 35 jC 37 jB 
BRASBT13-0016 77 cA 50 cB 13 hC 52 lA 53 gA 0 nB 
BRASBT13-0872 76 cA 7 hB 16 hB 51 mA 17 qB 0 nC 
BRS 9383 IPRO 75 cA 57 bB 78 bA 56 kC 65 dB 76 aA 
BRRY45-16300 66 dA 33 eC 51 dA 50 mB 15 rC 77 aA 
BRASBT13-0758 65 dA 27 fB 6 iC 60 jA 23 nB 0 nC 
Sambaiba 05 IPRO 65 dB 29 eC 87 aA 66 gA 43 hC 45 hB 
BRASRR12-10657 55 dA 32 eB 49 dA 57 kA 33 kB 7 mC 
BRS 9280 54 dA 21 fC 31 fB 74 eA 2 vC 31 jB 
BRRY45-16301 53 dB 14 gC 84 aA 44 oB 17 qC 62 dA 
BRRY45-16283 48 dB 3 hC 89 aA  62 iA 5 uC 7 mB 

CV% 12,86 12,86 12,86 2,94 2,94 2,94 
Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelos 
testes de Scott-Knott e Tukey a 5% de probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= 
Fazenda São Pedro. 
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VIGOR DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE SOJA PRODUZIDOS NO 
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133, CEP 69301-970, Boa Vista-RR. 3Bióloga, Profa. Pesq. Instituto Federal de Roraima. 

 
Para que se obtenham sementes de qualidade para o melhoramento genético, 

é ideal que se tenha a relação entre as propriedades genéticas, sanitárias, físicas e 
fisiológicas adequadas ao alto desenvolvimento econômico (Rossi, 2012) para que se 
tenham plantas mais vigorosas e produtivas. 

Vários fatores podem determinar a qualidade fisiológica das sementes, dentre 
as quais podemos ressaltar o genótipo, influenciado pela maturação fisiológica, 
definido pelo peso de massa seca, germinação e o vigor. 

Desta forma, quando se utiliza novos genótipos no programa de melhoramento, 
é ideal que se realize testes de germinação e vigor que são critérios para atingir o 
potencial fisiológico, distinguindo lotes com maior ou menor crescimento em diferentes 
ambientes, que podem produzir sementes vigorosas ou não. 

Objetivou-se com este trabalho determinar o genótipo de soja que produz 
sementes com maior vigor nos três ambientes de cerrado em Roraima. 

Os experimentos foram instalados em 2017 em três ambientes no cerrado de 
Roraima e no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) da Embrapa Roraima. Foram 
avaliadas sementes de soja de 20 lotes, representadas pelos genótipos: BRASBT13-
0843, BRASBT13-0762, MSoy 8372 IPRO, BRASBT13-0054, BRS 8781, BRS 9180 
IPRO, BRASBT13-0621, BRASBT13-0834, BRASBT13-0016, BRASBT13-0528, 
BRASBT13-0646, BRASBT13-0872, BRS 9383 IPRO, BRASBT13-0691, BRRY45-
16301, Sambaiba 05 IPRO, BRS 9280, BRASBT13-0698, BRRY45-16300, 
BRASBT13-0200. Produzidas em três ambientes de cultivo no cerrado de Roraima: 
Campo experimental Água Boa – Embrapa RR (AB) no município de Boa Vista - RR, 
com coordenadas geográficas de referência registradas a 02º 40’ 04.9” de latitude, 60º 
50’ 33.4’’ de longitude e 90 m de altitude; Fazenda Livramento - FL (a 02º 49’ 39.1” de 
latitude N, W60º 34’ 50.7’’ a 84 msnm), e Fazenda São Pedro (FSP) a 02º 37’ 56.7” de 
latitude N, W60º 53’ 16.7’’ a 88 msnm.

Foi realizada nos três ambientes, uma adubação de plantio com aplicação de 
450 kg ha-1 de N-P-K (04-24-12 + micros). A adubação de cobertura foi realizada aos 
20 dias após a emergência das plântulas, constando de 200 kg ha-1 de cloreto de 
potássio. Os demais tratos culturais foram realizados conforme o sistema de cultivo da 
soja no Cerrado de Roraima (Smiderle et al., 2009). 

O delineamento utilizado no campo foi em blocos e no laboratório foi 
inteiramente casualizado sendo formado pelo esquema fatorial (3x20), 3 ambientes de 
produção de sementes e 20 genótipos de soja com quatro repetições. As parcelas 
experimentais foram compostas por quatro linhas com 5 m de comprimento, 
espaçadas por 0,5 m (10,0 m2). Após a colheita e trilha mecânica das plantas obtidas 
da área útil das parcelas (5 m2), as sementes foram pesadas e em seguida foi 
calculada a produtividade de sementes em kg ha-1, com correção para 13%. 

Foi retirada uma amostra de 0,5 kg de sementes de cada genótipo, após o 
beneficiamento, aonde foram submetidas às avaliações de primeira contagem de 
germinação e condutividade elétrica. 

Teste de primeira contagem de germinação, realizado com quatro repetições de 
50 sementes de cada material, as quais foram colocadas em papel germitest 
umedecido com água destilada 2,5 vezes o peso do papel seco em gramas, no qual 
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foram colocadas para germinar em duas folhas dobradas para a confecção de rolos 
com as sementes distribuídas em forma linear. Em seguida, colocadas na câmara de 
germinação com temperatura constante de 25 oC. A avaliação consistiu na contagem 
de plântulas normais realizada no quinto dia após a instalação do teste, considerando 
as que apresentaram as partes morfológicas completas e sem lesões (Brasil, 2009). 

Na avaliação da condutividade elétrica, foi utilizado quatro repetições contendo 
50 sementes de cada genótipo, colocadas em copos plásticos de 180 mL e pesadas 
em balança de precisão de 0,001g e em seguida, colocadas para embeber com 75 mL 
de água deionizada durante 24 horas em temperatura de 25 oC (Carvalho et al., 2009). 
Após as 24 horas foi realizada a leitura da condutividade em condutivímetro digital. Os 
resultados foram expressos em μS.cm-1 g-1 de semente depois da divisão pela massa 
inicial das 50 sementes (CE). 

Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F a 5% de 
probabilidade (p≤0,05)), de modo a avaliarem-se os efeitos dos tratamentos em cada 
variável. O agrupamento das médias dos genótipos realizado pelo teste de Scott-Knott 
(p≤0,05) e a comparação de médias entre os ambientes com teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. Foi utilizado o software SISVAR 5.4 (Ferreira, 2011). 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que houve interação 
significativa a 5% de probabilidade entre os ambientes e os vinte genótipos analisados 
na primeira contagem de germinação e vigor. 

Na Tabela 1, pode-se observar que o ambiente Água Boa apresentou os 
maiores valores de primeira contagem de germinação para os genótipos MSoy 8372 
IPRO, BRASBT13-0762, BRASBT13-0843 e BRASBT13-0054 que apresentaram 
valores acima de 43%. Estatisticamente os menores valores nas leituras de 
condutividade elétrica foi apresentado pelos mesmos genótipos, indicando maior vigor 
em relação aos demais, revelando menor desorganização dos sistemas de 
membranas internas ou mesmo maior preservação. 

No ambiente Fazenda Livramento, os resultados se diferenciaram em relação 
aos demais ambientes por apresentarem valores baixos de primeira contagem de 
germinação obtidos pelo genótipo BRASBT13-0225 com 33%, se diferenciando dos 
valores de condutividade que teve destaque para o genótipo BRASBT13-0528 que 
apresentou 104,74 μS cm-1g-1, sendo a linhagem de melhor vigor produzida. 

O ambiente Fazenda São Pedro se destacou por obter valores primeira 
contagem de germinação de 41%, 43% e 40% respectivamente, para os genótipos 
Sambaiba 05 IPRO, BRRY45-16283 e BRRY45-16301 em relação às demais. Apesar 
da diferença significativa no ambiente FSP, com valores variando de 125,23 a 
313,85 μS cm-1g-1 na condutividade. Estes são considerados valores altos que 
comprometem a qualidade fisiológica das sementes. Destacaram-se os genótipos BRS 
9180 IPRO, Sambaiba 05 IPRO e BRASBT13-0762, por apresentarem os menores 
valores de CE nas avaliações, sendo estes os genótipos de melhor vigor do ambiente. 

Por ser um teste que avalia a integridade das membranas celulares, em 
decorrência da deterioração das sementes, relacionando a quantidade de íons 
lixiviados em soluções de embebição que indicam o alto potencial fisiológico (Martins 
et al., 2016; Castro et al., 2016). 

Conclui-se que o genótipo MSoy 8372 IPRO produz sementes com maior vigor 
no ambiente Água Boa-AB, enquanto a BRASBT13-0225 produz sementes vigorosas 
na Fazenda Livramento, e a Sambaiba 05 IPRO no ambiente Fazenda São Pedro. 
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Tabela 1. Médias de primeira contagem de germinação (PCG, em %) e condutividade elétrica 
(CE, em μS cm-1g-1) de sementes de 20 genótipos produzidas em três ambientes diferentes no 
cerrado de Roraima

LINHAGENS 
PCG  CE

AB FL FSP  AB FL FSP 
BRASBT13-0843 46 aA 28 bC 35 bB 103,35 fB 193,16 eA 184,48 gA
BRASBT13-0762 45 aA 25 cC 34 bB 107,43 fA 141,04 gA 126,10 iA 
MSoy 8372 IPRO 45 aA 23 cB 21 eB 107,02 fC 170,71 fA 145,67 hB
BRASBT13-0054 43 aA 17 eC 31 cB 142,33 eC 197,97 eA 165,10 hB
BRS 8781 42 bA 16 eB 12 gC 140,24 eC 157,24 fB 187,87 gA
BRS 9180 IPRO 42 bA 01 gC 28 dB 94,94 fC 250,47 bA 132,00 iB 
BRASBT13-0621 41 bA 04 gC 25 dB 158,90 dA 208,30 dA 163,63 hB
BRASBT13-0834 40 bA 03 gC 08 gB 172,76 cA 229,20 cA 239,47 dA
BRASBT13-0016 39 bA 24 cB 04 hC 174,73 cB 166,84 fB 212,03 fA 
BRASBT13-0528 39 bA 16 eB 20 eB 134,38 eB 104,74 hC 197,89 fA 
BRASBT13-0646 39 bA 17 eB 04 hC 151,36 dB 138,98 gB 219,83 eA
BRASBT13-0872 38 bA 04 gB 05 hB 168,03 cB 211,33 dB 234,02 dA
BRS 9383 IPRO 37 bA 25 cB 37 bA 117,57 fC 166,83 fB 187,18 gA
BRASBT13-0691 34 cA 15 eB 04 hC 152,73 dB 174,57 fA 180,95 gA
BRASBT13-0225 32 cA 33 aA 02 iB 170,57 cB 151,03 gC 256,17 cA 
Sambaiba 05 IPRO 32 cB 12 fC 41 aA 163,43 cB 218,77 dA 125,23 iC 
BRRY45-16301 26 dB 07 gC 40 aA 169,98 cB 204,83 dA 159,62 hB
BRRY45-16283 24 eB 02 gC 43 aA 161,97 dB 274,42 aA 155,45 hB
BRASRR12-13039 21 eA 04 gB 25 dA 229,18 aA 201,37 eB 191,93 gB
BRASBT13-0715 19 fB 28 bA 05 hC 169,91 cB 195,03 eB 239,66 dA

CV% 13,07 13,07 13,07  5,22 5,22 5,22 
Médias seguidas por letras distintas, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, diferem entre si pelos 
testes de Scott-Knott e Tukey a 5% de probabilidade. AB= Água Boa; FL= Fazenda Livramento; FSP= 
Fazenda São Pedro. 



VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA | Goiânia, GO | Junho 2018 944
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A soja é uma das culturas de maior relevância para o agronegócio brasileiro, 
sendo a atividade agrícola de maior expressão no país. Segundo dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento, a área plantada com essa cultura chegou a mais de 33
milhões de hectares, atingindo uma produção de aproximadamente 115 milhões de 
toneladas na safra 16/17. 

De acordo com a literatura, as cultivares de soja podem ser classificadas 
quanto ao hábito de crescimento em determinado, semideterminado e indeterminado. 
As cultivares de crescimento determinado completam o ciclo vegetativo pouco antes 
da floração. A haste principal desses materiais termina com racemos florais. Já as 
plantas de crescimento indeterminado não apresentam racemos florais terminais, 
portanto continuam desenvolvendo nós e alongando o caule, desta forma, continuam 
crescendo até o final do florescimento. 

O cultivo de soja com hábito de crescimento indeterminado tem aumentado de 
maneira expressiva no Brasil. Essa busca por cultivares de crescimento indeterminado 
tem se justificado por apresentar vantagens como recuperação das plantas após 
períodos de estresses abióticos, já que o período de florescimento das plantas ocorre 
de forma escalonada possibilitando que a mesma se restabeleça em condições 
climáticas adversas (Procópio et al., 2013).

Como as plantas de hábito indeterminado apresentam o seu desenvolvimento 
desuniforme, em função do florescimento escalonado, apresentando vagens no estrato 
inferior e ao mesmo tempo flores no estrato superior, pode-se supor que exista 
interferência desse desenvolvimento capaz influenciar a qualidade fisiológica das 
sementes de soja (Flores, 2016).  

Diante do exposto, torna-se imprescindível o desenvolvimento de estudos 
relacionados ao comportamento das sementes originadas de plantas com diferentes 
hábitos de crescimento e sua influencia na qualidade das sementes. Nesse sentido, 
objetivou-se avaliar o potencial de armazenamento de genótipos com diferentes 
hábitos de crescimento. 

As sementes utilizadas no presente estudo foram produzidas no leste 
maranhense, no qual sofreram a mesma influência climática e solo. Foram 
beneficiadas e armazenadas em câmara fria, sob temperatura média de 18° C e 
umidade relativa média de 48%, na unidade produtora de sementes por um período de 
180 dias.  A cada dois meses as sementes foram enviadas ao Laboratório Análise de 
Sementes da Universidade Federal de Pelotas-RS para realização das análises. 

Neste estudo foram utilizados dois genótipos, um de hábito de crescimento 
determinado e outro de crescimento indeterminado. Realizou-se delineamento 
experimental inteiramente casualizado, em esquema de parcelas subdivididas no 
tempo, com oito repetições. Nas parcelas foram avaliados os períodos de 
armazenamento (dois, quatro e seis meses após a colheita), e nas subparcelas as 
cultivares (duas cultivares de soja). 

As sementes foram submetidas aos testes de germinação, conforme as Regras 
para Análise de Sementes, teste de tetrazólio (França Neto, 1998), envelhecimento 
acelerado (Marcos Filho, 1999) e emergência em campo. O teste de tetrazólio foi 
realizado somente na caracterização inicial. Posteriormente, os dados foram 

301



Sessão de Tecnologia de Sementes 945

submetidos à análise de variância e, quando significativos, foram comparados pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Analisando os resultados no inicio do armazenamento, verificou-se que a 
germinação das sementes dos genótipos apresentou valores bastante similares (94% 
para hábito determinado e 93% para indeterminado), e o vigor pelo teste de tetrazólio 
era de 87 e 86%, respectivamente. Utilizar sementes com qualidade inicial semelhante 
é fundamental para trabalhos desta natureza, para que eventuais diferenças no 
potencial de armazenamento não sejam atribuídas à qualidade inicial distinta entre os 
materiais.

Observou-se, na Tabela 1, que não houve interação entre os fatores estudados 
para todas as variáveis analisadas. Os resultados do teste de germinação mostram 
que no armazenamento não houve reduções no percentual de plântulas normais, com 
redução de apenas dois pontos percentuais entre os meses iniciais e o período final de 
armazenamento. A manifestação da redução do percentual de germinação é uma das 
últimas consequências do processo de deterioração (Delouche, 2002), e em função 
disso, a semente pode estar com vigor comprometido antes da perda da capacidade 
de germinar. 

Avaliando o efeito de cultivar, pôde-se observar que as sementes do genótipo 
de crescimento determinado apresentaram comportamento superior, com menor 
redução no percentual de plântulas normais no teste de germinação em comparação 
as sementes oriundas do genótipo de crescimento indeterminado (Tabela 1).  

O teste de envelhecimento acelerado constatou que houve redução 
significativa no percentual de plântulas normais à medida que prolongou-se o período 
de armazenamento (Tabela 1). Sabe-se que o teste de envelhecimento acelerado é 
capaz de estimar o potencial de longevidade das sementes (Marcos Filho, 1999). Essa 
informação é de grande relevância para o produtor de sementes para inferir a 
qualidade a posteriori do lote e com facilitar a tomada de decisão.  

Analisando o efeito do genótipo no vigor de sementes pelo teste de 
envelhecimento acelerado, constatou-se diferença significativa entre os genótipos 
(Tabela 2), no qual as sementes oriundas do genótipo de crescimento indeterminado 
apresentaram maior potencial de armazenamento, com média de 83% em 
comparação ao genótipo de crescimento determinado, com média 72%.  

Para a variável emergência a campo verificou-se reduções significativa no vigor 
somente após seis meses de armazenamento (Tabela 1). Após um período 
prolongado de armazenamento é comum a ocorrência da redução da qualidade das 
sementes. No entanto, de acordo a literatura a intensidade pode variar em função da 
qualidade inicial, das condições de armazenamento e do genótipo utilizado.  

Semelhante ao teste de envelhecimento acelerado foi possível observar o 
comportamento diferenciado entre os genótipos. O genótipo de crescimento 
indeterminado apresentou menor vigor em comparação ao de hábito determinado 
durante o período de armazenamento (Tabela 1). Essa redução no vigor com maior 
intensidade do genótipo com hábito de crescimento indeterminado pode ter relação 
com a desuniformidade no processo de maturação das sementes, já que cultivares de 
crescimento indeterminado apresentam florescimento de forma escalonada, podendo 
apresentar vargens em desenvolvimento e flores ao mesmo tempo (Neumaier et al., 
2000). Porém, os resultados obtidos anteriormente diferem dos obtidos por Flores 
(2016), que ao avaliar a qualidade fisiológica de genótipos com diferentes hábitos de 
crescimento não encontrou diferenças significativas no vigor das sementes entre 
hábitos de crescimento. 

Mediante as condições em que foram conduzidas este trabalho, conclui-se que 
o genótipo de hábito de crescimento determinado apresenta maior potencial de 
armazenamento em comparação ao genótipo de crescimento indeterminado.  
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Tabela 1. Valores médios de germinação, envelhecimento acelerado e emergência em campo 
de sementes de soja de diferentes hábitos de crescimento durante o armazenamento. Pelotas, 
RS, 2018 

 Germinação (%) 
Hábito de 

crescimento 
Períodos de armazenamento (meses) Média2 4 6 

Determinado  96 94 94 95 a 
Indeterminado  90 90  88  90 b 
Média     93 A1      93 AB    91 B  
C.V. parcela (%)  2,77   
C.V. subparcela (%)  2,82  
 Envelhecimento Acelerado (%) Média 
Determinado 97 95 95 83 a 
Indeterminado 95 93 90 72 b 
Média    82 A     78 B    72 C  
C.V. parcela (%)  5,71   
C.V. subparcela (%)                                     7,23  
 Emergência em campo (%) Média 
Determinado 98 93 84 93 a 
Indeterminado 95 90 73 87 b 
Média   95 A    94 A    81 B  
C.V. parcela (%)  5,30   
C.V. subparcela (%) 4,91  

1 Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE SOJA EM FUNÇÃO DO 
VIGOR INICIAL E DAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
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Atualmente o Brasil ocupa posição de destaque no cenário mundial como o 
segundo maior produtor de soja, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. Esta 
cultura é consideradaa atividade agrícola de maior expressão comercial no País, onde 
é responsável por cerca de 49% da produção de grãos. Os grandes avanços 
produtividade estão relacionados com a adoção de tecnologias que possibilitam a 
maximização da produção, tais como a utilização de sementes de alta qualidade e uso 
de cultivares mais produtivas. 

A produção brasileira só atingiu os patamares atuais porque foram 
desenvolvidas cultivares adaptadas a baixas latitudes e desenvolvidas tecnologia de 
cultivo em áreas tropicais. No entanto, em muitas destas regiões, as condições de 
armazenamento de sementes são adversas, sendo necessário controlar temperatura e 
umidade relativa do ar, com vistas a manutenção da qualidade. 

O armazenamento adequado é prática fundamental no processo de produção 
de sementes de alta, visandoa manutenção do vigor da semente até a semeadura. De 
acordo com Pascuali (2012), durante o período de armazenamento, a qualidade 
fisiológica das sementes sofre redução, proporcional às condições de armazenamento.  

Diante do exposto,o presente estudo objetivou avaliar a qualidade fisiológica de 
sementes de soja com diferentes níveis de vigor, armazenadas em ambiente 
refrigerado e não controlado.  

As sementes utilizadas no presente estudo foram produzidas no município de 
Paragominas/PA na empresa Juparana. O experimento foi realizado em delineamento 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2x2 (dois níveis de vigor x dois 
ambientesx dois períodos de armazenamento, respectivamente). No entanto, para a 
variável emergência em campo realizou-se fatorial 2x2x4 (dois níveis de vigor x dois 
ambientes x quatro períodos de armazenamento, respectivamente).  

Para avaliação da qualidade, as sementes foram submetidas aos testes de 
germinação (BRASIL, 2009), teste de tetrazólio (França Neto, 1998) e emergência em 
campo. Os testes de germinação e tetrazólio foram realizados somente no período 
inicial e no final do armazenamento. Os dados foram submetidos à análise de 
variância e, quando significativos, foram comparados pelo teste Tukey a 5% de 
probabilidade e realizadas análise de regressão polinomial para o fator período de 
armazenamento para emergência.  

 Verificou-se interação entre lotes, ambientes e períodos de 
armazenamentopara todas as variáveis analisadas(Tabela 1).Paragerminação, foi 
possível observar que o lote de alto vigor inicial manteve a qualidade superior durante 
todo o período independente da condição de armazenamento, com redução mais 
intensa para o lote de baixo vigor inicial. Observou-se redução no percentual de 
germinação, independente do ambiente, sendo a redução mais drástica quando 
armazenadas no ambiente não controlado (Tabela 1). Transcorridos 114 diasde 
armazenamento, lotes de baixo vigor inicial podem apresentar germinação inferior ao 
mínimo exigido para comercialização. O vigor das sementes é um dos atributos mais 
relevantes a ser considerado na implantação de uma lavoura. Uma das consequências 
do processo de deterioração é a redução do vigor das sementes, culminando com a 
perda da capacidade de germinar (Delouche, 2002). Corroborando com esses dados, 
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vários autores constataram na redução da qualidade das sementes à medida que se 
prolonga o processo de armazenamento como consequência do evento natural de 
deterioração, porém esse processo pode ser acelerado em ambientes desfavoráveis a 
manutenção da qualidade das sementes (Barbosa et al., 2010; Smaniotto et al., 2014). 

Para o teste de tetrazólio (Tabela 1), observou-se que o lote de alto vigor 
apresentou maior qualidade fisiológica em ambos ambientes, isso tanto no período 
inicial quanto no período final de armazenamento em comparação ao lote de baixa 
qualidade, estando de acordo com os resultados obtidos no teste de germinação.A 
qualidade inicial das sementes é um dos fatores que interferem na longevidade das 
sementes durante o armazenamento. Os efeitos da qualidade fisiológica de sementes 
têm sido evidenciados no crescimento inicial de plantas, uniformidade da lavoura, 
produtividade de grãos.  

Desdobrando o efeito de épocas de armazenamento pelo teste de tetrazólio 
para os lotes nos diferentes ambientes, constatou-se redução no vigor das sementes 
durante o armazenamento tanto para os lotes de alto e baixo vigor em ambos os 
ambientes (Tabela 1). Verificou-se que o ambiente refrigerado favoreceu a 
manutenção da qualidade das sementes durante o período de armazenamento em 
comparação ao ambiente não controlado para o lote de alto vigor. Já para o lote de 
baixo, observou-se que houve influência do ambiente apenas aos 114 dias de 
armazenamento, sendo que o ambiente o refrigerado proporcionou a melhor condição, 
possivelmente por apresentar um microclima favorável a manutenção da qualidade 
das sementes, pois as sementes ficam menos expostas a condições adversas do 
ambiente não controlado, tais como oscilações de temperatura e umidade relativa, 
visto que estas influenciam diretamente no teor de água das sementes, devido ao seu 
caráter higroscópico, favorecendo ou não o aumento do metabolismo da sementes e 
consequentemente acelerando o processo de deterioração. 

Analisando os dados da emergência (Tabela 1), observou-se que para ambos 
os lotes de sementes armazenados em ambiente refrigerado, não apresentou 
significância para nenhum modelo testado. No entanto, para sementes de alto e baixo 
vigor armazenados em ambiente não controlado apresentaram comportamento 
quadrático, com redução no percentual de emergência no período final do 
armazenamento, porém, o lote de baixo vigor no ambiente não controlado apresentou 
maior redução no percentual de emergência nos meses finais de armazenamento em 
comparação ao lote de alto vigor armazenado nas mesmas condições. Durante o 
armazenamento, as sementes permanecem armazenadas por longos períodos até a 
semeadura, nesse tempo almeja-se que as sementes mantenham sua qualidade. A 
redução do percentual de emergência é um indicativo da perda de qualidade e que o 
ambiente de armazenamento não controlado não favoreceu a manutenção da 
qualidade das mesmas.  

Os resultados obtidos neste trabalho permitem inferir que para as condições 
ambientais de Paragominas/PA, é necessário adotar o resfriamento dos armazéns, por 
se tratar de uma região tropical, onde geralmente predomina condições de alta 
temperatura e umidade relativa. Independente disso, caso sejam armazenados lotes 
de baixa qualidade, estes pode sofrer redução a ponto de inviabilizar o uso como 
semente.  

Lotes de sementes de soja de alto vigor armazenados em condições 
refrigerados apresentam menor redução de qualidade durante o armazenamento. 
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Tabela 1. Germinação (G%) e vigor pelo teste de tetrazólio (%) de lotes de sementes de soja 
com diferentes níveis de vigor armazenadas em ambiente refrigerado e não controlado. 
Paragominas/PA, 2017 

Período de 
Armazenamento (dias) Ambiente G (%)  Vigor TZ (%) 

Lote Alto Lote Baixo Lote Alto Lote Baixo

40 Refrigerada 96 Aaα1 91 Baα 92 Aaα 77 Baα 
Não controlado 94 Aaα 88 Baβ 87 Aaβ 76 Baα 

114 Refrigerada 91 Abα 89 Aaα 89 Abα 74 Bbα 
Não controlado 82 Abβ 65 Bbβ 80 Abβ 62 Bbβ 

C.V (%) 1,79 2,05 
1Médias seguidas pela mesma letra,  não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, 
considerando as seguintes comparações: Maiúsculas (Comparação entre níveis de vigor); Minúsculas 
(Comparação entre períodos de armazenamento em cada ambiente);  Letras gregas (comparação entre 
ambientes em cada período de armazenamento). 

 

Figura 1. Valores de emergência em campo de sementes de soja com diferentes níveis de 
vigor armazenadas em ambiente refrigerado e não controlado. Paragominas/PA. 2017. 
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TRATAMENTO DE SEMENTES NO CONTROLE DA  
ANTRACNOSE (Colletotrichum truncatum) NA CULTURA DA SOJA 
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O tratamento de sementes com fungicidas possibilita o controle de inúmeras 
doenças transmitidas por sementes, oferecendo proteção às mesmas e às plântulas, 
contra a ação de microrganismos presentes no solo e efeitos desfavoráveis do 
ambiente, após a semeadura ou durante o armazenamento. A Antracnose pode causar 
deterioração das sementes, morte de plântulas, necrose dos pecíolos e manchas nas 
folhas, hastes e vagens. Sementes infectadas apresentam manchas de coloração 
castanho-escuras, e suas plântulas apresentam necrose dos cotilédones, podendo se 
estender para o hipocótilo, causando o tombamento. 

Este estudo objetivou verificar a eficiência do tratamento de sementes com o 
produto Azoxistrobina + Fipronil + Tiametoxam + Tiofanato-metílico, no controle da 
Antracnose ocorrente na cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill), e verificar sua 
seletividade à cultura. 

A pesquisa foi realizada em condições de ambiente protegido, na Estação 
Experimental Campo Verde, em Piracicaba – SP, utilizando-se a cultivar IAC Foscarin 
31. Foram utilizadas as sementes do Lote IAC 14/2015, as quais foram inoculadas em 
laboratório com o patógeno Colletotrichum truncatum (Schw.) Andrus & Moore, com 
exceção da Testemunha Absoluta, um dia antes da semeadura, sendo os tratamentos: 
testemunha absoluta, testemunha inoculada, Azoxistrobina + Fipronil + Tiametoxam + 
Tiofanato-Metílico (produto teste) nas doses de 100,00, 200,00, 300,00 e 400,00 mL 
P.C. 100 kg-1 de sementes (2,00 + 12,00 + 18,00 + 23,00, 4,00 + 24,00 + 36,00 + 46,00, 
6,00 + 36,00 + 54,00 + 69,00 e 8,00 + 48,00 + 72,00 + 92,00 g i.a. 100 kg-1 de 
sementes, respectivamente),  e Piraclostrobina + Tiofanato-metílico + Fipronil (produto 
comercial: Standak Top) na dose de 200,00 mL P.C. 100 kg-1 de sementes (5,00 + 
45,00 + 50,00 g i.a./100 kg de sementes). As sementes foram colocadas em sacos 
plásticos juntamente com os produtos dosados até distribuição uniforme, com volume 
de calda equivalente a 500 mL 100 kg-1 de sementes. 

Procedeu-se à semeadura em 22 de janeiro de 2016, com densidade de 24 
sementes por metro, e adubação equivalente a 200 kg ha-¹ do formulado 08-28-16. Não 
ocorreram pragas ou doenças que pudessem comprometer o ensaio e foi aplicado o 
herbicida PREMERLIN 600 EC (Trifluralina), para o controle de plantas daninhas. As 
parcelas consistiram de quatro linhas com três metros de comprimento, espaçadas 0,45 
m, apresentando área de 5,40 m². 

Para o ensaio laboratorial, as sementes foram tratadas em 25 de setembro de 
2015. Utilizaram-se quatro repetições de 50 sementes, para análise dos seguintes 
parâmetros: germinação (%), comprimentos da parte aérea e da raiz (cm) e, número de 
sementes infectadas pelo fungo. As avaliações foram realizadas aos oito dias após a 
emergência (DAE), pela contagem do número de plantas emergidas. Nesta mesma data 
realizou-se a avaliação visual de fitotoxidez, utilizando-se a escala EWRC (1964). Aos 
102 DAE avaliou-se a produtividade de sementes, expressa em “g 0,90m-2”, coletando-
se um metro das duas linhas centrais de cada parcela. Para o cálculo da Porcentagem 
de Eficiência (% E), foi utilizada a fórmula de Abbott, segundo Nakano et al. (1981). 

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso para o ensaio de 
campo e, para o ensaio laboratorial, o inteiramente casualizado, os quais continham 
sete tratamentos e quatro repetições e, seis tratamentos e quatro repetições, 
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respectivamente. Para a análise de variância, os dados de germinação foram 
transformados em ângulos correspondentes ao arc sen porcentagem e os demais dados 
em √(x). Os resultados foram analisados segundo o teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade.  

Analisando-se o número de plantas emergidas, verifica-se que não ocorreram 
diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos, o mesmo ocorrendo com a 
produção (Tabela 1).  

Para os parâmetros germinação e comprimento da parte aérea, não ocorreram 
diferenças entre os tratamentos, ao passo que para o comprimento de raiz, o produto 
teste não se diferenciou da Testemunha Absoluta e do produto comercial. Contudo, 
este, foi estatisticamente superior à Testemunha Absoluta (Tabela 2). Em outros 
trabalhos, também não foram constatadas diferenças significativas para germinação em 
sementes de soja submetidas ao tratamento químico com fungicidas, inseticidas, 
micronutrientes e polímeros. A maior ou menor eficiência do tratamento químico 
depende do tipo de semente, condição física e fisiológica do lote, tipo e variabilidade do 
patógeno, nível de infecção, ingrediente ativo e dosagem do produto.  

Com relação ao número de sementes infectadas pela doença (Tabela 3), 
observa-se que a o produto teve efeito no controle da Antracnose, sendo que nas duas 
maiores doses foi eficiente assim como o Padrão. A associação de fungicidas ou seu 
uso alternado auxilia na redução do risco de aparecimento de formas do patógeno 
resistentes aos fungicidas. Em alguns trabalhos foram constatadas conduzidos 
reduções significativas na incidência do patógeno em sementes de soja onde foi 
utilizado Tiofanato metílico combinado com outros fungicidas. Nenhum tratamento, nas 
respectivas doses, apresentou sintomas de fitotoxidez à cultura.  

Nas condições do presente ensaio, os resultados obtidos permitem concluir: a) o 
produto teste nas doses de 300,00 e 400,00 mL/100 kg de sementes (6,00 + 36,00 + 
54,00 + 69,00 e 8,00 + 48,00 + 72,00 + 92,00 g i.a./100 kg de sementes, 
respectivamente) é eficiente no controle da Antracnose, assim como o fungicida 
utilizado como padrão; b) o produto teste não apresenta fitotoxidez à cultura. 
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Tabela 1. Número de plantas emergidas aos 8 DAS e produção de sementes (g/0,90 m²). 
 DOSE Nº MD.DE PLANTAS 

EMERGIDAS 
08 DAS 

PRODUÇÃO  
g/0,90 m² TRATAMENTOS P.C./100 kg 

 de sem. 
Test. Absoluta - 110,50a 237,50a 
Test. Inoculada - 108,50a 220,00a 
Produto Teste 100,00mL 113,25a 240,00a 
Produto Teste 200,00mL 107,00a 241,75a 
Produto Teste 300,00mL 112,50a 246,00a 
Produto Teste 400,00mL 114,00a 244,75a 

STANDAK TOP * 200,00mL 106,00a 249,25a 
C.V. (%)  2,60  3,39 

* Produto utilizado como padrão. 
** Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 
*** Para a análise de variância os dados foram transformados em √(x). 
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Tabela 2. Porcentagem média de germinação, comprimentos da parte aérea e raiz (cm). 

 DOSE GERMINAÇÃO COMPRIM. COMPRIM. 
TRATAMENTOS P.C./100 kg (%) P.A. RAIZ 

 de sem.  (cm) (cm) 
Test. Absoluta - 88,00a 3,28a 1,99b 
Produto Teste 100,00mL 88,50a 3,40a 2,17ab 
Produto Teste 200,00mL 86,50a 2,79a 2,05ab 
Produto Teste 300,00mL 85,50a 3,26a 2,27ab 
Produto Teste 400,00mL 84,00a 2,71a 1,99b 

STANDAK TOP * 200,00mL 86,50a 2,91a 2,91a 
C.V. (%)  4,91 7,11 8,10 

* Produto utilizado como padrão. 
** Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo  teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 
*** Para a análise de variância os dados de germinação foram transformados em ângulos correspondentes 

ao arc sen porcentagem e os demais dados em √(x). 
 

Tabela 3. Número médio de sementes infectadas pela doença e eficiência do tratamento (%). 

 DOSE Nº DE SEMENTES 
INFECTADAS EFICIÊNCIA (%) 

TRATAMENTOS P.C./100kg
de sem. 

Test. Absoluta - 11,00a - 
Produto Teste 100,00mL 4,50b 59,06 
Produto Teste 200,00mL 3,25bc 70,45 
Produto Teste 300,00mL 2,00c 81,82 
Produto Teste 400,00mL 1,50c 86,36 

STANDAK TOP  200,00mL 1,75c 84,09 
C.V. (%)  15,61  

* Produto utilizado como padrão. 
** Médias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 
*** Para a análise de variância os dados foram transformados em √(x). 
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EFEITO ALELOPÁTICO DE BRAQUIÁRIA NO VIGOR E GERMINAÇÃO 
DE SEMENTES DE SOJA 

 
SILVA, A.F.1; RIBEIRO, J.P.O.1; MONTEIRO, S.G.T. 1; SANTO, A.  E.1; CAMPOS, W. 
A. 1; PARRELLA, N.N.D.1 

 
1Universidade Federal de São João del-Rei, Campus de Sete Lagoas – MG, 
amiltonferreira@ufsj.edu.br 
 

Na adoção do plantio direto, a boa formação de cobertura vegetal na superfície 
do solo antes da implantação da cultura é requisito indispensável (Almeida, 1991; 
Alvarenga et al., 2001). No entanto, a escolha adequada das plantas fornecedoras da 
palhada, considerando-se a melhor época de semeadura, tem sido o grande entrave 
para se obter êxito com o sistema em diferentes regiões, pois ocorrem grandes 
variações no clima e no solo (Andrioli, 2004). 

Entre as plantas utilizadas a braquiária se destaca pela excelente adaptação a 
solos de baixa fertilidade, fácil estabelecimento e considerável produção de biomassa 
durante o ano, proporcionando excelente cobertura vegetal do solo. Segundo 
Bernardes (2003), esta forrageira já é difundida e aceita pelos produtores rurais, o que 
facilita a sua eventual adoção para a produção de massa para a cobertura do solo, em 
sistema plantio direto. 

A alelopatia é definida como qualquer efeito direto ou indireto, benéfico ou 
prejudicial, de uma planta ou de microrganismos sobre outra planta, mediante 
produção de compostos químicos (aleloquímicos) que são liberados no ambiente 
(Rice, 1984). Quando essas substâncias são liberadas em quantidades suficientes, 
podem causar efeitos na germinação de sementes, no crescimento e/ou no 
desenvolvimento de plantas já estabelecidas (Carvalho, 1993). Dessa forma, em 
ambientes em que a braquiária vem sendo utilizada como planta de cobertura, pode 
estar havendo efeito alelopático nas culturas.  

Nesse contexto, a identificação de forrageiras alelopáticas e o conhecimento 
dos mecanismos pelos quais elas exercem seus efeitos no ambiente, reveste-se de 
grande importância, por propiciar um manejo mais adequado dessas plantas com 
vistas a evitar perdas de produtividade das culturas.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito alelopático de espécies de 
braquiária (Urochloa spp.) na germinação e vigor de sementes de soja. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da 
Universidade Federal de São João Del Rei – CSL, localizada no município de Sete 
Lagoas-MG.  

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualisado, em 
esquema fatorial 3x5, sendo três cultivares de soja (M 8210 IPRO, ANTA 82 RR, RK 
6813 RR) e extrato de quatro cultivares de Urochloa (Urochloa brizantha cv. Marandu, 
Urochloa brizantha cv. Xaraés, BRS RB331 Ipyporã (Urochloa
brizantha x Urochloa ruziziensis) e Urochloa decumbens) e testemunha (apenas 
água). 

Coletou-se a parte aérea (caule e folhas) das quatro cultivares de Urochloa e 
retiraram-se as partes reprodutivas. Logo após pesou-se 100g da parte aérea e 
trituraram-se essas em 1L de água destilada, com auxílio de um liquidificador industrial 
por 2 minutos, resultando assim no extrato bruto de 100%. Filtraram-se os extratos e 
adicionou-se água destilada para obter o total de 1L de extrato aquoso bruto. Para o 
controle foi utilizado água destilada. 

As sementes de soja foram desinfetadas com hipoclorito de sódio 10%, por 10 
minutos, sendo em seguida lavadas em água corrente e tratadas com Cercobin® 
(Tiofanato-metilico) na dose de 10g L-1 de agua, por 10 minutos. O teste de 
germinação foi realizado em rolo de papel Germitest, com 4 repetições de 50 
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sementes das cultivares de soja. As folhas de papel Germitest, foram alocadas em 
bandejas e em seguida despejou-se o extrato sobre essas (2,5 vezes o peso do 
papel). Depositaram-se as sementes sobre as folhas de Papel Germitest que 
posteriormente foram acondicionadas em BOD com temperatura constante de 25 °C.  

A primeira contagem de germinação foi realizada aos cinco dias e a 
germinação final aos oito dias de acordo com as Regras para Análise de Sementes 
(Brasil, 2009).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e as medias comparadas 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de significância, processados pelo programa SISVAR 
(Ferreira, 2014). 

Pela análise de variância (Tabela 1), observou-se interação significativa entre 
as cultivares de soja e os extratos das braquiárias tanto para primeira contagem de 
germinação como para germinação, demonstrando efeitos alelopáticos distintos.  

Para a primeira contagem de germinação (PCG) na comparação de cada 
cultivar nos extratos (Tabela 2), todas as cultivares tiveram perda de vigor com a 
utilização dos extratos na comparação com a testemunha, sendo que na cultivar M 
8219 IPRO o extrato da cultivar de braquiária Ibiporã inibiu totalmente a germinação 
na primeira contagem, demonstrando efeito alelopático extremamente forte. Efeito 
semelhante foi observado na cultivar ANTA 82 RR, na qual houve redução de 87% na 
germinação com o extrato de Ibiporã. A cultivar RK 6813 RR apresentou sensibilidade 
diferente aos extratos, com a cultivar de braquiária Xaraés reduzindo a germinação na 
PCG em 81% em comparação com a testemunha.   

Ao comparar as cultivares dentro de cada extrato de braquiária, a cultivar M 
8210 IPRO apresentou vigor significamente superior na testemunha, Marandú e 
Decumbens.  No extrato de Xaraés a ANTA 82 RR manteve maior vigor relação as 
demais, apesar de baixo. Já no extrato de Ipirorã, todas as cultivares tiveram baixo 
vigor de sementes, o que resultou em ausência de diferença significativa entre as 
mesmas.  

Em relação a germinação (Tabela 3), assim como para PCG, todos os extratos 
causaram redução significativa em relação a testemunha. Na cultivar M 8210 IPRO, o 
extrato de Ibiporâ (5% de germinação) e Xaraés (9,5% de germinação) reduziu em 
92% e 87,5% a germinação, respectivamente, em relação a testemunha. Na cultivar 
ANTA 82 RR, o extrato de Ipiporã resultou na menor taxa de germinação (8%), sendo 
80,5% menor que a testemunha.  Na RK 6813 RR, as menores taxas de germinação 
também foram observadas no extrato de Ibiporâ (11,5% de germinação) e Xaraés (3% 
de germinação) em comparação com a testemunha (85%). 

Pelos resultados obtidos, constatou-se que todos os extratos de braquárias 
testatos têm efeito alelopático negativo no vigor e germinação de sementes de soja, 
sendo que os extratos de Urochloa brizantha cv. Xaraés e BRS RB331 Ipyporã 
causam maiores reduções. 
 
Referências 
ALMEIDA, F.S. Controle de plantas daninhas em plantio direto. Londrina: Instituto 
Agronômico do Paraná, 1991. 34p. (IAPAR. Circular, 67)  

ALVARENGA, R.C.; CABEZAS, W.A.L.; CRUZ, J.C.; SANTANA, D.P. Plantas de cobertura de 
solo para sistema de plantio direto. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 22, n. 208, p. 25-
36, 2001. 

ANDRIOLI, I. Plantas de cobertura em pré-safra à cultura do milho em plantio direto, na 
região de Jaboticabal-SP. 2004. 78f. Tese (Livre-Docente) - Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 

BERNARDES, L.F. Semeadura de capim-braquiária em pós-emergência da cultura do 
milho para obtenção de cobertura morta em sistema de plantio direto. 2003. 42f. 



Sessão de Tecnologia de Sementes 955

Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 
Agropecuária. Regras para análise de sementes. Brasília, DF: MAPA/ACS, 2009. 365p. 

CARVALHO, S.I.C. et al. Caracterização dos efeitos alelopáticos de Brachiaria brizantha cv. 
‘Marandu’ no estabelecimento das plantas de Stylosanthes guianensis var. vulgaris cv. 
‘Bandeirantes’. Revista Brasileira de Zootecnia, v.22, p.930-937, 1993.  

FERREIRA, D. F. Sisvar: a Guide for its Bootstrap procedures in multiple comparisons. Ciência 
e agrotecnologia, v. 38, n. 2, p. 109-112, 2014. 

 
Tabela 1.  Resumo da análise de variância para primeira contagem de germinação (PCG) e 
Germinação (G) de sementes de cultivares de soja em função de extratos de braquiárias. 
UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2018. 

FV GL PCG G 
Cultivar (C) 2 831,66** 2819,46** 

Braquiária (B) 4 13802,76** 13137,90** 
C x B 8 397,16** 1010,55** 

Resíduo 45 47,37 39,13 
CV (%)  22,9 16,19 

Média Geral  29,9 38,3 
**Significativo a 1% de probabilidade (p <0,01) pelo teste F; ns: não significativo (p ≥ 0,05) 

 
Tabela 2. Primeira contagem de germinação (%) de sementes de cultivares de soja em função 
de extratos de braquiárias. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2018. 

Cultivar 

Braquiárias M 8210 IPRO ANTA 82 RR RK 6813 RR

Urochloa brizantha cv. Marandu 37,0 bA 9,5 cB 14,5 bB 

BRS RB331 Ipyporã 0,0 cA 8,0 cA 9,5 bA 
Urochloa brizantha cv. Xaraés 9,5 cB 19,5 bA 2,0 cB 
Urochloa decumbens 41,5 bA 16,5 bB 14,0 bB 
Testemunha 97,0 aA 87,0 aB 83,0 aB 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre 
si ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. 
 

Tabela 3. Germinação (%) de sementes de cultivares de soja em função de extratos de 
braquiárias. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2018. 

 Cultivar 
Braquiárias M 8210 IPRO ANTA 82 RR RK 6813 RR 

Urochloa brizantha cv. Marandu 71,0 bA 31,0 bB 17,5 bC 
BRS RB331 Ipyporã 5,0 cA 10,0 cA 11,5 cA 
Urochloa brizantha cv. Xaraés 9,5 cB 22,0 bA 3,0 cB 
Urochloa decumbens 74,5 bA 28,0 bB 23,0 bB 
Testemunha 97,0 aA 90,5 aB 85,0 aB 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem entre si ao nível 
de 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. 
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O Zn é um micronutriente que se encontra em baixa disponibilidade em solos. 

Em caso de deficiência de Zn pode ocorrer alterações bastante complexas no 
desenvolvimento das plantas. Algumas destas mudanças são típicas e podem ser 
relacionadas com as funções deste micronutriente em reações ou em fases 
específicas das vias metabólicas, incluindo efeitos sobre os carboidratos, as proteínas, 
as auxinas e o comprometimento da integridade da membrana. Pelo fato de manter a 
estrutura e a integridade da membrana e de controlar sua permeabilidade, o zinco 
também protege a planta contra vários patógenos (Kirkby; Römheld, 2007). 

A reserva inicial de zinco da semente pode ser significativamente aumentada 
sem prejuízos à germinação e ao vigor. Santos et al. (1986) constataram que quase 
todo o zinco aplicado é absorvido, aumentando seu teor nas sementes. Sementes de 
soja tratadas com 0,30g/kg de sementes apresentaram aumento do teor de zinco de 
31,8µg/g para 195,2µg/g. Porém, há a necessidade do conhecimento do efeito de 
doses maiores de Zn na qualidade fisiológica das sementes de soja.  

Desta forma, objetivou-se com esse trabalho avaliar o efeito de doses de zinco 
no vigor, germinação e desenvolvimento inicial de sementes soja. 

O experimento foi conduzindo no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) na 
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ), campus Sete Lagoas, durante os 
meses de agosto e setembro de 2017. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 3 x 5, com quatro repetições, sendo os fatores: 
cultivares (M8210 IPRO, RK6813 RR, ANTA82 RR) e cinco doses de Zinco (0, 5, 10, 
15 e 20 g kg-1 de sementes). Para a realização dos testes as sementes foram pesadas 
com auxílio de uma balança de precisão, e tratadas com Cercobim® a 5%. Para 
adicionar as diferentes doses de Zinco, utilizou-se uma seringa graduada de 2 ml, 
sendo misturado posteriormente juntamente com a semente.  

A fonte de Zn utilizada foi o sulfato de zinco (ZnSO4) que contém 20% de zinco. 
Foi calculada a quantidade necessária de ZnSO4 para o fornecimento de cada dose de 
Zn, sendo essa quantidade diluída em uma quantidade de água suficiente para o 
molhamento uniforme da quantidade de sementes das repetições. Após a aplicação de 
cada dose, as sementes foram deixadas sobre papel toalha para absorção da solução. 

 O teste de germinação foi realizado de acordo as Regras de Análise de 
Sementes – RAS (Brasil, 2009), sendo utilizado 50 sementes por repetição. Os 
paramentos avaliados durante o teste de germinação foram a germinação total (G) e 
vigor das sementes pela primeira contagem de germinação (PCG). Após os cinco 
primeiros dias foi realizado a PCG, as sementes que apresentaram o padrão de 
plântula normal e foram contadas e descartadas, as restantes permaneceram no papel 
Germitest e foram enroladas novamente e levadas a BOD a 25 ºC até o oitavo dia para 
a segunda leitura e assim obtenção dos dados de G. Os resultados obtidos foram 
expressos em porcentagem (%). 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. Para as doses, 
quando significativo, foi realizado análise de regressão. Foi utilizando o programa 
estatístico Sisvar 5.0 (Ferreira, 2003).

Pelo quadro de análise de variância (Tabela 1), observou-se que houve 
interação significativa entre cultivares e doses para 1ª contagem de germinação (PCG) 
e germinação (G). 
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Pelo teste de PCG (Tabela 2) a cultivar M8210 IPRO foi superior em relação às 
demais cultivares em todas as doses utilizadas. Apenas na testemunha a cultivar 
M8210 IPRO foi estatisticamente igual a ANTA82 RR. Teixeira et al. (2005), avaliando 
a qualidade fisiológica de sementes de feijão utilizando manganês e zinco (a mesma 
fonte de zinco utilizada neste trabalho), não verificaram diferenças entre os 
tratamentos, tendo valor médio de 82% de germinação na primeira contagem. 

Em relação ao comportamento das cultivares em função das doses aplicadas 
(figura 1A), observou-se que para todas as cultivares houve redução no vigor das 
sementes observados pelo teste de PCG, porém a cultivar M8210 IPRO foi que 
apresentou redução menos acentuada, demonstrando ser menos sensível as doses de 
Zn em relação as demais, as quais tiverem perda de vigor mais acentuada, com 
pequena tendência a elevar após a dose de 15 g. 

Para a G (Tabela 3), a cultivar M8210 IPRO foi superior em relação às demais 
cultivares também em todas as doses, exceto na testemunha, a qual não houve 
diferença significativa. Pode-se observar que as maiores taxas de germinação foram 
obtidas no tratamento que não continha sulfato de zinco. Este fato corrobora com os 
encontrados por Yagi et al. (2006) que, estudando aplicação de zinco em sementes de 
sorgo, também observaram diminuição na germinação das sementes. Resultados 
semelhantes foram obtidos por Ribeiro et al. (1994), que trabalharam com a cultura do 
milho e verificaram que a aplicação de Zn nas sementes resultou em menores taxas 
de germinação.  

Para a G das cultivares em função das doses aplicadas (figura 1B), assim 
como para PCG, observou-se o mesmo comportamento para todas as cultivares, ou 
seja, a cultivar M8210 IPRO foi que teve menor redução de germinação das sementes 
com a elevação das doses aplicadas. Para as demais cultivares houve a redução mais 
acentuada até a dose de 15g.  

As altas doses de sulfato de zinco aplicadas na semente não são favoráveis ao 
vigor e germinação de sementes de soja. A cultivar M8210 IPRO apresenta menor 
sensibilidade a aplicação de zinco. 
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para as características: Primeira contagem de 
germinação (PCG) e Germinação (G) de sementes de cultivares de soja. UFSJ, Sete Lagoas, 
MG, 2017. 

FV GL PGC G 
Cultivar 2 3019,47** 4164,07** 
Dose 4 3419,23** 2442,57** 
Cultivar x Dose 8 151,13** 169,57** 
Resíduo 45 51,71 51,31 
CV(%)  12,26 10,54 
Média Geral  58,63 67,97 
**Significativo a1% de probabilidade (p <0,01) pelo teste F; significativo a 5% de probabilidade (0,01 ≤ p 
<0,05) pelo teste F, ns: não significativo (p ≥ 0,05) 

Tabela 2. Médias de primeira contagem de germinação (PCG) de sementes de cultivares de 
soja submetidas a doses de zinco. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2017. 

Cultivar Dose de Zn (g kg‐1 Dose de Zn (g kg-1 de sementes)) 
0 5 10 15 20 

M8210 IPRO 92,0a 79,5a 66,5a 64,5a 60,0a 
RK6813 RR 78,0b 50,5c 33,0b 43,0b 41,0b 
ANTA82 RR 87,0a 64,5b 40,0b 35,0b 45,0b 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste Scott-Knott. 

Tabela 3. Médias de germinação (G) de sementes de cultivares de soja submetidas a doses de 
zinco. UFSJ, Sete Lagoas, MG, 2017. 

Cultivar
Dose de Zn (g kg-1 de sementes)

0 5 10 15 20 

M8210 IPRO 96,0a 91,5a 77,0a 78,5a 78,0a 
RK6813 RR 84,5a 61,0b 42,0c 42,5b 47,0b 
ANTA82 RR 90,0a 70,5b 55,5b 48,5b 57,0b 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si ao nível de 5% de 
probabilidade pelo teste Scott-Knott. 

Figura 1. Primeira contagem de germinação (A); e Germinação (B) de sementes de soja em 
função de doses de zinco.
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CARDOSO, C. P1; DA SILVA, E. A. A.  

1Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - FCA, Campus Botucatu, SP, 
samaraperissato@gmail.com. 

Para o sucesso de uma lavoura o uso de sementes de boa qualidade e, 
condições ambientais favoráveis, permitem a expressão do máximo potencial das 
cultivares de soja, garantindo altas produtividades. Sob condições estressantes é 
comum a ocorrência de retenção da clorofila nas sementes ao final da maturação, 
além dos prejuízos na qualidade, como perda de germinação, vigor e longevidade. 
Logo, investigar as mudanças fisiológicas que ocorrem em diferentes genótipos sob 
determinadas condições ambientais, facilitará a indústria de sementes a tomar 
decisões sobre o desenvolvimento de cultivares com alta qualidade de sementes. 

Objetivou-se com este trabalho avaliar dois genótipos de soja, produzidos em 
dois locais no estado de Goiás, caracterizando-os quanto a qualidade de sementes; 
elucidando as diferenças fisiológicas quanto a germinação, vigor e porcentagem de 
sementes verdes. 

Os lotes de sementes foram cedidos pela Embrapa Soja/Londrina-PR 
produzidos na safra de 2014/2015, em duas diferentes regiões no estado de Goiás –
BR (Cristalina S16°49'26.5'' W47°43'12.4''e Ipameri S16°56'15.4'' W47°41'04.3''), 
sendo os cultivares 71MF00 RR e SYN1059 RR de grupo de maturação 7.1 e 5.9 
respectivamente, ambos de ciclo indeterminado. Nestes lotes foram determinados os 
teores de água (%), pelo método da estufa a 105 °C ± 3 °C (BRASIL, 2009), com duas 
repetições de 25 sementes. 

Para a avaliação da qualidade fisiológica, foi realizado o teste de germinação 
com quatro repetições de 25 sementes. As leituras foram efetuadas no quinto e oitavo 
dias, conforme descrito pela RAS (Brasil, 2009) determinando-se, na contagem final, o 
percentual de plântulas normais, anormais, infectadas, sementes dormentes e mortas, 
e na primeira contagem, o teste de vigor. 

Para a determinação do comprimento e massa de matéria seca de plântulas, 
foram utilizadas 4 repetições de 10 sementes, as quais foram dispostas sobre linha 
traçada longitudinalmente (NAKAgAWA, 1999). Os rolos foram acondicionados em 
germinador com ausência de luz e realizou-se as medições do comprimento de 
plântulas, sete dias após instalação. Posteriormente, o material foi colocado em estufa 
de circulação de ar, mantida a 60º°C, até estabilização do peso, para obtenção do 
peso médio (g) de matéria seca. Por fim, a porcentagem de sementes verdes presente 
nos diferentes lotes foi determinada visualmente utilizando-se quatro repetições com 
100 sementes de cada lote, sendo que qualquer sinal de pigmentação verde, foi 
classificada como semente “verde”. 

Para a análise estatística empregou-se o delineamento inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial, através do teste LSD a 5% de probabilidade.  

Ocorreu interação para locais de produção e cultivares apenas para os 
parâmetros comprimento de plântula e massa de matéria seca (Tabela 2), enquanto 
que os demais parâmetros avaliados, primeira contagem, germinação, sementes 
mortas e porcentagem de sementes verdes, não houve interação dos fatores (Tabela 
1).
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O teor de água das sementes variou de 8,5 a 9,4%, observando-se portanto 
que houve uma variação entre os lotes (dados não apresentados). Para a 
porcentagem de sementes verdes, o local de produção influenciou na mesma, sendo 
que Cristalina apresentou-se significativamente superior a Ipameri, com 
aproximadamente três vezes mais sementes verdes. Pesquisas sugerem que a 
intensidade da produção de sementes com retenção de clorofila é afetada pela 
resposta genotípica e condições ambientais desfavoráveis, como descrito por Pádua 
et al. (2009). Sob condições de estresse ocorre a rápida translocação das reservas e 
as menores taxas de fotossíntese, impedindo a degradação completa da clorofila, que 
resulta na produção de sementes esverdeadas e de baixa qualidade (MARCOS 
FILHO, 2015). Isso também é influenciado pela intensidade e o período em que 
ocorreu o estresse no campo de produção (FRANÇA-NETO, 2012).  

Apesar da distância entre os dois locais de produção ser relativamente 
pequena (171 Km), as condições climáticas (Figura 1) observadas nestes locais de 
produção foram suficientes para resultar em diferenças na qualidade fisiológica final do 
lote, principalmente os estresses causados por altas temperaturas e restrição hídrica. 
A porcentagem de germinação também se diferiu estatisticamente entre os locais, 
sendo que Cristalina apresentou vigor, através do teste de primeira contagem, 
germinação e maior número de sementes mortas comparado a Ipameri. Logo, o local 
que favoreceu a retenção de clorofila resultou em lotes com menor qualidade 
fisiológica. Em estudos com soja, determinaram-se que os níveis de sementes verdes 
superiores a 9% reduzem a qualidade dos lotes para fins comerciais (PÁDUA et al., 
2007), observados também neste trabalho. 

Para a interação cultivar e local, houve influência no comprimento de plântula e 
massa de matéria seca. O cultivar 71MF00 RR apresentou vigor superior em relação 
ao comprimento de plântula quando produzido em Ipameri; ao passo que o cultivar 
SYN1059RR não apresentou diferença entre os diferentes locais. Para Cristalina não 
houve diferença entre os cultivares, enquanto em Ipameri, a cultivar SYN1059RR 
apresentou maior comprimento de plântula (Tabela 2). 

Analisando-se as cultivares em relação a massa de matéria seca, não houve 
diferenças entre ambas para os dois locais de produção. Contudo, a cultivar 
SYN1059RR apresentou maior massa de matéria seca quando produzida em 
Cristalina. 

O local de produção, portanto, influenciou nos parâmetros avaliados, sendo 
que, quanto maior a porcentagem de sementes verdes, menor foram os valores 
obtidos para teste de primeira contagem, germinação e número de sementes mortas. 
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Figura 1. Precipitação pluvial e temperatura média do ar por dias, durante o ciclo de 
desenvolvimento da cultura da soja. Fonte: INMET 

Tabela 1. Porcentagem de sementes verdes, primeira contagem de germinação (PC), 
germinação e sementes mortas, dos lotes das cultivares avaliadas.   

Local Sementes
verdes (%) PC (%) G (%) M (%) 

CRISTALINA 13,62 a 16,37 b 20,50 b 2,13 a 

IPAMERI 3,87 b 21,00 a 24,50 a 0,25 b 
Cultivar     

71MF00RR 9,75 a 21,87 a 22,75 a 1,25 a 
SYN1059RR 7,75 a 15,50 b 22,25 a 1,13 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste LSD. 

Tabela 2. Comprimento (cm) e massa de matéria seca (g) de plântulas de sojas. 

Cultivar
CP (cm) MMS

Cristalina Ipameri Cristalina Ipameri 
71MF00 RR 21,34 bA 28,66 aA 0,30 aB 0,40 aA 

SYN1059 RR 24,63 aA 21,02 aB 0,42 aA 0,32 aA 
CV (%) 18,26  20,78  

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste LSD a 5% de probabilidade. 
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QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA SUBMETIDAS A DOSES DE 
ADUBAÇÕES POTÁSSICAS 
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O Potássio (K) é um dos elementos absorvidos em maior quantidade pela 
cultura da soja, participando da constituição de biomoléculas da planta e das 
sementes desenvolvidas. O uso de sementes de alta qualidade é requisito para o 
correto estabelecimento da lavoura, e esta propriedade é definida pela interação de 
quatro características: a qualidade genética, a sanitária, a física e a fisiológica. A 
nutrição da planta mãe possui estreita ligação com a qualidade física e fisiológica das 
sementes formadas, por este processo afetar a constituição, metabolismo e vigor 
destas (Oliveira et al., 2006). Ademais, a composição química da semente formada 
pode ser influenciada por fatores ambientais e genéticos (Brim et al., 1973). Dessa 
maneira, o uso de fertilizantes potássicos pode interferir na qualidade fisiológica e 
física das sementes produzidas por plantas com diferentes constituições genéticas. 

Diante do exposto, este estudo objetivou a avaliação dos atributos relacionados 
à qualidade das sementes produzidas por diferentes cultivares de soja cultivada sob 
diferentes doses de adubações de potássio. 

As sementes foram produzidas no município de Ponta Grossa – PR, e após a 
colheita, as análises referentes à qualidade de sementes foram realizadas no Núcleo de 
Tecnologia de Sementes e Grãos, localizado na Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa Soja – CNPSO em Londrina, PR. O delineamento 
experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 8x3, com quatro 
repetições. Os tratamentos consistiram em oito genótipos de soja BRS 1001 IPRO, DM 
6563 IPRO, BRS 1007 IPRO, NS 5959 IPRO, BRS 1003 IPRO, NA 5909 RG, DM 5958 
IPRO e BRS 1010 IPRO produzidos sobre 3 doses de adubações potássicas (0, 60  e 
120 kg ha-1 de K2O), totalizando 24 tratamentos.  Para a aferição da qualidade de 
sementes foram avaliados: primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), 
condutividade elétrica (CE) e peso de mil sementes (PMS). As análises de PCG e G 
foram feitas com oito subamostras de 50 sementes, totalizando 400 sementes por lote, 
mantidas em germinador a 20ºC, com a contagem para PCG aos quatro dias e a G, 
com oito dias após a instalação do teste, ambas computando-se porcentagem de 
plantas normais, anormais, mortas e infeccionadas (Brasil, 2009). A CE foi realizada 
com quatro repetições de 50 sementes, previamente pesadas, e em seguida colocada 
em copos plásticos com 75 ml de água destilada e mantidas a 25ºC. Após 24 horas de 
embebição foi determinada a condutividade elétrica da solução, com resultados 
expressos em µS cm-1 g-1 (Krzyzanowski et al., 1999). O PMS foi feito com oito 
repetições de 100 sementes, em seguidas pesadas e os resultados foram calculados de 
acordo com as Regras para Análises de Sementes (Brasil, 2009). 

Os dados foram submetidos às análises de normalidade e homogeneidade dos 
erros, e posteriormente, a análise de variância. As médias foram comparadas pelo teste 
de Tukey, a 5% de probabilidade.  

Verificou-se efeito de interação entre doses de adubações potássicas e cultivar 
utilizado para todas as características avaliadas (Tabela 1). 

Para PCG, observou-se que na dose de 120 kg ha-1 de K2O o cultivar BRS 1001 
IPRO apresentou maior valor para esta característica, assim como para o BRS 1007 
IPRO e BRS 1010 IPRO, entretanto, o valor observado para estes cultivares nesta dose 
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não se diferiu estatisticamente da testemunha (0 kg ha-1 de K2O) e da dose de 60 kg ha-

1 de K2O, respectivamente.  Os cultivares DM 6563 IPRO e NA 5909 IPRO, nesta 
mesma dose, apresentaram as menores médias para está característica.  Na dose de 
60 kg ha-1 de K2O o cultivar NS 5959 IPRO apresentou maior valor para esta variável, 
contudo, este não se difere estatisticamente da testemunha. O uso de adubação 
potássica nas doses estudadas não interferiram na característica PCG para o cultivar 
BRS 1003 IPRO e DM 5958 IPRO. 

Em relação a G, verificou-se o maior valor na dose de 120 kg ha-1 de K2O para 
os cultivares BRS 1001 IPRO e BRS 1007 IPRO. Todavia, a adubação potássica nas 
doses estudadas não alterou a variável para os demais cultivares avaliados. 

Já para CE, a ausência de adubação potássica promoveu menor média para o 
cultivar BRS 1003 IPRO, e consequentemente, esta situação o favoreceu em relação a 
esta variável. Semelhantemente é possível observar para o cultivar DM 5958 IPRO, 
onde a média desta característica para este na dose de 0 kg ha-1 de K2O não se difere 
do valor encontrado na dose de 60 kg ha-1 de K2O. Os menores valores para CE na 
ausência de adubação com o nutriente também foram observados para os cultivares 
BRS 1007 IPRO, DM 6563 IPRO e BRS 1010 IPRO, estas não se diferindo 
estatisticamente da dose de 120 kg ha-1 de K2O. O incremento com potássio nas doses 
estudadas melhorou a CE para os cultivares NS 5959 IPRO e NA 5909 RG, onde as  
médias para as doses com a presença do nutriente não se diferem estatisticamente. O 
menor valor para a dose de 60 kg ha-1 de K2O observou-se no cultivar BRS 1001 IPRO. 

A ausência de adubação potássica resultou em maior média para a variável PMS 
nas cultivares BRS 1001 IPRO, DM 6563 IPRO, BRS 1007 IPRO, NS 5959IPRO e NA 
5909 RG. Resultado similar foi encontrado para o cultivar BRS 1003 IPRO, entretanto, a 
média observada para este nesta situação não se diferiu do valor encontrado na dose 
de 60 kg ha-1 de K2O. O incremento com o potássio nas doses estudadas promoveu 
aumento no peso das sementes do cultivar BRS 1010 IPRO.

Em todas os cultivares avaliados, com exceção do BRS1007 IPRO e BRS 1001 
IPRO, o uso de adubação potássica não alterou a germinação das sementes 
produzidas. Em estudo sobre a qualidade fisiológica de sementes soja utilizando doses 
de K e calagem, resultados semelhantes foram observados por Veiga et al. (2011), no 
qual  o incremento com este nutriente não afetou a germinação e  o vigor das sementes.  

Diante dos resultados obtidos no presente trabalho, é possível concluir que a 
adubação potássica não apresenta incremento na qualidade fisiológica de sementes de 
soja dos cultivares avaliados, com exceção ao cultivar BRS 1001 IPRO, e influencia 
negativamente o PMS,  exceto para o cultivar BRS 1010 IPRO. 
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Tabela 1. Primeira contagem de germinação, germinação, condutividade elétrica e peso 
de mil sementes, em função da interação entre cultivares e doses de K20 (0, 60 e 120 
kg ha-1).

Primeira Contagem de Germinação (%) 
Cultivar/Doses de K20 0 60 120 

BRS 1001 IPRO 82 BCDb 84 Ab 92 Aa 
DM 6563 IPRO 87 ABCa 85 Aa 79 CDb 
BRS1007 IPRO 84 ABCDa 74 Bb 84 BCa 
NS 5959IPRO 80 Dab 85 Aa 76 Db 

BRS 1003 IPRO 88 ABa 89 Aa 87 ABa 
NA 5909 RG 89 Aa 88 Aa 80 BCDb 

DM 5958 IPRO 85 ABCDa 85 Aa 82 BCDa 
BRS 1010 IPRO 81 CDb 87 Aa 82 BCDab 

Germinação (%) 
Cultivar/Doses de K20 0 60 120 

BRS 1001 IPRO 85 BCb 89 Ab 95 Aa 
DM 6563 IPRO 88 ABCa 89 Aa 88 Ba 
BRS1007 IPRO 83 Cb 80 Bb 89 ABa 
NS 5959IPRO 87 ABCa 91 Aa 88 Ba 

BRS 1003 IPRO 91 ABa 93 Aa 90 ABa 
NA 5909 RG 92 Aa 91 Aa 88 Ba 

DM 5958 IPRO 93 Aa 90 Aa 89 ABa 
BRS 1010 IPRO 84 Ca 88 Aab 92 ABa 

Condutividade Elétrica (µS cm-1 g-1)
Cultivar/Doses de K20 0 60 120 

BRS 1001 IPRO 94,65 Aa 67,75 Cc 79,57 ABb 
DM 6563 IPRO 76,25 Cb 96,85 Aa 76,41 ABb 
BRS1007 IPRO 83,81 ABCb 94,35 Aa 79,55 ABb 
NS 5959IPRO 91,54 ABa 78,39 BCb 87,97 Aab 

BRS 1003 IPRO 58,72 Dc 96,68 Aa 71,84 Bb 
NA 5909 RG 83,02 ABCa 69,96 Cb 76,07 ABab 

DM 5958 IPRO 72,15 Cb 79,66 BCab 84,99 ABa 
BRS 1010 IPRO 79,22 BCab 88,05 ABa 76,59 ABb 

Peso de mil sementes (gramas) 
Cultivar/Doses de K20 0 60 120 

BRS 1001 IPRO 17,82 Aa 15,62 Bb 15,57 Bb 
DM 6563 IPRO 15,66 CDa 15,02 Db 14,96 Db 
BRS1007 IPRO 15,93 Ca 15,32 Cb 14,85 Dc 
NS 5959IPRO 17,34 Ba 14,85 Dc 15,80 Bb 

BRS 1003 IPRO 14,89 Ea 14,97 Da 14,41 Eb 
NA 5909 RG 15,54 Da 15,04 Db 14,32 Ec 

DM 5958 IPRO 15,07 Ea 15,05 CDa 15,24 Ca 
BRS 1010 IPRO 14,79 Eb 16,68 Aa 16,60 Aa 

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade.
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O refinamento dos testes que avaliam vigor e a possibilidade de se utilizar 
recursos computacionais para a avaliação do potencial fisiológico da semente tem 
atraído cada vez mais o interesse dos pesquisadores (Castan et al., 2018). 

Neste sentido, a análise digital de imagens de plântulas surge como uma 
opção, oferecendo maior agilidade e eficácia ao procedimento de avaliação para 
determinar o vigor de lotes de sementes (Marcos Filho et al., 2009). Dentre os 
recursos computacionais disponíveis atualmente para esta finalidade, está o Sistema 
de Análise de Plântulas (SAPL®). 

O SAPL® consiste em software com um sistema automatizado para avaliação 
do vigor de sementes, baseado no crescimento inicial de plântulas. O processo de 
captação de imagens é feito através de fotografias obtidas com câmeras fotográficas 
ou aparelhos smartphones. O software ao analisar a imagem gera informações do 
comprimento de plântula e índices de crescimento, uniformidade e vigor. 

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo comparar a determinação 
do comprimento de plântulas de soja realizada através do software SAPL® com o 
método tradicional, na avaliação do vigor de sementes de soja. 

Utilizaram-se quatro lotes de sementes de soja, que foram avaliadas por meio 
de testes de germinação (Brasil, 2009), emergência e comprimento de plântulas feito 
de forma manual (Nakagawa et al., 1999) e por análise de imagem em plântulas de 
quatro dias. 

Os testes foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado com 
quatro repetições por tratamento. As metodologias utilizadas para determinar o 
comprimento da parte aérea, parte radicular e plântula inteira por meio de medição 
manual e pelo processamento de imagem foram comparadas pelo teste F a 1% de 
probabilidade. Para a comparação entre lotes, além das variáveis já mencionadas, 
pelo (SAPL®) determinou-se também o índice de vigor, sendo os dados obtidos 
submetidos à análise de variância, e ao se verificar efeito significativo, suas médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para todas as análises, 
utilizou-se o programa estatístico R (R Core Team, 2014). 

A caracterização inicial dos lotes demostrou inferioridade do lote 4 em relação 
aos demais lotes para as avaliações de viabilidade (teste de germinação) e vigor (teste 
de emergência) (Figura 1). Todos os lotes, exceto o lote 4, apresentaram germinação 
dentro dos padrões para comercialização de sementes de soja, ou seja, maior que 
80% (Brasil, 2013), indicando alta viabilidade dos lotes.  

A partir dos resultados do teste F (p ≤ 0,01), foi verificado que não houve 
diferença significativa entre os métodos para variável comprimento da parte radicular, 
indicando uma leitura compatível das avaliações entre o software e a avaliação 
manual. Entretanto, para a variável parte aérea e plântula inteira, foi detectado 
diferenças (Tabela 1). Essa disparidade entre métodos para essas duas variáveis, se 
deve ao fato de que, no método manual levou-se em consideração apenas o 
comprimento do coleóptilo, enquanto que o software SAPL® incluiu o coleóptilo e 
cotilédone na mensuração. Os resultados, ainda na tabela 1, inferem que houve 
diferença significativa entre os lotes avaliados para as variáveis de comprimento 
testadas. 

Para todas as variáveis de comprimento observou-se superioridade do lote 3, 
tendo este alcançado maiores comprimentos de plântulas (Figura 2). Em contraste, o 
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lote 4 apresentou inferioridade para a maioria das variáveis, exceto para o 
comprimento de parte aérea, cujos resultados eram esperados, em razão da diferença 
de viabilidade desse lote em relação aos demais. Entretanto, vale ressaltar que o 
objetivo dessa pesquisa foi utilizar lotes distintos, quanto a qualidade fisiológica, na 
verificação da eficiência dos métodos ao avaliar o comprimento de plântulas. 

Observa-se que a maioria das variáveis relacionadas ao comprimento 
ranqueou de forma eficiente os lotes, com destaque para a avaliação da parte 
radicular feita via SAPL®, que promoveu a categorização em quatro níveis de vigor. 
Além dessa variável, as avaliações de plântula inteira e o índice de vigor gerado pelo 
SAPL® também foram eficientes, evidenciando enorme potencial para serem utilizados 
nas avalições de qualidade fisiológica em lotes de sementes de soja. No geral, estes 
resultados demostram que mesmo havendo diferenças entre métodos na leitura de 
comprimento, para as variáveis comprimento de parte aérea e de plântula inteira, 
ainda assim, foi possível a separação dos lotes de forma semelhante, inferindo a 
possibilidade do uso eficiente de qualquer um dos métodos para este tipo de 
avaliação.

Na Figura 3 é possível observar plântulas dos lotes 3 (Figura 3A) e 4 (Figura 
3B), sendo processadas por meio do software SAPL® de forma individual. Em todos os 
testes realizados, os lotes mostram-se contrastantes no que se refere a qualidade 
fisiológica, o que é possível observar nitidamente através do tamanho das plântulas e 
dos seus valores, representados no lado direito da imagem.  

Diante do que foi exposto, conclui-se que é possível a obtenção de resultados 
semelhantes entre a medição de plântulas realizada de maneira manual e por meio do 
Sistema de Análise de Plântulas (SAPL®), tendo o software fornecido dados confiáveis, 
comparados aos testes tradicionais de caracterização fisiológica, o que representa 
uma abordagem eficiente e de economia de tempo. 
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Tabela 1. Resultados do teste F a 1% de probabilidade para comparação entre o método de 
medição manual e por análise imagens, em plântulas de dois lotes de soja. 

FV GL QM 
Parte aérea Parte radicular Plântula inteira 

Método 1 1,48 * 0,002 ns 1,60 * 
Lote 3 11,12* 37,99* 88,62 * 

Interação 3 0,04 ns 0,02 ns 0,10 ns 
Resíduo 24 0,04 0,06 0,13 
CV (%) 4,66 4,81 3,43 

ns = Não significativo; * = Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

* Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. Médias seguidas por letras 
diferentes, diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Figura 1. Caracterização inicial de lotes de soja por meio do teste de germinação e 
emergências de plântulas.  
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Figura 2. Comparação entre dois lotes de sementes de soja, por meio do teste de comprimento 
de plântula realizado aos 4 dias de forma manual e pelo software SAPL®.
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Figura 3. Tela de processamento individual de plântulas de soja de 4 dias no software 
SAPL®.
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Os sistemas de processamento de imagens estão sendo cada vez mais 
utilizados para pesquisas relacionadas à tecnologia de sementes, em substituição aos 
métodos tradicionais (Marchi; Cicero, 2016).  

Tendo em vista o tempo e o custo das análises manuais empregadas no setor 
sementeiro, os sistemas de análise de imagens tornam a classificação mais rápida e 
possuem um custo mais baixo. Neste sentido, o uso do processamento digital de 
imagens de sementes surge como uma opção, oferecendo maior agilidade e eficácia 
ao procedimento de avaliação, como na determinação da homogeneidade de lotes de 
sementes ou na sua separação em classes, de acordo com o tamanho (Marcos Filho 
et al., 2009). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de um sistema digital de 
classificação por tamanho desenvolvido para análise de sementes de soja. 

Três lotes de sementes de soja, provenientes de Unaí – MG foram avaliados 
de forma manual, com o uso de um paquímetro e pelo sistema digital de classificação 
por tamanho. Para cada lote foram retiradas duas amostras de 50 sementes. Em 
ambas as metodologias, as sementes foram separadas, em cinco classes, de acordo 
com o diâmetro: Classe 1 – C1 (Maior que 7,0 mm), Classe 2 – C2 (6,5 a 6,99 mm), 
Classe 3 – C3 (6,0 a 6,49 mm), Classe 4 – C4 (5,5 a 5,99 mm) e Classe 5 – C5 (5,0 a 
5,49 mm). Ao final, determinou-se o diâmetro em mm de cada semente e o percentual 
de sementes em cada classe. 

Para avaliação por meio da análise de imagens, as sementes foram dispostas 
em um fundo de material EVA de cor azul, juntamente com uma identificação (recorte 
de papel contendo as informações do lote e da repetição) e uma moeda de 10 
centavos de real dourada (que mede 20,0mm de diâmetro e serve como métrica). As 
imagens foram capturadas a partir de um smartphone. As fotos foram tiradas de cima 
para baixo, em um angulo de 90 graus em relação ao fundo. As imagens obtidas foram 
analisadas pelo sistema de classificação digital, conforme se observa na Figura 1, cuja 
tela apresenta a imagem da amostra analisada, o gráfico de colunas com o valor do 
diâmetro de cada semente, a descrição do percentual de sementes em cada classe e 
o gráfico de barras com o percentual de sementes em cada classe. 

Para se calcular a eficiência do sistema em determinar o percentual de 
sementes em cada classe, após a segmentação das imagens pelo sistema, comparou-
se o resultado com a medição manual. Para tanto, considerou-se os índices de 
verdadeiro positivo (VP), falso positivo (FP), verdadeiro negativo (VN) e falso negativo 
(FN). Quando a medição no sistema se igualou a medição no paquímetro, a medição 
digital atingiu 100% de VP e o que ele deixou de medir foi o FN. Quando o sistema 
não mediu um intervalo, por que ele não existia, portanto, não deveria ter sido medido, 
atingiu 100% de VN, sendo o que foi medido a mais, sem que o intervalo existisse, 
denominado FP. O índice de acurácia (AC) foi calculado conforme a expressão: AC = 
((VP + VN) / (VP + FN + VN + FP)) * 100. 

Os resultados obtidos para VP, FP, VN, FN e AC demonstram que o método 
utilizado conseguiu avaliar a eficiência do sistema, sendo alcançados acertos próximos 
a 100% (Figura 2 A, B e C). 

Para os três lotes avaliados, o VP obtido pelo sistema, em comparação com a 
medição manual, foi superior a 99% (Figura 2 A), demonstrando a capacidade que o 
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sistema digital de classificação por tamanho para sementes de soja atingiu ao medir 
as sementes e classificá-las dentro de cada classe. Em seus estudos, em que 
mediram leucócitos a partir de imagens obtidas em microscópio, Zheng et al. (2014) 
obtiveram valores de VP inferiores a 95% e consideraram tais resultados como muito 
bons e o seu sistema de medição, eficiente, quando comparado com o método manual 
utilizado pelo especialista. 

Quando se avalia a eficiência do sistema proposto neste trabalho para não 
reconhecer medidas de segmentos que não existem, o que poderia provocar um erro 
por superestimação das medidas das sementes, incluindo-as em outras classes que 
não aquelas reais a que pertencem, observam-se os valores 94,53; 88,19 e 96,18%, 
para os lotes 1, 2 e 3, respectivamente (Figura 2B). Para este índice, a média atingiu 
96,30% em relação à média manual, o que segundo Putzu; Ruberto (2013) pode ser 
considerado um índice de alta confiabilidade. Em nenhum dos três lotes, o FP 
ultrapassou os 6%. 

Os resultados de precisão obtidos por meio do índice de acurácia (Figura 2 C) 
demonstram a eficiência do sistema analisado neste trabalho, bem como da 
abordagem utilizada em seu funcionamento. E, quando se compara os valores obtidos 
para acurácia neste trabalho, com os de outros sistemas desenvolvidos para medição 
de superfícies, a partir de imagens, observa-se o seu alto desempenho ao realizar as 
medições e classificar as sementes em cada uma das classes. O valor médio de 
97,60% de acurácia, obtido neste trabalho, é superior aquele obtido pelos sistemas de 
medição apresentados e que tiveram a suas eficiências avaliadas por Fatichah et al. 
(2012) e Jati et al. (2014). 

O sistema digital de classificação por tamanho desenvolvido para análise de 
sementes de soja mostrou-se eficiente na medição de sementes e na separação das 
mesmas de acordo com classes pré-definidas, a partir de suas medidas.  
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Figura 1. Interface da tela do sistema digital de classificação por tamanho para sementes de 
soja, apresentando a imagem da amostra analisada, o gráfico de colunas com o valor do 
diâmetro de cada semente, a descrição do percentual de sementes em cada classe e o gráfico 
de barras com o percentual de sementes em cada uma das classes. 

Figura 2. Médias obtidas para a performance métrica e a acurácia do sistema digital de 
classificação por tamanho para sementes de soja em comparação com a medição manual com 
auxílio de um paquímetro: A) índices de verdadeiro positivo (VP) e falso negativo (FN), B) 
índices de verdadeiro negativo (VN) e falso positivo (FP) e C) Acurácia. 
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POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE SOJA E SUA RELAÇÃO COM 
O TESTE DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA NA AVALIAÇÃO DO VIGOR. 

  
PRADO, J.P.1; KRZYZANOWSKI, F.C.2; VIEIRA, R. D.1; GOMES, M.M.3; FRANÇA-

NETO, J.B.2; HENNING, A.A.2; HENNING, F.A.2 
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O controle de qualidade de sementes deve ser cada vez mais eficiente, em 
razão da competitividade e exigência do mercado. Avaliações rápidas que permitam 
obtenção de informações sobre o potencial fisiológico de sementes são importantes 
para tomadas de decisões nas diferentes etapas do processo de produção (Fessel et 
al. 2010). 

Na obtenção de informações sobre o potencial fisiológico de sementes e na 
distinção precisa entre lotes são utilizados os testes de vigor, onde se espera uma 
relação estreita entre os seus resultados e o desempenho das sementes no campo 
(Vieira, 1994). 

Os testes de vigor, cujos princípios baseiam-se na integridade das membranas 
celulares, como o teste de condutividade elétrica merecem destaque, visto que 
possibilitam detectar o processo de deterioração da semente em sua fase inicial 
(Delouche; Baskin, 1973). 

A perda da integridade da membrana celular é umas das manifestações de 
redução ou perda do potencial fisiológico de sementes, cujos reflexos têm 
proporcionado, recentemente, o desenvolvimento de avaliações consideradas rápidas 
e com potencial de auxiliar em rotinas de laboratórios de sementes (Barros; Marcos 
Filho, 1997).  

O potencial fisiológico das sementes é avaliado por meio da determinação da 
quantidade de lixiviados na solução de embebição das sementes. Quanto menor os 
valores correspondentes à liberação de exsudatos, maior o vigor, revelando menor 
intensidade de desorganização dos sistemas de membranas das células (Vieira et al. 
2002). 

O presente trabalho teve por objetivo averiguar a utilização do teste de 
condutividade elétrica como alternativa para avaliação de vigor de sementes de soja e 
verificar sua correlação com diferentes testes de vigor.  

O trabalho foi conduzido na área experimental e no Laboratório de Fisiologia do 
Núcleo de Tecnologia de Sementes e Grãos da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - Embrapa Soja Londrina/PR.  

Foram utilizadas sementes de soja de quatro cultivares BRS 1001 IPRO, BRS 
1007 IPRO, BRS 1010 IPRO e BRS 388 RR, cada uma representada por onze lotes 
divididos em quatro repetições. As amostras de sementes foram armazenadas durante 
toda a condução dos teste em câmara fria e seca (10°C, 50% UR).  

Inicialmente o teor de água das sementes foi determinado (Tabela 1), 
empregando-se o método da estufa a 105 ± 3 °C, por 24 h, conforme as Regras para 
Análise de Sementes (Brasil, 2009). 

A qualidade fisiológica das sementes dos lotes de cada cultivar foi avaliada por 
meio dos seguintes testes: germinação (Brasil, 2009); primeira contagem (Nakagawa, 
1999); tetrazólio (França-Neto et al. 1998); envelhecimento acelerado (Marcos-Filho, 
1999); classificação de vigor de plântulas (Krzyzanowski, 1993); emergência da 
plântula em campo (Nakagawa, 1994); emergência da plântula em areia (Marcos-Filho 
et al. 2009) e condutividade elétrica (Vieira, Krzyzanowski, 1999). Para a condução do 
teste de condutividade elétrica foi utilizado o método de massa (Vieira e Krzyzanowski, 
1999), onde foram utilizadas 10 subamostras de 50 sementes por repetição por 
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tratamento. As sementes foram pesadas em balança analítica e imersas em 75mL de 
água deionizada, em copos de plástico (200 mL). Estes foram mantidos em câmara de 
germinação a 25°C por 24 horas.  Após o período de embebição das sementes foi 
determinada a condutividade elétrica das soluções de embebição através do 
condutivímetro de massa, modelo Digimed DM-32, os resultados obtidos foram 
divididos pelo peso de cada subamostra, sendo expressos em S.cm-1.g-1. Para os 
testes realizados em laboratório foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado 
com quatro repetições e para o teste de emergência de plântulas em campo, 
delineamento em blocos ao acaso. Os resultados foram submetidos à análise de 
correlação simples (r). 

Os coeficientes de correlação simples (r) referentes aos dados obtidos são 
apresentados na Tabela 2, onde se observou a existência de correlação significativa 
entre os dados de condutividade elétrica e os demais testes avaliados, permitindo 
assim ter uma ideia do grau de associação existente entre os valores analisados. 

O teste de condutividade elétrica apresentou correlação significativa (p<0,01) 
para todos os testes avaliados, sendo possível observar uma forte correlação entre o 
teste de: condutividade elétrica e os testes de germinação, primeira contagem, 
tetrazólio, envelhecimento acelerado, emergência da plântula em campo e em areia. O 
teste de condutividade elétrica neste estudo foi eficiente na avaliação do vigor de 
sementes de soja. 
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Tabela 1. Teor de água inicial (TAI) 11 lotes de sementes de soja das cultivares - BRS 388 RR, 
BRS 1010 IPRO, BRS 1001 IPRO e BRS 1007 IPRO. 

Cultivar Lote TAI Cultivar Lote TAI 

BRS 388 RR 1 10,60 BRS 1001 IPRO 1 9,69 
 2 10,22  2 9,65 
 3 10,54  3 9,43 
 4 10,35  4 9,49 
 5 10,25  5 9,68 
 6 10,40  6 9,45 
 7 10,85  7 9,34 
 8 10,37  8 9,42 
 9 10,15  9 9,11 
 10 10,10  10 9,27 
 11 10,05  11 9,75 

BRS 1010 IPRO 1 9,78 BRS 1007 IPRO 1 9,75 
 2 9,74  2 9,51 
 3 10,11  3 8,91 
 4 10,31  4 8,88 
 5 10,08  5 9,09 
 6 10,06  6 8,90 
 7 10,06  7 8,76 
 8 10,07  8 8,55 
 9 10,07  9 8,70 
 10 11,02  10 8,72 
 11 9,51  11 8,36 

 

 
Tabela 2. Coeficientes de correlação simples de Pearson (r) estimados entre os testes de 
condutividade elétrica (CE) e germinação (G), tetrazólio (TZ), envelhecimento acelerado (EA), 
primeira contagem da germinação (PCG), classificação de vigor de plântulas (CVP), 
emergência da plântula em campo (EPC) e areia (EPA) de 11 lotes de sementes de soja para 
cada cultivar - BRS 388 RR, BRS 1001 IPRO, BRS 1010 IPRO e BRS 1007 IPRO. 

 CE G TZ PCG EA CVP EPC 

G -0.81 ** -- -- -- -- -- -- 
TZ -0.84 ** 0.91 ** -- -- -- -- -- 

PCG -0.78 ** 0.87 ** 0.85 ** -- -- -- -- 
EA -0.86 ** 0.92 ** 0.88 ** 0.84 ** -- -- -- 

CVP -0.62 ** 0.71 ** 0.69 ** 0.57 ** 0.69 ** -- -- 
EPC -0.79 ** 0.83 ** 0.91 ** 0.79 ** 0.81 ** 0.71 ** -- 
EPA -0.84 ** 0.84 ** 0.84 ** 0.82 ** 0.90 ** 0.62** 0.83 ** 

** Significativo a 1% de probabilidade 
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TESTE DE ENVELHECIMENTO ACELERADO E A SUA RELAÇÃO 
FUNCIONAL COM O POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE SOJA. 

MATERA, T.C.1; PEREIRA, L.C.¹; BRACCINI, A.L.¹; KRZYZANOWSKI, F.C.2; PIANA, 
S.C.1, SUZUKAWA, A.K.1; MARTELI, D.C.V.1; FERRI, G.C.1; DAMETTO, I.B.1

1Programa de Pós-graduação em Agronomia - UEM, Maringá, PR, thaisamatera@hotmail.com;
2Embrapa Soja – Londrina, PR.  

Em um contexto marcado pelo crescimento do consumo de proteínas animais, 
pela preocupação com a saúde e pelo desenvolvimento de novas matrizes 
energéticas, em razão do seu elevado teor de proteína (40%) e de óleo (20%) (Lopes 
et al., 2016), a soja se consolidou como a  principal commodity agrícola utilizada 
matéria-prima na produção de insumos para a produção de ração animal, elaboração 
de bebidas à base de soja, bem como para a fabricação de óleos alimentícios (Rigo et 
al., 2015) e para a geração de biocombustível (Castanheira et al., 2005). Face a este 
cenário, como grande produtor e exportador da soja, é crucial para o Brasil obter 
elevada produtividade de grãos, processo que inclui, entre outros fatores, a 
necessidade de se semear lavouras com sementes de alta qualidade fisiológica. 

Marcos Filho e França Neto (2017) conceituam que a qualidade de um lote de 
sementes é resultado da interação das características que determinam seu potencial 
de desempenho e, consequentemente, o valor para semeadura. Neste contexto, com 
base no desempenho das semente em condições de campo, o teste de 
envelhecimento acelerado tem se mostrado eficiente na separação de lotes em 
diferentes níveis de vigor, fator crucial para a tomada de decisão de semeadura da 
cultura. 

A hipótese desse trabalho é a de que a avaliação do potencial fisiológico das 
sementes, com base na sua tolerância as condições adversas de temperatura e 
umidade relativa, apresenta adequada correspondência com testes de natureza 
distinta a esta.  O objetivo desse trabalho foi investigar a relação funcional entre os 
resultados do teste de envelhecimento acelerado, conduzido à 41ºC por 24 horas, com 
o desempenho fisiológico das sementes nos principais testes de vigor aplicados as
sementes de soja.

As avaliações da qualidade fisiológica foram conduzidas no Laboratório de 
Tecnologia de Sementes do Núcleo de Pesquisa Aplicada à Agricultura (Nupagri), 
pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade estadual de Maringá 
(UEM), em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Núcleo de Tecnologia de 
Sementes e Grãos da Embrapa Soja, município de Londrina.O experimento foi 
instalado adotando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 
quatro repetições, exceto para a variável porcentagem de emergência em campo, para 
a qual foi adotado o delineamento em blocos casualizados, igualmente com quatro 
repetições. Os tratamentos foram constituídos por sementes de soja [Glycine max (L.) 
Merrill] das cultivares BMX Potência RR, 6563 RSF IPRO, 6663 RSF, M6410 IPRO e 
M6210 IPRO com distintos níveis de vigor, alto, médio e baixo, todos classificados 
através do teste de tetrazólio.  

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos seguintes 
testes: Teste de germinação (GER.), primeira contagem de germinação (P.C.G.), 
classificação do vigor da plântula (C.V.), teste de envelhecimento acelerado (E.A.), 
condutividade elétrica (C.E.), índice de velocidade de emergência em substrato de 
areia (I.V.E.), emergência Final em substrato de areia (E.F.A.), porcentagem de 
emergência em campo (P.E.C.). 

Os dados das variáveis respostas foram submetidos à análise de variância, 
mediante o atendimento das pressuposições básicas (erros normalmente distribuídos 
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com média zero e variância em comum). As variáveis que caracterizaram a qualidade 
fisiológica das sementes foram submetidas à análise de variância (p<0,05 e p<0,01), 
utilizando-se o sistema para análise estatística Sisvar (Ferreira, 2000). Os dados das 
características estudadas foram submetidos à análise de regressão linear simples a 
1% e 5% de probabilidade.  

Valores relativamente elevados de coeficientes de determinação para as 
equações lineares obtidas foram observados para as variáveis dependentes 
porcentagem de emergência em campo (R2 = 0,8385), classificação de vigor (R2 = 
0,8396) e condutividade elétrica (R2 = 0,8047) (Tabela 1). Esses resultados indicam 
que, com uma apropriada precisão, uma parte importante desses dados pode ser 
explicada pelo modelo de regressão linear simples adotado.  

Para as variáveis dependentes primeira contagem de germinação e 
germinação, os coeficientes de determinação obtidos foram, respectivamente, de 
0,7125 e 0,7445, indicando que, embora com precisão inferior aos níveis verificados 
acima, a qualidade do modelo linear do envelhecimento acelerado com essas 
variáveis resposta pode ser considerada satisfatória. Por outro lado, as variáveis 
índice de velocidade de emergência (R2 = 0,2392) e emergência final em substrato de 
areia (R2 = 0,1015) apresentaram moderada a fraca intensidade na correlação de 
Pearson com o envelhecimento acelerado, indicando que o modelo matemático linear 
foi incapaz de explicar, com confiabilidade, a variabilidade dos dados. 

De modo semelhante ao encontrado nesse estudo, Torres et al. (2014) 
sinalizaram que na análise de regressão o teste de envelhecimento acelerado permitiu 
estimar adequadamente a emergência em campo de sementes de soja. Santorum
(2011) também registrou R2 elevado entre a emergência em campo e o 
envelhecimento acelerado no teste de regressão linear simples. 

Considerando somente as variáveis respostas que apresentaram correlação 
linear forte ou muito forte (Tabela 7) e, por conseguinte, R2 > 0,70 na análise de 
regressão, verifica-se que para cada unidade de aumento percentual no 
envelhecimento acelerado, a classificação do vigor aumenta em 0,73881% as 
plântulas normais classificadas como fortes e a porcentagem de emergência em 
campo em 0,395204358% de plântulas normais, ao passo que a condutividade elétrica 
é diminuída em 0,93127605 µS cm-1 g-1.

Assim, valores superiores para o coeficiente de determinação foram 
encontrados para as equações lineares da porcentagem de emergência em campo, 
classificação do vigor da plântula e condutividade elétrica, indicando que, com elevada 
precisão, os resultados do teste de envelhecimento acelerado podem ser empregados 
para predizê-las. Tais equações se credenciam, portanto, a serem aplicadas a um 
amplo conjunto de dados de qualidade fisiológica, pois podem constituir uma 
ferramenta auxiliar na interpretação do nível de vigor de lotes de soja, com base no 
teste de envelhecimento acelerado. 
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Tabela 1. Modelo agronômico das variáveis: primeira contagem de germinação 
(P.C.G.), germinação (GER.), classificação do vigor (C.V), comprimento das plântulas 
(C.P.), condutividade elétrica (C.E.), emergência final em substrato de areia (E.F.A.), 
índice de velocidade de emergência (I.V.E.) e porcentagem de emergência em campo 
(P.E.C.), obtidos por meio da análise de regressão linear simples.  

                                          y=α+ β.x 
Modelo Agronômico  R² 

P.C.G. = 50,89362 + 0,460710039E.A. 0,7125 

GER. = 70,24259 + 0,280030015E.A. 0,7445 

C.V. = 5,94785 + 0,73881000E.A. 0,8396 

C.E. = 161,34426 - 0,93127605E.A. 0,8047 

E.F.A. = 93,81087 + 0,04800855E.A. 0,1015 

I.V.E. = 7,99893 + 0,01372832E.A. 0,2392 

P.E.C. = 44,88788 + 0,395204358E.A. 0,8385 
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COMPONENTES DE PRODUÇÃO E RENDIMENTO DA SOJA SUBMETIDA A 

DIFERENTES DOSES DE INOCULANTE 

LINO, A.J.N.²; SANTOS, M.F.¹; SOUZA, L.C.¹; SOUZA, E.M.²; SANTOS, R.J.A.²; 
GONZAGA, K.S.¹; REGES, R.S.²; SANTOS, K.M.¹; XAVIER, M.A.¹ 

1Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Campus II, Areia, PB. Allan-Jon@hotmail.com; 
²Engenheiro Agrônomo. 

A soja [Glycine max (L.) Merrill], é uma das mais antigas plantas cultivadas no 
mundo, havendo relatos na literatura sobre seu cultivo há mais de cinco mil anos 
(Hymowitz, 1970). O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos da América (EUA). Na região Nordeste, o estado que se 
destaca na produção é a Bahia, com uma área plantada de 1.641,9 milhões de 
hectares, uma produtividade de 2.943 kg.ha-1 e produção de 4.832,1 milhões de 
toneladas (CONAB, 2017). 

É uma cultura que apresenta grande demanda de nutrientes, especialmente de 
nitrogênio, sendo este predominantemente obtido através da fixação biológica de 
nitrogênio (FBN), este processor é realizado principalmente por bactérias do gênero 
Bradyrhizobium, as quais fornecem eficientemente N para a planta de soja podendo 
chegar a mais de 90% do nitrogênio requerido pelas cultivares mais produtivas (Hungria 
et al., 2005).  

Os inoculantes turfosos e líquidos são aceitos com maior popularidade por 
produtores (Silva, 2009). As justificativas baseiam-se no fato de a turfa apresentar alta 
capacidade de retenção de água, boa fixação nas sementes, não ser tóxica ao 
Bradyrhizobium, ter capacidade de tamponamento de seu pH e ter fácil esterilização 
(SMITH, 1992), já aos inoculantes líquidos, Albareda et al. (2008) descrevem que estes 
tem sido aceitos com entusiasmo devido apresentarem facilidade no manuseio e menor 
desgaste das máquinas 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os componentes de 
produção e rendimento da cultivar de soja TMG 1182 submetida a diferentes tipos de 
inoculação de sementes. 

O experimento foi conduzido na área experimental de Chã de Jardim, 
pertencente ao Departamento de Fitotecnia e Ciências Ambientais do Centro de 
Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, em Areia-PB, no período de maio a 
setembro de 2017, utilizando-se sementes de soja da cultivar TMG 1182, provenientes 
de produtores localizados no estado do Maranhão.  

As sementes foram divididas em dois grupos: o primeiro grupo utilizou-se o 
inoculante turfoso Nordofix turfa, a base de Bradyrhizobium japonicum, na qual a 
inoculação foi feita com uma solução açucarada a 10% (100 g de açúcar/litro de água), 
depois adicionou o inoculante, fez a homogeneização e em seguida adicionou-se as 
sementes mexendo até que o inoculante aderisse as sementes. Já para o segundo 
grupo utilizou-se o inoculante líquido Nordofix gel, a base de Bradyrhizobium japonicum,
adicionando-se o inoculante nas sementes e em seguida realizou-se a 
homogeneização. 

As sementes de soja foram semeadas em sulcos de 1,0 m de comprimento e 
aproximadamente 3,0 cm de profundidade, com quatro repetições de 80 sementes em 
quatro blocos. Aos 60 dias após a semeadura marcou-se aleatoriamente quatro plantas 
na linha central de cada parcela e quando todas ás plantas atingiram a maturidade 
fisiológica avaliou-se a altura das plantas:  que foi medida com o auxílio de uma régua 
graduada entre o nível do solo e a extremidade da haste principal. Após a colheita 
dessas plantas, as sementes foram debulhadas das vagens manualmente, limpas com 
auxílio de peneiras, secas em condições naturais e acondicionadas em sacos de papel 
do tipo Kraft. Para avaliar o número de vagem por planta: foram contados o número 
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de vagens em cada planta marcada; massa de mil sementes: as sementes foram 
levadas para o Laboratório de Sementes do CCA/UFPB, onde foram contadas em 
número de 1000 e pesada em uma balança de precisão; produtividade: as sementes 
pesadas com e sem vagem em uma balança de precisão, sendo este peso 
transformado para Kg.ha-1.   

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro 
repetições de 80 sementes por tratamento; para os efeitos quantitativos os dados foram 
analisados por meio do teste F e as médias serão comparadas pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade utilizando o programa estatístico Statistical Analysis System (SAS). 

Para a altura de plantas, observou-se que não houve diferença estatística entre 
os tratamentos utilizados à 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, constatando-se 
maior altura de plantas nas plantas quais as sementes foram adicionadas o inoculante 
turfoso com 37,50 cm de altura e ás sementes com o inoculante líquido as plantas 
obtiveram 35,15 cm de altura (Figura 1A).  

O fato das plantas deste experimento possuírem menor altura pode ser 
explicado por Sediyama et al. (1989) os quais afirmam que a altura de plantas pode ser 
afetada por fatores como temperatura, umidade, fertilidade do solo, época de 
semeadura e densidade de plantas afetam, no caso da altura de plantas desse trabalho 
foi afetado provavelmente pela redução do fotoperíodo.  

No número de vagem por planta observou-se que o inoculante líquido 
apresentou valor (21,15 vagens por planta) maior do que ao inoculante turfoso (20,79 
vagens por planta), mas não diferiram estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 
probabilidade (Figura 1B). De acordo com Peixoto et al., (2000), o número de vagens 
por planta é um dos componentes de produção que mais contribui para uma maior 
tolerância à variação na população.  

Na figura 1C, observa-se os resultados referente ao peso de mil sementes que 
não houve diferença estatística, observando valores semelhantes aos tratamentos 
utilizados. De acordo com TMG (2017), a variedade TMG 1182 tem média de 158g para 
a massa de mil sementes que poderá variar dependendo do ambiente onde a cultivar for 
explorada, com isso, os resultados desse experimento foram acima da média, 
mostrando a importância de ser utilizar inoculante nas sementes.  

No componente de produtividade (Figura 1D) foi possível observar que o 
inoculante líquido obteve-se resultados superiores com relação ao inoculante turfoso. 
Teixeira et al. (2016) avaliaram a produtividade de cultivares de soja em plantio de 
segunda safra, obtendo para cultivar TMG 1182 RR, uma produtividade de 1.009,42 
kg.ha-1, resultado inferior ao encontrado nesse experimento. Resultados inferiores 
também foram encontrados por Batista et al. (2015) que em seu experimento testaram 
22 cultivares, dentre elas, a TMG 1176 RR, TMG 1174 RR, TMG 1179 RR, TMG 1181 
RR, avaliando a produtividade os resultados para as variedades TMG variaram de 1140 
kg.ha-1 a 2830 kg.ha-1.

O inoloculante líquido é o mais indicado para o produtor para obter um maior 
número de vagens, consequentemente uma maior produtividade com relação ao 
inoculante turfoso. 
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Figura 1. Altura de plantas (A), número de vagens por planta (B), massa de mil 
sementes (C) e produtividade (D) de sementes de soja submetidas a diferentes 
inoculantes. 
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O emprego do controle biológico de doenças em grandes culturas vem 
ganhando espaço como uma ferramenta de manejo nos sistemas de cultivo, 
demonstrando resultados positivos e que vem despertando o interesse de sua adoção, 
devido sua importância e eficiência. No entanto, muito se tem a avançar na 
aplicabilidade e condições que melhorem seu desempenho.  

O Trichoderma spp é um microorganismo que se destaca como agente de 
controle biológico (ACB), visto sua versatilidade de mecanismos de ação, facilidade de 
aplicação e produção massal. Embora sua utilização esteja crescendo, tem-se 
carência de informações sobre a seu desempenho por se tratar de um organismo vivo 
quando associado com produtos químicos e/ou outros métodos de controle. 

Dessa forma, o objetivo do trabalho foi determinar a compatibilidade in vitro,
de solução à base de Thichoderma harzianum com produtos fitossanitários utilizados 
no tratamento convencional de sementes de soja. 

O experimento foi conduzido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
campus Dois Vizinhos, nos Laboratórios de Análise de Sementes e de Fitossanidade. 
Os tratamentos utilizados foram os padrões de químicos utilizados nos tratamentos de 
sementes de soja de forma industrial (Basf®, Bayer®, FMC® Syngenta®) associados 
com um agente de controle biológico contendo Trichoderma harzianum na formulação 
pó molhável (WP), conforme mostra a Tabela 1. 

Utilizou-se sementes certificadas da cultivar Nideira 5909 RG, que foram 
previamente desinfetadas em solução de hipoclorito de sódio a 3% por um minuto e 
secas em papel filtro autoclavado. 

O tratamento das sementes foi realizado em sacos de polipropileno até 
homogeneização das mesmas, utilizando as doses recomendadas por cada fabricante 
(Tabela 1), com volume de calda final de 7,0 mL.Kg-1 de semente. Decorridos, 35 dias 
após o tratamento químico das sementes, foi simulado o processo de adição do 
produto biológico no momento da semeadura. A formulação do ACB foi adicionada nas 
amostras que continham os diferentes tratamentos químicos comerciais, conforme a 
dose recomendada pelo seu fabricante (Tabela 1). Da mesma forma, utilizou-se 
volume de calda final 7,0 mL.Kg-1 de semente, as quais foram agitadas até completa 
homogeneização. Após esse processo, foi disposta uma semente por placa de Petri®
contendo meio BDA, contemplando dessa forma o tempo zero. O delineamento 
experimental utilizado foi completamente casualizado com quatro repetições, em um 
modelo unifatorial qualitativo. 

Depois de realizada a aplicação do ACB, simulou-se uma condição onde este 
produto é adicionado na semente, porém não se realizando a semeadura de imediato. 
Desta maneira, avaliou-se o crescimento micelial dos ACB separadamente em 
diferentes tempos (0, 6, 12, 18 horas) após tal aplicação. As sementes ficaram 
armazenadas em temperatura ambiente e à sombra. Após dispostas nas placas, estas 
foram incubadas em DBO a 25±2ºC. A avaliação final foi realizada após 108 horas do 
tratamento, com o auxílio de uma régua graduada, medindo o diâmetro da colônia, 
sendo os resultados obtidos em centímetros. 

Após verificação dos pressupostos do modelo, o conjunto de dados foi 
submetido à ANOVA e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Scott -
Knott ao nível de 5% de probabilidade. 
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Os resultados obtidos mostraram que o crescimento micelial dos ACB, variou 
entre os tratamentos químicos testados, em cada período após a sua aplicação. 

Muito provavelmente isto se deva à capacidade do Trichoderma tolerar de 
maneira diferente, níveis de alguns ingredientes ativos, sem afetar consideravelmente 
seu desenvolvimento, como pode ser observado nos tratamentos 1, 2 e 4 (Tabela 2). 
Essa informação torna-se importante para tomada de decisão de quais produtos 
químicos podem ser empregados sem prejudicar o ACB. 

Devido à crescente utilização de produtos biológicos, torna-se importante 
entender e apurar informações dessa interação, observando ainda o efeito sobre as 
plantas e no controle de doenças, dando suporte para o correto posicionamento de 
produtos no campo. 

Sugerem-se novos trabalhos que considerem possíveis reduções de virulência 
e desempenho dos agentes biológicos no controle de doenças, quando associados 
com agroquímicos, bem como de outras formas de aplicação dos produtos biológicos 
no campo. 

Tabela 1. Marcas e ingredientes ativos utilizados no tratamento de sementes de soja e 
associação com formulação de Trichoderma harzianum, UTFPR, 2018. 

Tratamento Marca Ingrediente ativo Dose
(g.i.a.ha-1)* 

Formulação
do ACB 

1 Basf® Piraclostrobina /Tiofanato Metílico 
/Fipronil 2,5/ 22,5/ 25 

 WP** 
2 Bayer® Tiram/ Carbendazin/ Imidacloprido/ 

Tiodicarbe 15/ 35/ 15/ 45 

3 FMC® Tiofanato Metílico/ Fluazinam/ 
Bifentrina/Imidacloprid 

35/ 5,25/ 
23,62/ 28,87 

4 Syngenta® Metalaxil-M/Fludioxonil/ Tiametoxam 0,5/ 12,5/ 35 

5 Ballagro®
Testemunha 

9 (1x 1010

UFC***)  WP 
* Dose calculada com base na recomendação de 50 Kg de sementes de soja por hectare.
**WP = Trichoderma harzianum em granulo dispersível em água 
***UFC = Unidade formadora de colônia. 

Tabela 2. Crescimento em centímetros (cm) dos ACB em diferentes tempos (0, 6, 12 e 
18 horas), avaliados 108 horas após o tratamento. Redução percentual em relação ao 
controle (% R). UTFPR, 2018.

Tratamento 0 h % R 6 h % R 12 h % R 18 h % R 
1 7,05 a* 11,87 7,65 a 4,37 7,75 a 3.12 7,35 a 8,12 
2 3,00 b 62,5 4,70 b 41,25 4,85 b 39,37 3,85 c 51,87 
3 7,10 a 11,25 7,30 a 8,75 7,85 a 1,87 7,55 a 5,62 
4 7,45 a 6,87 6,95 a 13,12 6,65 a 16,87 6,25 b 21,87 
10 8,00 a - 8,00 a - 8,00 a - 8,00 a - 

CV (%) 14,89   14,19   15,97   18,40 
*Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste Scott -Knott 
(P<0,05).
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DESEMPENHO FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE SOJA SUBMETIDAS AO 
TESTE DE ENVELHECIMENTO ACELERADO E POSTAS A GERMINAR 

APÓS VÁRIOS PERÍODOS DE ESPERA 

RODRIGUES, M.1; KRZYZANOWSKI, F.C.2; FRANÇA-NETO, J.B.2; LORINI, I.2;
HENNING, A.A.2.; HENNING, F.A.2.

1Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Esalq/USP, Piracicaba-SP, 
mayararodrigues.agro@usp.br; 2Embrapa Soja.  

O potencial fisiológico de sementes de soja deve ser avaliado a fim de auxiliar as 
empresas produtoras na escolha de materiais adequados para a comercialização, 
permitindo a identificação de lotes com maior ou menor probabilidade de sucesso após 
a semeadura em campo ou durante o armazenamento (Marcos-Filho, 2015). Dentre os 
testes disponíveis, o envelhecimento acelerado é reconhecido como um dos mais 
utilizados para avaliação do potencial fisiológico de sementes de várias espécies, 
proporcionando informações com alto grau de consistência (Tekrony, 1995). 

A técnica de envelhecimento acelerado avalia a resistência da semente a 
estresses, submetendo as mesmas a condições adversas de temperatura e umidade 
relativa, simuladas em câmara biológica por um período específico de tempo. Após 
esse período, a porcentagem de sementes viáveis é determinada pelo teste de 
germinação.

Nos procedimentos para a condução do teste recomenda-se que as sementes 
sejam submetidas ao teste de germinação no máximo em uma hora após o término do 
período de envelhecimento (Marcos-Filho, 1999 e Baalbaki et al., 2009) ou de 1 a 2 
horas (ISTA, 2011). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de 
distintos períodos de espera (horas) para a instalação do teste de germinação após a 
submissão da semente de soja ao teste de envelhecimento acelerado sobre o seu 
desempenho fisiológico.  

O trabalho de pesquisa foi realizado no laboratório de Fisiologia de Sementes do 
Núcleo de Tecnologia de Sementes e Grãos da Embrapa Soja, localizado no distrito 
de Warta, Londrina – PR. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
com quatro repetições por tratamento, sendo cada repetição composta por quatro 
subamostras de 50 sementes de soja dos cultivares BRS399RR (lotes PGA32, PGA34 
e PGA35) e BRS397 (lotes PGA07, PGA08 e PGA11). Os lotes foram ranqueados em 
relação à germinação e ao vigor por meio dos testes de germinação, tetrazólio e 
envelhecimento acelerado (Tabela 1).  

Para a condução dos estudos de desempenho fisiológico das sementes de soja, 
os lotes foram divididos em quatro repetições de 6 kg cada uma, através do divisor de 
amostras Boerner. Além disso, realizou-se a medição de umidade de cada amostra 
por meio do aparelho GAC 2100. 

As sementes foram armazenadas em câmara fria e seca antes de serem 
utilizadas para a condução dos testes, dessa forma, o grau de umidade das mesmas 
tende a equilibrar-se com o ambiente, que possui baixa umidade relativa. O baixo teor 
de umidade nas sementes, ao realizar o teste de germinação, pode provocar danos 
por embebição e a condenação de lotes de forma equivocada. A fim de evitar esse 
problema, realizou-se o precondicionamento das sementes em “gerbox” com tela, 
contendo 40 mL de água, pelo período de 16-24 horas a 25ºC (FRANÇA-NETO et al., 
2014). A uniformização do teor de água das sementes é essencial para a 
padronização das avaliações e obtenção de resultados consistentes (Krzyzanowski et 
al., 1991). Após o precondicionamento, as sementes foram envelhecidas na mesma 
caixa plástica, “gerbox”. O teste de envelhecimento acelerado foi realizado a 41 oC por 
24 horas em câmara biológica jaquetada. 
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Os tratamentos avaliados foram compostos por nove períodos distintos como 
segue: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 horas de atraso na instalação do teste de germinação, 
com quatro repetições de 40 gramas de sementes, sendo cada repetição mantida em 
caixas gerbox distintas. Durante esses períodos as sementes permaneceram nas 
caixas ainda com água. 

Após cada tratamento de retardamento para instalação do teste de germinação, 
as sementes foram submetidas ao teste de germinação, de acordo com as prescrições 
das regras para análise de sementes (BRASIL, 2009) por tratamento e por repetição. 
Além disso, no momento da instalação do teste de germinação, retirou-se uma 
amostra de cada repetição para avaliar o teor de água das sementes.  

A análise de variância, o teste de significância e a separação das médias foram 
realizados através do programa estatístico SASM-Agri (Canteri, et al., 2001). 

Para o cultivar BRS 399 RR não foram verificadas diferenças significativas entre 
os tratamentos, nos três lotes avaliados (PGA 32, PGA 34 e PGA 35) (Tabela 2). Na 
mesma tabela estão apresentados os resultados obtidos para os três lotes do cultivar 
BRS 397; houve diferença significativa apenas entre os tratamentos do lote PGA07, 
mostrando que a maior porcentagem de germinação ocorreu após três horas de atraso 
para a instalação do teste e, a menor, logo após o envelhecimento acelerado. 

Os resultados obtidos com sementes de soja não estão de acordo com as 
recomendações de Marcos-Filho (1999), Baalbaki et al. (2009) e ISTA (2011) já 
citadas anteriormente. Os períodos de espera para a instalação do teste de 
germinação não interferiram no desempenho fisiológico das sementes utilizadas na 
pesquisa, exceto as do lote PGA07, que foram identificadas diferenças, porém não 
confirmam relação entre espera de instalação e ocorrência de danos às sementes.  

Na indústria de sementes, o teste de envelhecimento acelerado é muito utilizado 
na avaliação do vigor de um grande número de lotes, sendo assim, o resultado obtido 
no presente trabalho é um bom indicativo inicial para o melhor aproveitamento da 
câmara de envelhecimento acelerado. 
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Tabela 1. Porcentagem de germinação, classificação de plântulas (fortes e fracas), de 
viabilidade (Tetrazólio), de vigor (Tetrazólio e Envelhecimento Acelerado) de sementes soja dos 
cultivares BRS 399 RR (lotes PGA32, PGA34 e PGA35) e BRS 397 (lotes PGA07, PGA08 e 
PGA11).

Cultivar Lote Germinação 
(%) 

Classificação de 
plântulas E.A.

Teste de tetrazólio 

Fortes 
(%) 

Fracas 
(%) 

Vigor
(%) 

Viabilidade
(%) 

BRS 399 
RR 

PGA32 95 76 19 83 92 97 
PGA34 91 68 24 79 89 95 
PGA35 91 71 20 81 89 95 

BRS 397  
PGA07 91 55 35 81 85 92 
PGA08 88 60 29 77 87 95 
PGA11 94 58 36 88 91 96 

Tabela 2. Porcentagem de germinação de sementes de soja dos cultivares BRS 399 RR (lotes 
PGA32, PGA34 e PGA35) e BRS 397 (lotes PGA07, PGA08 e PGA11) envelhecidas e postas a 
germinar após distintos períodos de espera. 

TEMPO
(horas) 

CULTIVAR BRS 399 RR CULTIVAR BRS 397 
Lote Lote 

PGA32ns PGA34ns PGA35ns PGA07* PGA08ns PGA11ns

Zero 82 a 76 a 85 a 80 b 81 a 86 a 
1 86 a 75 a 80 a 82 ab 78 a 88 a 
2 81 a 82 a 83 a 82 ab 81 a 81 a 
3 79 a 72 a 81 a 86 a 77 a 88 a 
4 80 a 77 a 84 a 85 ab 79 a 84 a 
5 82 a 78 a 80 a 83 ab 79 a 83 a 
6 81 a 76 a 77 a 82 ab 73 a 83 a 
7 85 a 82 a 82 a 82 ab 76 a 85 a 
8 85 a 79 a 79 a 82 ab 79 a 87 a 

C.V. % 3,89 6,75 6,01 2,53 4,78 5,01 
ns – não significativo, ** e * – significativo a 1% e 5% de probabilidade, respectivamente; médias seguidas 
por letra distinta nas colunas diferem pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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SISTEMA VIGOR-S PARA AVALIAÇÃO AUTOMATIZADA DO VIGOR DE 
SEMENTES DE SOJA 

 
RODRIGUES, M. 1; GOMES-JUNIOR, F.G. 1; MARCOS-FILHO, J.1 

 
1Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – USP/ESALQ, Piracicaba, SP, 
mayararodrigues.agro@usp.br 

 
O potencial fisiológico das sementes é avaliado por meio dos testes de 

germinação e vigor. Embora os resultados de testes de vigor não sejam incluídos em 
padrões para a comercialização de sementes, sua utilização é muito importante em 
programas de controle de qualidade conduzidos por empresas produtoras de 
sementes (Castan et al., 2018); são capazes de detectar variações relativamente 
estreitas no estádio de deterioração de lotes de sementes (Baalbaki et al., 2009), não 
detectadas no teste de germinação. 

A perspectiva é, sempre, favorecer a padronização, a objetividade, a redução 
do período necessário para realização das avaliações do potencial fisiológico e a 
consistência das informações proporcionadas (Marcos-Filho et al., 2009). Por esse 
motivo, procedimentos com o auxílio de recursos computadorizados, como o sistema 
Vigor-S, passaram a ser desenvolvidos como novas alternativas na análise do 
desenvolvimento de plântulas, contribuindo para a composição de programas de 
controle de qualidade adotados na indústria de sementes. 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a eficiência do sistema Vigor de 
Sementes (Vigor-S) na identificação de diferenças de vigor de lotes de sementes de 
soja, em comparação a testes de vigor tradicionalmente recomendados para sementes 
dessa cultura. 

A pesquisa foi conduzida nos laboratórios de Análise de Sementes e de 
Análise de Imagens do Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (USP/ESALQ), em 
Piracicaba, SP. Utilizou-se o cultivar BMX Potência RR, representado por dez lotes de 
sementes não submetidas a tratamento químico, com germinação semelhante e 
diferenças de vigor. Para verificar a distribuição do tamanho das sementes nos lotes, 
foi realizado o teste de uniformidade, conforme Brasil (2009).  

As sementes permaneceram armazenadas em sacas de papel, em câmara fria 
e seca, a 10 ºC e 30% de umidade relativa do ar durante todo o período experimental, 
para não permitir o progresso acentuado da deterioração. 

Após a determinação do teor de água das sementes, foram conduzidos testes 
de germinação e de vigor (tetrazólio, envelhecimento acelerado com solução saturada 
de NaCl, emergência de plântulas e análise computadorizada – Vigor-S).  

O sistema Vigor-S é baseado em software que possibilita demarcar 
automaticamente as plântulas escaneadas. No entanto, pode haver necessidade de 
efetuar correções manuais da marcação das plântulas após o processamento das 
imagens, a fim de aumentar a precisão das determinações do índice de vigor e do 
comprimento de plântulas. Essas correções são feitas por meio de comandos por ação 
do mouse e do teclado, que permitem corrigir demarcações deficientes do 
comprimento de hipocótilo e da raiz e ajuste no ponto de intersecção entre essas 
partes da plântula. 

Para verificar até que ponto esse procedimento é necessário, as plântulas 
foram corrigidas e os dados foram comparados com os obtidos logo após o 
processamento das imagens (sem correções). 

Os dados obtidos foram submetidos a análise da variância, separadamente 
para cada teste, de acordo com delineamento inteiramente casualizado, com exceção 
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para os de emergência de plântulas em campo, analisados conforme o delineamento 
blocos ao acaso. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05). 

As médias obtidas nos testes de germinação e vigor (tetrazólio, envelhecimento 
acelerado com solução saturada de NaCl, emergência de plântulas e análise 
computadorizada – Vigor-S) estão apresentadas na Tabela 1.  

A análise de variância revelou valores significativos para os efeitos de lotes, em 
todos os testes realizados. Verifica-se pela porcentagem de germinação (≥ 86%), que 
todos os lotes preencheram os padrões exigidos para comercialização, sendo que L1, 
L2 e L3 apresentaram as menores porcentagens de germinação e, L7, a maior.  

O teste de tetrazólio classificou L7 como o lote de maior vigor, e identificou L9 
como o de mais baixo vigor. Em geral, nos demais testes de vigor (envelhecimento 
acelerado, porcentagem de emergência de plântulas e Vigor-S), os lotes L7, L8 e L10 
se destacaram pelo alto vigor e L5, foi identificado como o menor vigor. Ainda, no 
sistema Vigor-S, L6 e L9 também se destacaram, respectivamente, entre os lotes com 
maior e menor vigor.  

O teste de envelhecimento acelerado classificou os lotes com a mesma 
sensibilidade que o teste de emergência de plântulas em campo; alta relação entre 
esses testes foi confirmada em diversos trabalhos citados por Marcos-Filho (2015). 

Na Figura 1 encontram-se os coeficientes de correlação (R2) entre os dados do 
índice de vigor (IV) e comprimento de plântulas (CP) obtidos no Vigor-S, com e sem 
correções da marcação das plântulas. Observa-se que R2 foi de 0,993 para IV e 
0,9966 para CP, indicando que 99,3% e 99,6% dos dados, respectivamente, para IV e 
CP, podem ser explicados pelas equações. Esses resultados evidenciam que as 
variações ocorridas entre as médias com correções e sem correções manuais do IV e 
do CP foram pouco expressivas; no entanto, caso o usuário deseje maior precisão nos 
resultados, os ajustes podem ser realizados por meio da equação da reta estimada 
para cada parâmetro avaliado (índice de vigor e comprimento de plântulas). 

Concluiu-se que o sistema de análise de imagens de plântulas (Vigor-S) 
proporciona informações semelhantes às obtidas em testes de vigor tradicionais, 
constituindo alternativa segura para a identificação de lotes com diferenças no 
potencial fisiológico.  
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Tabela 1. Valores médios referentes às avaliações de germinação (TG), tetrazólio (TZ-Vigor), 
envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (EASS 48h) e porcentagem de 
emergência de plântulas (EP) de 10 lotes de sementes de soja, cultivar BMX Potência RR 

Vigor-S
Lote TG TZ - Vigor EASS 48h EP  Vigor CP 

(%) (%) (%) (%) (índice) (cm) 
L1 87 d 84 abc 78 cd 89 ab 632 b 9,5 b 

L2 86 d 67 cd 80 cd 71 cd 603 b 8,3 b 

L3 86 d 67 cd 79 cd 79 bc 596 b 8,4 b 

L4 90 abcd 73 bcd 85 bc 75 cd 607 b 8,8 b 

L5 90 bcd 70 bcd 73 d 64 d 379 c 5,1 c 

L6 98 ab 83 abcd 95 ab 89 ab 780 a 11,1 a 

L7 100 a 96 a 99 a 95 a 852 a 12,2 a 

L8 97 abc 87 abc 98 a 97 a 865 a 12,4 a 

L9 88 cd 63 d 80 cd 70 cd 362 c 4,7 c 

L10 95 abcd 90 ab 97 a 92 a 785 a 11,4 a 

CV (%) 4,51 6,64 5,68 6,73 8,29 8,14 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 
5 %, separadamente para cada teste conduzido. 
 
 

 
Figura 1. Correlação entre os dados do índice de vigor (IV) e comprimento de plântulas (CP) 
obtidos no Vigor-S, com e sem correções da marcação das plântulas, cultivar BMX Potência 
RR 
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DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DE SOJA 
COLHIDAS NO BRASIL NA SAFRA 2014/15 
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M.H.1; BENASSI, V.T.1

1Embrapa Soja, Londrina, PR, jose.franca@embrapa.br; 2Embrapa/EPAMIG-Oeste, Uberaba, 
MG.

A produção de semente de soja de elevada qualidade é um desafio para o 
setor sementeiro, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Nessas regiões, 
a produção de sementes de qualidade só é possível mediante a adoção de técnicas 
especiais. A não utilização dessas técnicas poderá resultar na produção de semente 
com qualidade inferior, que, caso semeada, resultará em severas reduções de 
produtividade. Dentre os principais fatores que afetam a qualidade da semente de soja 
destacam-se a deterioração por umidade, os danos mecânicos e os danos causados 
por percevejos (França-Neto et al., 2016). O objetivo desse levantamento foi o de 
determinar a qualidade fisiológica da semente de soja produzida no Brasil na safra 
2014/15.

Foram avaliadas 559 amostras de sementes coletadas em empresas 
produtoras de sementes em nove Estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, MS, MT, MG, 
GO e BA), representando 70 municípios de 49 microrregiões, conforme estabelecidas 
pelo IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As amostras foram coletadas 
nos meses de julho/agosto de 2015, ou seja, após um período de armazenagem 
variando de seis a sete meses. A qualidade da semente foi determinada pelos testes 
de germinação e de tetrazólio (França-Neto et al., 1998), por meio do qual determinou-
se a viabilidade, o vigor e os índices de danos mecânicos (DM), de deterioração por 
umidade (DU) e de danos causados por percevejos (DP), relatando-se os anotados 
nos níveis (6-8). 

O índice médio nacional de vigor, determinado pelo teste de tetrazólio (TZ-
vigor) foi de 77,6%, considerado como médio/alto (Tabela 1, Figura 1). Os melhores 
índices foram observados para as sementes da BA, SP e MT; os menores para GO, 
MG e RS (74,9%); os demais tiveram valores próximo à média: MS, PR e SC. Os 
índices médios de viabilidade, determinada pelo teste de tetrazólio e de germinação 
foram muito semelhantes (Tabela 1, Figura 1). 

O dano mecânico mostrou-se como o fator que mais afetou a qualidade das 
sementes, com uma média de 6,8%, conforme determinado pelo teste de tetrazólio no 
nível (6-8) (Tabela 2, Figura 1). Altos índices de danos mecânicos foram constatados 
no RS, MG, PR e GO. Os demais estados tiveram resultados abaixo da média, 
destacando-se o MT como o mais baixo, seguido por MS, SP, BA e SC. 

O dano de deterioração por umidade foi o segundo fator mais importante, com 
uma média de 3,0%, conforme determinado pelo teste de tetrazólio no nível (6-8) 
(Tabela 2, Figura 1). Os maiores valores foram detectados em GO, SC e MS; os 
menores em SP, PR e BA. Os demais tiveram valores próximos à média. 

O valor médio de danos causados por percevejos, conforme determinado pelo 
teste de tetrazólio no nível (6-8) foi de 1,3%. O maior valor foi detectado em MG, 
sendo os menores no MT e BA, RS e PR. Os demais estados apresentaram valores 
próximos à média (Tabela 2, Figura 1). Esse resultado é muito relevante, uma vez que 
indica os estados em que os produtores precisam ficar mais atentos ao controle de 
percevejos durante a fase de formação das sementes, no intuito de obter um produto 
com alta qualidade fisiológica. 

Para todos os tipos de danos foram detectados problemas sérios pontuais em 
diversas amostras. Sugere-se que os produtores de sementes de soja invistam 
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principalmente em treinamentos intensivos, visando à redução da ocorrência dos 
danos mecânicos durante a colheita e à melhor pontualidade no ponto de colheita dos 
campos de sementes. 
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Tabela 1. Resultados (%) para os parâmetros de vigor e viabilidade, obtidos pelo teste de 
tetrazólio, e de germinação determinados em sementes de soja produzidas em diferentes 
microrregiões em nove estados, na safra 2014/15. 

Tabela 2. Resultados (%) para os parâmetros de danos mecânicos (6-8), deterioração por 
umidade (6-8) e danos causados por percevejos (6-8), obtidos pelo teste de tetrazólio 
determinados em sementes de soja produzidas em diferentes microrregiões em nove estados, 
na safra 2014/15. 

VIGOR VIABILIDADE

RS 12 9 100 74,9 86,0 86,7
SC 6 4 20 78,8 89,6 86,7
PR 16 10 115 78,2 89,1 87,8
SP 14 10 40 82,9 92,5 89,7
MS 4 3 40 77,7 90,8 88,9
MT 4 4 83 82,4 93,0 92,5
MG 8 4 50 74,1 87,2 86,3
GO 3 3 76 70,6 86,9 85,3
BA 3 2 35 85,6 92,3 92,2

Total/Média 70 49 559 77,6 89,2 88,3

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (%) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

GERMINAÇÃOESTADO NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS

NÚMERO DE 
MICRORREGIÕES

NÚMERO DE 
AMOSTRAS

TESTE DE TETRAZÓLIO

DANO MECÂNICO DET. UMIDADE DANO PERCEVEJO

RS 12 9 100 10,1 3,2 0,8
SC 6 4 20 5,8 4,0 1,2
PR 16 10 115 7,9 2,2 0,9
SP 14 10 40 4,6 1,4 1,5
MS 4 3 40 4,4 3,7 1,1
MT 4 4 83 3,2 3,2 0,6
MG 8 4 50 8,3 3,1 1,8
GO 3 3 76 7,5 4,3 1,4
BA 3 2 35 4,7 2,5 0,6

Total/Média 70 49 559 6,8 3,0 1,3

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (%) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ESTADO NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS

NÚMERO DE 
MICRORREGIÕES

NÚMERO DE 
AMOSTRAS

TESTE DE TETRAZÓLIO ‐ NIVEL (6‐8)
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Figura 1. Índices de vigor (A), danos mecânicos (B), deterioração por umidade (C) e danos de 
percevejo (D) (nível 6-8) determinados pelo teste de tetrazólio em sementes de soja produzidas 
em diferentes microrregiões em nove estados brasileiros, na safra 2014/15.
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DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DAS SEMENTES DE SOJA 
COLHIDAS NO BRASIL NA SAFRA 2015/16 

FRANÇA-NETO, J.B.1; KRZYZANOWSKI, F.C.1; LORINI, I.1; HENNING, A.A.1;
HENNING, F.A.1; PÁDUA, G.P.2; OLIVEIRA, M.A.1; MANDARINO, J.M.G.1; HIRAKURI, 
M.H.1; BENASSI, V.T.1

1Embrapa Soja, Londrina, PR, jose.franca@embrapa.br; 2Embrapa/EPAMIG-Oeste, Uberaba, 
MG.

A soja [Glycine max (L.) Merrill] tem como local de origem a região do vale do 
Rio Amarelo, na China, região essa com clima temperado. Com a tropicalização da soja, 
as suas técnicas de produção tiveram de ser adaptadas para a situação de clima mais 
quente e húmido. Nesse sentido, a produção de semente de soja de elevada qualidade 
tornou-se um desafio para o setor sementeiro, pois a produção de sementes de 
qualidade em regiões tropicais e subtropicais só é possível, mediante a adoção de 
técnicas especiais. Dentre os principais fatores que afetam a qualidade da semente de 
soja destacam-se a deterioração por umidade, os danos mecânicos e os danos 
causados por percevejos (França-Neto et al., 2016). O objetivo desse levantamento foi o 
de determinar a qualidade fisiológica da semente de soja produzida no Brasil na safra 
2015/16.

Foram avaliadas 639 amostras de sementes coletadas em empresas produtoras 
de sementes em 10 Estados brasileiros (RS, SC, PR, SP, MS, MT, MG, GO, TO e BA), 
representando 77 municípios de 54 microrregiões, conforme estabelecidas pelo IBGE-
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As amostras foram coletadas nos meses 
de agosto/setembro de 2016, ou seja, após um período de armazenagem variando de 
sete a oito meses. A qualidade da semente foi determinada pelos testes de germinação 
e de tetrazólio (França-Neto et al., 1998), por meio do qual determinou-se a viabilidade, 
o vigor e os índices de danos mecânicos (DM), de deterioração por umidade (DU) e de 
danos causados por percevejos (DP), relatando-se os anotados nos níveis (6-8). 

O índice médio nacional de vigor, determinado pelo teste de tetrazólio foi de 
81,0% (Tabela 1, Figura 1), considerado como alto, superior ao apresentado na safra 
anterior, conforme relatado por França-Neto (2016). Os melhores índices foram 
observados para as sementes da BA, MT e MS; os menores para o PR e MG; os 
demais tiveram valores próximo à média: SP, RS, TO, SC e GO. Os índices médios de 
viabilidade, determinada pelo teste de tetrazólio e de germinação foram muito 
semelhantes (Tabela 1, Figura 1). 

Assim como em 2014/15, o dano mecânico, conforme determinado pelo teste de 
tetrazólio no nível (6-8), mostrou-se como o fator que mais afetou a qualidade da 
semente, com uma média de 5,8% (Tabela 2, Figura 1), embora ligeiramente inferior ao 
observado na safra anterior (6,8%), conforme relatado por França-Neto (2016). Altos 
índices de danos mecânicos foram constatados no PR, MG, RS e SC. Os valores foram 
próximos à média em SP, MS e GO. O MT apresentou os menores valores, seguido por 
TO e BA. 

O dano de deterioração por umidade foi o segundo fator mais importante, com 
uma média de 3,3%, conforme determinado pelo teste de tetrazólio no nível (6-8) 
(Tabela 2, Figura 1). Os maiores valores foram detectados em TO e GO; os menores 
em SP e MS. Os demais tiveram valores próximos à média nacional. 

O valor médio de danos causados por percevejos, conforme determinado pelo 
teste de tetrazólio no nível (6-8) foi de 0,8% (Tabela 2, Figura 1). Os maiores valores 
foram detectados no PR e SP; os menores em TO, SC, RS e BA. Os demais tiveram 
valores próximos à média nacional. 

Pelo segundo ano consecutivo, sugere-se que os produtores de sementes de 
soja invistam principalmente em treinamentos intensivos, visando à redução da 
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ocorrência dos danos mecânicos durante a colheita e à melhor pontualidade no ponto 
de colheita dos campos de sementes. 
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Tabela 1. Resultados (%) para os parâmetros de vigor e viabilidade, obtidos pelo teste de 
tetrazólio, e de germinação determinados em sementes de soja produzidas em diferentes 
microrregiões em nove estados, na safra 2015/16. 

Tabela 2. Resultados (%) para os parâmetros de DM (6-8), DU (6-8), DP (6-8), obtidos pelo teste 
de tetrazólio determinados em sementes de soja produzidas em diferentes microrregiões em 
nove estados, na safra 2015/16. 

VIGOR VIABILIDADE

RS 12 8 100 81,3 89,4 89,2
SC 8 5 41 80,2 89,7 89,1
PR 13 11 105 76,1 87,7 87,0
SP 11 6 40 82,6 91,9 90,9
MS 4 3 40 84,2 92,6 91,5
MT 5 5 100 84,3 92,6 92,6
MG 10 7 58 78,8 88,5 87,8
GO 6 5 90 80,1 89,8 89,2
BA 4 2 42 84,8 91,9 91,8
TO 4 2 23 81,0 88,0 86,4

Total/Média 77 54 639 81,0 90,1 89,5

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (%) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

ESTADO NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS

NÚMERO DE 
MICRORREGIÕES

NÚMERO DE 
AMOSTRAS

TESTE DE TETRAZÓLIO
GERMINAÇÃO

DANO MECÂNICO DET. UMIDADE DANO PERCEVEJO

RS 12 8 100 7,0 3,1 0,5
SC 8 5 41 6,7 3,2 0,4
PR 13 11 105 7,5 3,4 1,7
SP 11 6 40 5,6 1,3 1,3
MS 4 3 40 5,3 1,5 0,7
MT 5 5 100 3,3 3,4 0,7
MG 10 7 58 7,4 3,3 0,9
GO 6 5 90 5,2 4,4 0,6
BA 4 2 42 4,8 2,8 0,5
TO 4 2 23 4,3 7,5 0,2

Total/Média 77 54 639 5,8 3,3 0,8

TESTE DE TETRAZÓLIO ‐ NIVEL (6‐8)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (%) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ESTADO NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS

NÚMERO DE 
MICRORREGIÕES

NÚMERO DE 
AMOSTRAS
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Figura 1. Índices de vigor (A), danos mecânicos (B), deterioração por umidade (C) e danos de 
percevejo (D) (nível 6-8) determinados pelo teste de tetrazólio em sementes de soja produzidas 
em diferentes microrregiões em nove estados brasileiros, na safra 2015/16.
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A soja é a principal planta oleaginosa cultivada no mundo, sendo igualmente 
uma das mais importantes “commodities” do agronegócio brasileiro. Por viabilizar 
plântulas vigorosas e, portanto, mais tolerantes às adversidades edafoclimáticas, o uso 
de sementes de alta qualidade é um pré-requisito determinante para o sucesso da 
produção de grãos. Neste sentido, os testes convencionais de avaliação do vigor das 
sementes mais aplicados, em conjunto, para a cultura da soja são a emergência de 
plântulas em campo, a condutividade elétrica, o envelhecimento acelerado e tetrazólio.  

Com base no desempenho da semente em condições de campo, o teste de 
envelhecimento acelerado, segundo Popinigis (1985), tem se mostrado eficiente na 
seleção de lotes para a semeadura da soja, bem como, para avaliar o potencial de 
armazenamento das sementes, sobretudo porque fornece informações com alto grau de 
consistência (Tekrony,1995). 

A hipótese desse trabalho é a de que a avaliação do potencial fisiológico das 
sementes, com base na sua tolerância as condições adversas de temperatura e 
umidade relativa, apresenta adequada correspondência com testes de natureza distinta 
a esta, de maneira que lotes classificados como vigorosos no teste de envelhecimento 
acelerado apresentam desempenho fisiológico superior nos demais testes comumente 
empregados no controle de qualidade de sementes de soja. O objetivo desse trabalho 
foi, portanto, investigar a correlação entre os resultados do teste de envelhecimento 
acelerado, conduzido à 41ºC por 24 horas, com o desempenho fisiológico das sementes 
nos principais testes de vigor aplicados as sementes de soja. 

As avaliações da qualidade fisiológica foram conduzidas no Laboratório de 
Tecnologia de Sementes do Núcleo de Pesquisa Aplicada à Agricultura (Nupagri), 
pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da Universidade estadual de Maringá 
(UEM), em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Núcleo de Tecnologia de 
Sementes e Grãos da Embrapa Soja, município de Londrina. O experimento foi 
instalado adotando-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com 
quatro repetições, exceto para a variável porcentagem de emergência em campo, para 
a qual foi adotado o delineamento em blocos casualizados, igualmente com quatro 
repetições. Os tratamentos foram constituídos por sementes de soja [Glycine max (L.) 
Merrill] das cultivares BMX Potência RR, 6563 RSF IPRO, 6663 RSF, M6410 IPRO e 
M6210 IPRO com distintos níveis de vigor, alto, médio e baixo, todos classificados 
através do teste de tetrazólio.  

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos seguintes testes: 
teste de germinação (GER.), primeira contagem de germinação (P.C.G.), classificação 
do vigor da plântula (C.V.), teste de envelhecimento acelerado (E.A.), condutividade 
elétrica (C.E.), índice de velocidade de emergência em substrato de areia (I.V.E.), 
emergência Final em substrato de areia (E.F.A.), porcentagem de emergência em 
campo (P.E.C.). 

Os dados das variáveis respostas foram submetidos à análise de variância, 
mediante o atendimento das pressuposições básicas (erros normalmente distribuídos 
com média zero e variância em comum). As variáveis que caracterizaram a qualidade 
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fisiológica das sementes foram submetidas à análise de variância (p<0,05 e p<0,01), 
utilizando-se o sistema para análise estatística Sisvar (Ferreira, 2000). A 1% e 5% de 
probabilidade, os dados das características estudadas foram submetidos à análise de 
correlação simples de Pearson (r), teste que, segundo Moore (2007), “mensura a 
direção e o grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas”. Na Tabela 1 estão 
apresentados os coeficientes de correlação linear de Pearson para a variável 
envelhecimento acelerado com os demais testes de qualidade fisiológica empregados. 

Os coeficientes de correlação do teste de envelhecimento com as demais 
variáveis testadas, além de positivos, foram significativos a 1% de probabilidade. 
Fugiram a esta regra a emergência final em substrato de areia e o comprimento da 
plântula, que não apresentaram significância a 1% de probabilidade, bem como o valor 
negativo de correlação de Pearson encontrado entre o envelhecimento acelerado e a 
condutividade elétrica. Valores negativos foram igualmente observados nas correlações 
entre a condutividade elétrica com os demais testes.  

Em relação a correlação de Pearson na área de qualidade de sementes, 
Gonçalves et al. (2017) sugestionam que em análises fisiológicas de sementes de 
cebola um coeficiente de correlação, em valores absolutos, de 0,1 a 0,39 pode ser 
considerado fraco, de 0,4 a 0,69, moderado e acima de 0,7, forte. Para fins de 
comparação dos resultados obtidos no presente estudo, empregou-se a escala proposta 
Gonçalves et al. (2017); todavia, considerando muito fortes, resultados acima de 0,9, 
conforme adotado em Santorum (2011).

Com base na Tabela 6 e nas interpretações do grau de associação linear 
acima exposto, valores de correlação classificados como muito fortes foram obtidos 
entre o teste de envelhecimento acelerado e as variáveis classificação do vigor da 
plântula (r = 0,9160) e porcentagem de emergência em campo (r = 0,9198). Já para as 
variáveis germinação (r = 0,8690), primeira contagem de germinação (r = 0,8463) e 
condutividade elétrica (r = -0,8912), a associação linear com o envelhecimento 
acelerado foi de grau de correlação forte. 

Tais resultados corroboram com Schuab et al. (2006) que, avaliando a qualidade 
fisiológica de genótipos de soja, também apontaram valores superiores de correlação 
entre o envelhecimento acelerado e os testes de porcentagem de emergência em 
campo, condutividade elétrica, germinação e primeira contagem de germinação. Do 
mesmo modo, para a cultura da soja, Carvalho et al. (2009) e Barbieri et al. (2013) 
relataram valores mais elevados de correlação simples entre a condutividade elétrica e 
o envelhecimento acelerado, 

Desta forma, observa-se que o teste de classificação do vigor da plântula e a 
porcentagem de emergência em campo estão intensa, linear e positivamente 
correlacionados ao teste de envelhecimento acelerado. Em menor grau, porém, ainda 
de forma elevada, a germinação, a primeira contagem de germinação e a condutividade 
elétrica também se correlacionaram satisfatoriamente com o referido teste.
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Tabela 1. Coeficientes estimados de correlação de Pearson (r) entre as variáveis: 
envelhecimento acelerado (E.A.), primeira contagem de germinação (P.C.G.), 
germinação (GER.), classificação do vigor (C.V.), condutividade elétrica (C.E.), 
emergência final em substrato de areia (E.F.A.), índice de velocidade de emergência 
(I.V.E.) e porcentagem de emergência em campo (P.E.C.). 

P.C.G. GER. C.V. C.E. E.F.A. I.V.E. P.E.C. 
E.A. 0,8463* ** 0,8690* ** 0,9160* ** -0,8912* ** 0,3291* ns 0,5010 * ** 0,9198* **

P.C.G. - 0,8085* ** 0,7722* ** -0,8220* ** 0,2964*ns 0,4787* ** 0,7857* **

GER. - - 0,8708* ** -0,7812* ** 0,4820* ** 0,6627* ** 0,8194* **

C.V. - - - -0,8757* ** 0,3895* ** 0,5322* ** 0,9302* **

C.E. - - - - -0,3939* ** -0,4946* ** -0,8437* **

E.F.A. - - - - - 0,6963* ** 0,3482* **

I.V.E. - - - - - - 0,5302* **

*: significativo a 5% de probabilidade pelo teste t; 
NS:  não significativo a 5% de probabilidade pelo teste t; 
**: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste t; 
ns:: não significativo a 1% de probabilidade pelo teste t.  
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EFEITOS DO TRATAMENTO QUÍMICO SOBRE O DESEMPENHO 
FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE SOJA COM DISTINTOS ÍNDICES DE 

MICROFISSURA NO TEGUMENTO 

OLIVEIRA, G. R. F.1; KRZYZANOWSKI, F. C. 2; HENNING, A. A.2; HENNING, F. A.2;
FRANÇA NETO, J. B.2; LORINI, I.2; MIRANDA, L.C2.; SA, M. E.3

1Universidade de São Paulo - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” USP/ESALQ, 
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A ocorrência de injúrias mecânicas em sementes de soja, em particular as 
microfissuras, consideradas como danos imediatos não aparentes, constitui uma 
problemática séria na área de tecnologia de sementes. 

 As sementes de soja apresentam particularidades morfológicas que lhes 
conferem alta sensibilidade a danos mecânicos, como a presença de um tegumento 
pouco espesso e uma proeminência natural do eixo embrionário, facilitando o contato 
de estruturas como a plúmula, o hipocótilo e a radícula com superfícies rígidas de 
equipamentos de colheita mecanizada e beneficiamento (França Neto, 2016).  

Os danos mecânicos comprometem a integridade física do tegumento, 
cotilédones e do eixo embrionário (Lopes et al., 2011), assim, mesmo os danos não 
aparentes, podem gerar reflexos negativos sobre o desempenho fisiológico.  

Dentre as tecnologias empregadas na semeadura da soja o tratamento químico 
de sementes é uma prática amplamente difundida e adotada em cerca de 90 a 95% 
das áreas semeadas com soja no país, tendo por finalidade a proteção das sementes 
contra fungos e insetos praga iniciais por meio da aplicação fungicidas e inseticidas 
(Henning, 2015) e atualmente, micronutrientes e polímeros no tratamento industrial.  

O tratamento químico é um processo que requer sementes de alta qualidade 
para ser bem sucedido (França Neto, 2016) o que inclui, neste contexto, a integridade 
física da semente, sendo poucas as informações sobre os efeitos do tratamento de 
sementes com microfissuras. Este trabalho teve por objetivo estudar os efeitos do 
tratamento químico de sementes de soja como microfissuras, em distintos índices, 
sobre o desempenho fisiológico.  

O experimento foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Londrina 
– PR no ano de 2017. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado 
sendo dois tratamentos de sementes (1: tratamento industrial realizado em 
microtratador de sementes; 2: tratamento em laboratório utilizando sacos plásticos) e 
10 índices de microfissuras com quatro repetições. Utilizou-se amostras provenientes 
de dez lotes de sementes comerciais de soja, diferenciados em índices de 2% a 20% 
de microfissuras por meio do teste do hipoclorito de sódio (Krzyzanowski et al., 2004). 
As sementes foram submetidas a duas combinações de tratamentos químicos de 
sementes, sendo: 1) tratamento industrial de sementes (TIS calda = 10,2 mL.kg-1):
Carbendazim + Thiram (2 mL.kg-1), Imidacloprido + Tiodicarbe (5 mL.kg-1), Cobalto + 
Molibdênio (1,2 mL.kg-1), Talkum Gloss (3,5 g.kg-1) e Piridiam (2 mL.kg-1); 2) 
tratamento de sementes em laboratório (TS LAB calda = 5,2 mL.kg-1):  Carbendazim + 
Thiram (2 mL.kg-1), Cobalto + Molibdênio (1,2 mL.kg-1), Talkum Gloss (3,5 g.kg-1) e 
Piridiam (2 mL.kg-1) e testemunha sem tratamento químico.   

O desempenho fisiológico das sementes tratadas e da testemunha, foi avaliado 
por meio do teste de germinação, classificação do vigor de plântulas, comprimento de 
plântulas, primeira contagem de germinação e emergência de plântulas em areia. Os 
dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias foram 
comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Utilizou-se para as 
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análises estatísticas o programa SASM-Agri. Os tratamentos de sementes foram 
analisados individualmente em função dos índices de microfissuras.  

 Para o tratamento industrial (TIS) foi verificado que sementes tratadas 
apresentaram menor germinação nos índices de 8%, 10% e 16% de microfissuras 
(Figura 1A), mas não houve diferença significativa nos demais índices de dano 
mecânico, sendo poucos os efeitos observados na germinação. No teste de primeira 
contagem (Figura 1B), a partir de 14% de microfissuras, obteve-se os menores valores 
de plântulas normais para sementes tratadas em relação a testemunha. Quanto a 
emergência de plântulas (Figura 1C) verificou-se nitidamente os efeitos do tratamento 
químico utilizando sementes com microfissuras, especialmente acima 16%, percentual 
de danos onde ocorreu a menor emergência de plântulas de sementes tratadas, em 
razão da provável ação fitotóxica dos ingredientes ativos do tratamento químico 
associado as microfissuras. Estes efeitos foram observados também no comprimento 
das plântulas (Figura 1D) que foi reduzido em função do tratamento químico associado 
ao percentual de microfissuras acima de 14%. Para as plântulas normais fortes e 
fracas (Figuras 1E e 1F), verificou-se de modo geral, que sementes de soja com maior 
percentual de microfissuras (18% e 20%), quanto tratadas quimicamente, originam 
menor percentual de plântulas normais fortes e maior de fracas.  

Para o tratamento de sementes realizado em laboratório (TS LAB) não 
verificou-se diferenças na geminação (Figura 1G) de sementes tratadas e testemunha. 
Quanto a primeira contagem (PC) (Figura 1H), houve diferenças significativas, onde 
sementes tratadas e testemunha, apresentaram menores valores de PC nos índices 
16% e 18% de microfissuras. O teste de emergência de plântulas (Figura 1I) mostrou-
se novamente eficiente para elucidar os efeitos dos tratamentos estudados, onde 
pôde-se verificar que sementes com maiores índices de microfissuras (16%, 18% e 
20%) quando submetidas ao tratamento químico, resultam em menor percentual de 
plântulas normais emersas. Quanto ao comprimento das plântulas (Figura 1J) 
observou-se nos índices de 2%, 4%, 8%, 10% e 16% de microfissuras, ocorreu uma 
redução significativa no tamanho das plântulas em função do tratamento químico. Para 
as plântulas normais fortes e fracas (Figuras 1K e 1L) verificou-se que sementes que 
com maior índice de microfissuras (acima de 16%) originaram menor percentual de 
plântulas normais fortes e maior de plântulas normais fracas. 

Em suma, conforme os resultados obtidos, pode-se inferir que a presença 
progressiva de microfissuras no tegumento de sementes de soja interferiu 
negativamente no desempenho fisiológico para as amostras de sementes submetidas 
aos dois tratamentos químicos empregados (TIS e TS LAB) comparados a 
testemunha. Os efeitos foram mais acentuados na emergência de plântulas oriundas 
de sementes tratadas industrialmente (TIS) com elevados índices e microfissuras 
(acima de 16%).
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Figura 1. Valores de germinação (A e G), primeira contagem (B e H), emergência de plântulas 
(C e I), comprimento de plântulas (D e J), plântulas normais fortes (E e K) e plântulas normais 
fracas (F e L) avaliados em sementes de soja com microfissuras submetidas ao tratamento 
químico industrial (TIS) e realizado em laboratório (TS LAB).  
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BENASSI, V.T.1
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É de suma importância que a caracterização da qualidade dos grãos de soja 
produzidos e armazenados, disponibilizados para a comercialização e o consumo, seja 
bem definida, para minimizar as possíveis fontes das perdas de qualidade. Essas 
perdas são normalmente decorrentes das operações realizadas no processo de 
produção a campo, na colheita e na pós-colheita. 

Diversos fatores contribuem para a redução da qualidade dos grãos de soja. 
Dentre os principais, destacam-se as ocorrências de: danos mecânicos, que ocorrem 
principalmente na colheita e durante o seu processamento; danos de deterioração por 
intempéries, que são devidos à ocorrência de chuvas em pré-colheita e também aos 
possíveis retardamentos da colheita; danos causados por percevejos sugadores; e 
sementes esverdeadas, resultantes da maturação forçada dos grãos de soja, 
normalmente em virtude da morte prematura das plantas, causada por fatores bióticos 
ou abióticos. 

Além desses problemas, a qualidade de grãos de soja na armazenagem pode 
ser influenciada pela ação de diversos fatores. Entre estes, os fungos de 
armazenamento, especialmente dos gêneros Aspergillus e Penicillium sendo mais 
frequente em soja, o Aspergillus flavus.  (Henning, 2015; Lorini et al., 2015). Por outro 
lado, os fungos fitopatogênicos, de campo, como o Fusarium spp, Cercospora kikuchiii
e F pallidoroseum (syn. semitectum) perdem sua viabilidade durante o 
armazenamento. Além desses, algumas espécies de Fusarium, que podem ocorrer no 
campo, produzem micotoxinas (zearalenona) como o F. graminearum. Todos esses 
tipos de danos podem causar perdas significativas de qualidade dos grãos, resultando 
em prejuízos financeiros aos sojicultores e a todos os segmentos do agronegócio de 
soja brasileiro. O objetivo deste trabalho foi determinar a qualidade fisiológica e 
sanitária dos grãos de soja, produzidos na safra 2015/16, em amostras coletadas em 
dez estados brasileiros. 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Pós-colheita do Núcleo Tecnológico 
de Sementes e Grãos “Dr. Nilton Pereira da Costa” da Embrapa Soja, em Londrina, 
PR. Foram avaliadas 863 amostras de grãos, produzidos na safra 2015/16, 
provenientes dos estados do RS, SC, PR, MS, SP, MT, GO, MG, BA e TO, coletadas 
em 274 municípios. As amostras foram submetidas a testes para a avaliação da 
qualidade fisiológica e sanitária dos grãos. A qualidade fisiológica foi determinada por 
meio do teste de tetrazólio, que foi realizado conforme metodologia estabelecida por 
França-Neto et al. (1998), determinando-se os índices de ocorrência de danos 
mecânicos e danos causados por percevejos totais (nível 1-8) e danos por intempéries 
mais sérios (deterioração por umidade, nível 6-8) em duas subamostras de 50 grãos 
cada. A análise sanitária foi pelo método do papel de filtro (blotter), conforme 
metodologia descrita por Henning (2015), utilizando-se 200 grãos por amostra, 
distribuídos em 10 gerbox (20 grãos por gerbox). Após incubação em câmara a 20 °C ± 2 
°C, sob luz fluorescente branca, por sete dias, foi efetuada a leitura dos diversos 
microrganismos (fungos de campo, de armazenamento e bactérias) e os resultados 
expressos em porcentagem. 

Além disso, foi determinado o índice de ocorrência de grãos esverdeados, 
utilizando-se quatro subamostras de 100 grãos cada, que foram seccionadas ao meio, 
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para comprovar o esverdeamento das partes internas dos cotilédones. Os parâmetros 
obtidos foram tabulados por município, por microrregião e por estado, sendo esses 
valores médios aqui relatados.

Conforme os resultados do teste de tetrazólio, o índice médio de deterioração 
por umidade constatado no Brasil na safra 2015/16 foi de 28,1% (Tabela 1), valor esse 
muito superior ao constatado na safra 2014/15, que foi de 11,9% (França-Neto; 
Krzyzanowski, 2016). Essa diferença deve-se à ocorrência do fenômeno “El Niño” na 
safra 2015/16, que resultou em condições climáticas com maiores índices pluviais, que 
resultaram nesses maiores índices de deterioração por umidade. Especificamente em 
relação aos estados, os menores índices de deterioração por umidade (< 19%) foram 
constatados no RS, SC, SP e BA. Os estados do PR, MS, MT e TO apresentaram os 
maiores valores, acima de 32%. Em relação aos índices de danos mecânicos, a média 
nacional foi de 33,5% (Tabela 1), muito semelhante ao constatado na safra anterior, 
que foi de 32,9% (França-Neto & Krzyzanowski, 2016). Os maiores valores (> 35%) 
foram detectados nos grãos de soja produzidos nos estados do RS, SC e MG. Os 
demais estados apresentaram índices mais baixos, destacando-se o MS com os 
menores índices (19,2%). A maior fonte de danos mecânicos aos grãos de soja ocorre 
na operação de trilha durante a colheita, processo esse que deve ser aprimorado para 
reduzir a ocorrência desse problema. A média brasileira referente à ocorrência de 
danos por percevejo foi de 25,1%, muito próxima à observada em 2014/15, que foi de 
26,2% (França-Neto;Krzyzanowski, 2016). A ocorrência desses danos foi a mais baixa 
(< 20,0%) em SC, MG, TO e BA, estado esse que apresentou o menor índice 
constatado, de 6,8%. Esses danos foram mais elevados (> 30,0%) no PR, SP e MS, 
significando que o manejo integrado dessa praga deve ser aprimorado nessas regiões. 
Essa mesma tendência também foi constatada na safra anterior (França-Neto; 
Krzyzanowski, 2016). 

Os maiores índices de ocorrência de grãos esverdeados (> 2,8%) foram 
constatados no PR, SP e BA. Um dos principais fatores que resulta na ocorrência de 
elevados índices de grãos esverdeados está relacionado à ocorrência de déficit hídrico 
associado com elevadas temperaturas na fase final de maturação da soja (França-
Neto et al., 2012). Esse problema ocorreu na safra 2015/16 nesses três estados 
citados. 

Na análise sanitária verificou-se a ocorrência de outros fungos fitopatogênicos 
como o Phomopsis sp., Colletotrichum truncatum, C. kikuchii e F. pallidoroseum,
dentre outros; porém, optou-se por apresentar apenas os resultados referentes ao A.
flavus e F. graminearum, por serem ambos potenciais produtores de micotoxinas. Em 
resumo, conclui-se que: i) a ocorrência de A. flavus foi, de modo geral, baixa, estando 
dentro do padrão esperado, exceto em algumas amostras pontualmente identificadas; 
ii) a presença de bactérias saprofíticas foi elevada em amostras provenientes da 
maioria das regiões amostradas; porém sua ocorrência foi considerada normal; e iii) 
Fusarium graminearum, potencial produtor de micotoxinas (zearalenona) foi de 
ocorrência insignificante nas 863 amostras analisadas; sua presença foi esporádica e 
em índices muito baixos de infecção, somente nos estados do Sul (Tabela 2). 

Com base nos resultados, observaram-se sérios problemas de qualidade de 
grãos de soja, resultantes da ocorrência de elevados índices de danos mecânicos, de 
deterioração por umidade e de danos causados por percevejos em diversas regiões 
brasileiras. Esses problemas merecem ser controlados, visando à redução de seus 
índices de ocorrência e a consequente melhoria na qualidade dos grãos de soja 
produzidos. 
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Tabela 1. Índices porcentuais de danos mecânicos, de deterioração por umidade e de danos 
causados por percevejos, determinados pelo teste de tetrazólio e índices de grãos verdes, 
determinados em 863 amostras de grãos de soja produzidos na safra 2015/16 e provenientes 
de 274 municípios, em 84 microrregiões, em dez estados brasileiros. Embrapa Soja, 2017. 
Londrina, PR. 

ESTADO 
NÚMERO 

DE
MUNICÍPIOS 

NÚMERO 
DE

MICRORREGIÕES 

NÚMERO 
DE

AMOSTRAS 

TESTE DE TETRAZÓLIO 
GRÃO

ESVERDEADO 
DET.

UMIDADE (6-
8)

DANO 
MECÂNICO 

(1-8) 

DANO 
PERCEVEJO 

(1-8) 
    - - - - - - - - - - - - - - - - (%) - - - - - - - - - - - - - - - 

RS 67 14 146 10,4 38,4 23,6 1,0 
SC 43 8 60 18,7 44,3 14,1 0,8 
PR 75 23 170 36,6 32,6 30,4 3,0 
SP 13 7 32 18,8 30,8 33,6 2,9 
MS 17 4 68 40,0 19,2 37,3 1,3 
MT 22 9 144 37,6 30,6 29,2 2,0 
GO 19 5 110 28,2 33,4 27,5 2,3 
MG 13 10 60 25,0 37,7 18,5 1,7 
BA 1 1 59 17,6 27,3 6,8 5,6 
TO 4 3 14 32,9 25,3 19,0 0,1 

Total/Média 274 84 863 28,1 33,5 25,1 2,1 

Tabela 2. Porcentagem de Aspergillus flavus e bactérias saprofíticas determinada em 863 
amostras de grãos de soja produzidos no Brasil, na safra 2015/16, em dez estados produtores 
de soja. Embrapa Soja, 2017. Londrina, PR. 

Estado Nº Amostras Aspergillus flavus Bactérias 
% Máxima % Média % Máxima % Média 

RS 146 25,50 16,70 50,50 9,43 
SC 60 24,00 3,24 70,00 11,81 
PR 170 21,50 2,63 88,50 35,44 
SP 32 10,50 0,69 65,50 16,05 
MS 68 15,50 1,09 98,50 31,55 
MT 144 15,50 1,37 100,00 41,10 
GO 110 17,00 1,33 93,50 40,47 
MG 60 6,00 0,70 55,00 14,93 
BA 59 2,00 0,12 68,50 20,11 
TO 14 5,50 0,75 39,50 14,18 

BRASIL 863 25,50 1,71 100,00 28,53 
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DETERMINAÇÃO DAS QUALIDADES FISIOLÓGICA E SANITÁRIA DOS 
GRÃOS DE SOJA COLHIDOS NA SAFRA 2014/15 

FRANÇA-NETO, J.B.1; HENNING, A.A.1; KRZYZANOWSKI, F.C.1; LORINI, I.1;
HENNING, F.A.1; OLIVEIRA, M.A.1; MANDARINO, J.M.G.1; HIRAKURI, M.H.1;
BENASSI, V.T.1

1Embrapa Soja, Londrina, PR, ademir.henning@embrapa.br 

A caracterização da qualidade dos grãos de soja produzidos e armazenados, 
disponibilizados para a comercialização e o consumo, precisa ser bem definida para 
minimizar as possíveis fontes das perdas de qualidade. Essas perdas são 
normalmente decorrentes das operações realizadas no processo de produção a 
campo, na colheita e na pós-colheita. Dentre os diversos fatores que podem afetar a 
qualidade dos grãos de soja, destacam-se as ocorrências de: danos mecânicos, que 
ocorrem principalmente na colheita e durante o seu processamento; danos de 
deterioração por intempéries, que são devidos à ocorrência de chuvas em pré-colheita 
e também aos possíveis retardamentos da colheita; danos causados por percevejos 
sugadores; e sementes esverdeadas, resultantes da maturação forçada dos grãos de 
soja, normalmente em virtude da morte prematura das plantas, causada por fatores 
bióticos ou abióticos. 

Além desses problemas, a qualidade de grãos de soja na armazenagem pode 
ser influenciada pela ação de diversos fatores. Entre estes, os fungos de 
armazenamento, especialmente dos gêneros Aspergillus e Penicillium sendo mais 
frequente em soja, o A. flavus.  (Henning, 2015; Lorini et al., 2015). Por outro, os 
fungos fitopatogênicos, de campo, como o Fusarium spp, Cercospora kikuchiii e F.
pallidoroseum (syn. semitectum) perdem sua viabilidade durante o armazenamento. 
Além desses, algumas espécies de Fusarium, que podem ocorrer no campo, 
produzem micotoxinas (zearalenona) como o F. graminearum. Todos esses tipos de 
danos podem causar perdas significativas de qualidade dos grãos, resultando em 
prejuízos financeiros aos sojicultores e a todos os segmentos do agronegócio de soja 
brasileiro. O objetivo deste trabalho foi determinar as qualidades fisiológica e sanitária 
dos grãos de soja produzidos na safra 2014/15, em amostras coletadas em nove 
estados brasileiros. 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Pós-colheita do Núcleo Tecnológico 
de Sementes e Grãos “Dr. Nilton Pereira da Costa” da Embrapa Soja, em Londrina, 
PR. Foram avaliadas 815 amostras de grãos, produzidos na safra 2014/15, 
provenientes dos estados do RS, SC, PR, MS, SP, MT, GO, MG e BA, coletadas em 
228 municípios. As amostras foram submetidas a testes para a avaliação da qualidade 
fisiológica e sanitária dos grãos. A qualidade fisiológica foi avaliada por meio do teste 
de tetrazólio, que foi realizado conforme metodologia estabelecida por França-Neto et 
al. (1998), determinando-se os índices de ocorrência de danos mecânicos e danos 
causados por percevejos totais (nível 1-8) e danos por intempéries mais sérios 
(deterioração por umidade, nível 6-8) em duas subamostras de 50 grãos cada. A 
análise sanitária foi realizada pelo método do papel de filtro (blotter), conforme 
metodologia descrita por Henning (2015), utilizando-se 200 grãos por amostra, 
distribuídos em 10 gerbox (20 grãos por gerbox). Após incubação em câmara a 20 °C ± 2 
°C, sob luz fluorescente branca, por sete dias, foi efetuada a leitura dos diversos 
microrganismos (fungos de campo, de armazenamento e bactérias) e os resultados 
expressos em porcentagem. 

Além disso, foi determinado o índice de ocorrência de grãos esverdeados, 
utilizando-se quatro subamostras de 100 grãos cada, que foram seccionados ao meio, 
para comprovar o esverdeamento das partes internas dos cotilédones, e anotando-se 
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o porcentual de grãos esverdeados. Os parâmetros obtidos foram tabulados por 
município, por microrregião e por estado, sendo esses valores médios aqui relatados.

Conforme os resultados do teste de tetrazólio, os maiores índices de danos 
mecânicos (> 35%) foram detectados nos grãos de soja produzidos nos estados do 
RS, SC e MT (Tabela 1). Os demais estados apresentaram índices mais baixos, 
destacando-se o MS com os menores índices (28,6%). A maior fonte de danos 
mecânicos aos grãos de soja ocorre na operação de trilha durante a colheita, processo 
esse que deve ser aprimorado para reduzir a ocorrência desse problema. Em relação 
aos índices de deterioração por umidade, os menores valores foram constatados nos 
estados onde as condições climáticas são menos estressantes, em relação às 
temperaturas mais amenas: RS e SC (Tabela 1). Os estados do MS, GO e BA, 
apresentaram os maiores valores, acima de 17%. A ocorrência dos danos de 
percevejo foi a mais baixa também no RS e SC, sendo mais elevada no PR, SP e MS, 
significando que o manejo integrado dessa praga deve ser aprimorado nessas regiões. 

Os maiores índices de ocorrência de grãos esverdeados (> 5,0%) foram 
constatados no PR, MS e GO. Um dos principais fatores que resulta na ocorrência de 
elevados índices de grãos esverdeados está relacionado à ocorrência de déficit hídrico 
associado com elevadas temperaturas na fase final de maturação da soja (França-
Neto et al., 2012). Esse problema ocorreu na safra 2014/15 nesses três estados 
citados. 

A qualidade sanitária dos grãos de soja (Tabela 2), revelou na safra 2014/15 
baixa ocorrência de F. graminearum, especialmente nas regiões mais quentes. Por 
outro lado, a presença de bactérias (saprofíticas) foi bastante elevada atingindo 
índices bastante preocupantes (92,5%) em uma amostra de São Miguel do Oeste, SC 
e outra de Vale do Rio dos Bois, GO. Finalmente, com relação à presença de A. 
flavus, o principal fungo de armazenamento da soja, pode-se considerar que sua 
ocorrência, de maneira geral, foi baixa. Os índices mais elevados de ocorrência foram 
observados em amostra de grãos de Ponta Grossa, PR (45%); Cruz Alta, RS (24,5%), 
Vale do Rio dos Bois, GO (22,5%); Patrocínio, MG (17,5%); Itapeva, SP (16,5%) e 
uma amostra de Campos de Lages, SC (10,5%). Nos demais locais a presença do 
fungo foi relativamente baixa, não causando grandes preocupações quanto à 
contaminação por micotoxinas (aflatoxinas) que podem ser produzidas pelo fungo. 

Com base nos resultados, observaram-se sérios problemas de qualidade de 
grãos de soja, resultantes da ocorrência de elevados índices de danos mecânicos, de 
deterioração por umidade e de danos causados por percevejos em diversas regiões 
brasileiras. Esses problemas merecem ser controlados, visando à redução de seus 
índices de ocorrência e a consequente melhoria na qualidade dos grãos de soja 
produzidos. 
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Tabela 1. Índices porcentuais de danos mecânicos, de deterioração por umidade e de danos 
causados por percevejos, determinados pelo teste de tetrazólio e índices de grãos verdes, 
determinados em 815 amostras de grãos de soja produzidos na safra 2014/15 e provenientes 
de 228 municípios em nove estados brasileiros. Embrapa Soja, 2016. Londrina, PR. 

ESTADO 
NÚMERO 

DE
MUNICÍPIOS

NÚMERO 
DE

MICRORREGIÕES

NÚMERO 
DE

AMOSTRAS

TESTE DE TETRAZÓLIO 
GRÃO 

ESVERDEADO
DET.

UMIDADE 
(6-8) 

DANO 
MECÂNICO 

(1-8) 

DANO 
PERCEVEJO 

(1-8) 
    - - - - - - - - - - - - - - - - (%) - - - - - - - - - - - - - - - 

RS 29 7 74 4,5 40,3 16,3 2,7 
SC 40 9 60 4,7 40,7 14,5 1,8 
PR 70 21 186 10,4 30,8 35,5 5,6 
SP 14 8 60 10,4 34,1 32,9 2,1 
MS 17 4 70 18,6 28,6 35,4 6,2 
MT 21 8 152 12,9 35,6 21,8 3,1 
GO 17 5 128 17,0 31,0 21,0 6,0 
MG 17 11 61 10,4 32,3 27,4 2,7 
BA 3 2 24 17,5 30,2 22,1 1,4 

Total/Média 228 75 815 11,9 32,9 26,2 4,1 

Tabela 2. Qualidade sanitária (máxima % de ocorrência) de microrganismos, em 815 amostras 
de grãos de soja produzidos em nove estados do Brasil, na safra 2014/2015. 

ESTADO NÚMERO DE 
MUNICÍPIOS

NÚMERO DE 
AMOSTRAS A. flavus F. graminearum Bactérias

   - - - - - - - - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - 
RS 29 74 24,5 1,0 40,5 
SC 40 60 10,5 9,5 92,5 
PR 70 186 45,0 2,0 65,0 
SP 14 60 16,5 0,5 75,0 
MS 17 70 1,0 1,0 70,0 
MT 21 152 9,5 1,5, 73,5 
GO 17 128 22,5 0,0 92,5 
MG 17 61 17,5 5,0 86,5 
BA 3 24 4,0 1,0 44,0 

Total/Média 228 815 16,72 2,39 71,06 
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CURVA DE CRESCIMENTO DE PLÂNTULAS DE SOJA ORIUNDAS DE 
SEMENTES COM DIFERENTES NÍVEIS DE VIGOR 

MENEGUZZO, M.R.R.¹; MENEGHELLO, G. E.¹; XAVIER, F.M.¹; NADAL, A.P.¹; 
RADKE, A.K.¹; GONÇALVES, V.P.¹; MARTINS, A.B.N.¹; NEUMANN, A.M.¹; PIEPER, 
M.¹; HARTWIG, I.¹; TUNES, C.D.¹; TUNES, L.V.M.¹ 

1 Universidade Federal de Pelotas – Programa de Pós-Graduação em Sementes, Pelotas - RS, 
michelemeneguzzo@yahoo.com.br

Para ser considerada de alta qualidade fisiológica a semente de soja deve 
apresentar altas taxas de germinação e vigor, o que refletirá no desempenho a campo, 
resultando em um estabelecimento adequado da população de plantas, contribuindo 
com isso, para que sejam alcançados altos níveis de produtividade (Mondo et 
al.,2012).  

Com o uso dos testes de vigor, é possível identificar as diferenças associadas 
ao desempenho de lotes de sementes durante o armazenamento ou após a 
semeadura, visando destacar lotes com maior eficiência para o estabelecimento do 
estande de plantas sob a variação das condições ambientais (Marcos Filho et al., 
2009).

Sementes vigorosas, supostamente, originam plântulas com maior taxa de 
crescimento, devido a apresentarem maior capacidade de transformação e de 
suprimento de reservas dos tecidos de armazenamento e da maior incorporação 
destes pelo eixo embrionário (Dan et al., 1987). Campos cultivados com sementes de 
soja de alto vigor, consequentemente apresentaram melhores índices produtivos 
(Kolchinski; Schuch; Peske, 2005). Dentre as várias formas utilizadas para realizar 
avaliação do vigor de sementes, existem os testes baseados no desempenho de 
plântulas, onde é avaliado o comprimento e/ou peso seco das mesmas. No entanto, o 
crescimento e desenvolvimento destas é diferenciado dependendo do nível de vigor do 
lote. Conhecer a curva crescimento das plântulas em razão destas diferenças é 
fundamental para que a avaliação seja realizada em um momento em que realmente 
se manifestem as eventuais diferenças de vigor. 

Diante do exposto o objetivo do trabalho foi aprimorar a metodologia para 
avaliação do vigor baseado no desempenho de plântulas de soja, mediante a 
construção de curvas de crescimento para plântulas de soja em função do vigor das 
sementes.

O trabalho foi realizado no laboratório didático de análise de sementes do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de sementes da Universidade 
Federal de Pelotas, localizado no município de Capão do Leão-RS. Utilizou-se 
sementes da, cultivar 5855 RSF IPRO, com três níveis de vigor, denominados alto, 
médio e baixo. 

A avaliação da qualidade fisiológica das sementes foi realizada com vários 
testes, iniciando pela de germinação, utilizando-se quatro subamostras de 50 
sementes para cada unidade experimental. A avaliação foi realizada no oitavo dia 
após a instalação do teste, conforme as Regras para Análise de Sementes (RAS) 
(Brasil, 2009). Conjuntamente, foi realizado avaliação da primeira contagem de 
germinação. Para emergência à campo, foram utilizadas 400 sementes divididas em 
quatro repetições de 100 sementes, semeadas em canteiro preenchido com solo do 
tipo Planossolo, proveniente do horizonte A1. A contagem de plântulas foi realizada 
aos 21 dias após a semeadura. 

Para a avaliação do comprimento das plântulas, as sementes foram colocadas 
para germinar nas mesmas condições do teste de germinação, sendo utilizadas oito 
repetições de 20 sementes para cada tratamento. As sementes foram distribuídas no 
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sentido longitudinal, com a radícula e a micrópila voltadas para a parte inferior do 
papel. Os rolos foram acondicionados em sacos plásticos e posicionados 
verticalmente no germinador com temperatura de 25+2ºC. Realizou-se a partir de 36 
horas após a semeadura, de 12 em 12 horas, com o auxílio de uma régua graduada 
em milímetros, até o oitavo dia (192 horas) após a semeadura. Cada plântula foi 
analisada de individualizada, permanecendo nos rolos para as avaliações 
subsequentes, afim de possibilitar obter dados confiáveis para a construção da curva 
de crescimento. 

A matéria seca das plântulas foi realizada ao final do teste de comprimento de 
plântulas, coletando-se dez plântulas normais, separando a parte aérea da raiz com o 
auxílio de um bisturi e em seguida, foram secas em estuda a 65ºC até atingirem peso 
constante.  

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, porém, para as variáveis 
germinação, primeira contagem da germinação, emergência e peso seco o arranjo foi 
unifatorial (Vigor dos lotes de sementes). Para comprimento de plantas devido ao fator 
tempo a arranjo passou a ser bifatorial (vigor x tempo) ambos com oito repetições. Os 
dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0), seguido da 
comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade para o fator vigor e 
regressão polinomial para o fator tempo.  

Os dados apresentados na tabela 1, evidenciam a diferença da qualidade de 
sementes com alto, médio e baixo vigor. Plântulas originarias de sementes de alto 
vigor apresentam maior porcentagem de plântulas normais na primeira contagem de 
germinação, se comparadas com as sementes de médio e baixo vigor. Pode –se notar 
ainda, que para as variáveis germinação e emergência não ocorreu diferença 
significativa entre os níveis alto e médio, ocorrendo diferença estatística com o nível 
baixo. Da mesma forma, a massa seca da parte aérea de plântulas oriundas de 
sementes de alto e médio vigor não diferiram estatisticamente entre si, enquanto que o 
nível baixo diferiu dos demais. Para a massa seca total, ocorreu diferença significativa 
entre os níveis de alto e baixo vigor.

As diferenças entre os comprimentos de plântulas com diferentes níveis de 
vigor avaliadas de 12 em 12 horas, podem ser observadas na figura 1. Para 
comprimento de parte aérea (a) o comportamento da curva de crescimento para os 
três níveis de vigor foi quadrático, onde o nível de vigor alto apresentou maior 
crescimento para parte aérea, raiz (b) e total (c), diferindo do comportamento das 
sementes de baixo vigor, que apresentaram menor comprimento de plântula, quando 
comparado com sementes de alto e médio vigor.  

A maior velocidade nos processos metabólicos por sementes de alto vigor, 
propiciam emissão mais rápida e uniforme da raiz primária no processo de 
germinação, maior crescimento e plântulas com maior tamanho inicial (Schuch et al., 
1999).  Fato semelhante foi relatado por Vanzolini & Carvalho (2002) ao verificaram 
que as sementes de soja mais vigorosas produziram maior comprimento da raiz 
primária e comprimento total das plântulas.

Conclui-se que a curva de crescimento de plântulas de soja é diferenciada em 
razão do nível de vigor das sementes. As diferenças manifestam-se primeiramente e 
de forma mais intensa nas raízes.  
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Tabela 1. Primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), emergência (E) e massa 
seca da parte aérea (PA) e total (TO), de sementes de soja com três níveis de vigor (alto, 
médio e baixo).  

Nível de vigor PCG (%) G (%) E (%) Massa seca (g) 
PA R TO 

Alto 92 A 98 A 95 A 0,31 A 0,13ns 0,45 A 
Médio 82  B 90 A 90 A 0,29 A 0,12ns 0,41  AB 
Baixo 62    C 78  B 83  B 0,23   B 0,13ns 0,36    B 

CV (%) 8,48 7,58 7,42 9,86 7,58 7,54 
Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 
5% de probabilidade. 

Figura 1. Comprimento de parte aérea (a), raiz (b) e total (c) de plântulas de soja, em função 
do vigor das sementes.
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DESEMPENHO DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM FERTILIZANTES 
POTENCIALIZADORES

GONÇALVES, V.P.¹; MENEGHELLO, G.E.¹; MENEGUZZO, M.R.R.¹; TUNES, C.D.1;
OTALAKOSKI, J.¹; NEUMANN, A.M.¹; HARTWIG, I.¹; PIEPER, M.S.¹; LEVIEN, O.L.M.² 

1Universidade Federal de Pelotas-UFPel, Campus Capão do Leão, Pelotas, RS, 
vanessapg83@hotmail.com; 2Latino Agro Industria e Comércio de Fertilizantes – Ltda. – 
Spraytec.  

A utilização de sementes de alta qualidade é uma das decisões mais importantes 
na produção de soja. Porém, diversos outros fatores podem interferir no desempenho 
destas sementes, afetando o arranque inicial e o estabelecimento da cultura. 

Devido ao alto grau de exigência nutricional, a adubação é uma ferramenta 
essencial para a produção de grãos, uma vez que os nutrientes melhoram as 
características agronômicas das culturas, resultando em aumento de produtividade.  

Para se disponibilizar nutrientes às plantas, é possível realizar de forma 
convencional diretamente no solo, via aplicação foliar ou, alternativamente, via 
tratamento de sementes (TS), que é uma prática fácil, eficaz e muito utilizada. No TS 
podem ser utilizados diversos produtos, com propósitos diversos, como fungicidas, 
inseticidas, fertilizantes, inoculantes, enraizadores, nematicidas e outros, de maneira 
isolada ou combinada, cujo objetivo primeiro, deve ser não prejudicar a qualidade das 
sementes.

Com o mercado cada vez mais competitivo e altamente tecnificado, algumas 
formulações contemplam macro e micronutrientes, aminoácidos e substâncias 
enraizadores, que podem conferir às sementes tratadas com estes produtos, maior 
arranque inicial, maximizando com isso a expressão do seu vigor. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade fisiológica de sementes 
de soja e o desenvolvimento inicial de plantas em resposta ao tratamento de sementes 
com fertilizante complexo potencializador. 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Análises de Sementes – LAS, do 
departamento de Fitotecnia, FAEM/UFPel. Sementes de soja foram tratadas com 
fertilizante potencializador (PackSeed – Spraytec) utilizando-se cinco doses (0; 1,0; 2,0; 
3,0; e 4,5mL.kg-1). Após o tratamento a qualidade fisiológica foi avaliada pelos testes 
Germinação (G), Envelhecimento acelerado (EA), Comprimento das raízes (CR), 
Comprimento da parte aérea (CPA) e Comprimento total de plântula (CTP), em dois 
períodos, aos zero e 21 dias após o tratamento. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, com tratamentos arranjados em esquema fatorial 5 (doses de 
fertilizante) x 2 (épocas de avaliação), com quatro repetições. 

Posteriormente, foi realizado um estudo complementar para avaliar o 
desempenho inicial de plantas. Para tanto as sementes foram semeadas em tubos de 
PVC com 100 mm de diâmetro e 0,75 m de altura, utilizando-se como substrato uma 
mistura de areia e terra na proporção 2:1. Aos 7, 14 e 21 dias foram coletadas as plantas 
avaliando-se Massa Seca da Parte Aérea (MSPA), Massa Seca das Raízes (MSR), e 
Comprimento de Plantas. Em razão dos resultados obtidos nas avaliações de qualidade 
fisiológica, esta etapa foi realizada somente com sementes tratadas no mesmo dia da 
semeadura.

Os dados foram submetidos à análise de variância e posteriormente, as médias 
do fator tempo foram comparados pelo teste de Tukey (P< 0,05) e para o fator dose 
utilizou-se análise de regressão polinomial. 

Analisando os resultados do teste de germinação, foi possível constatar que não 
houve diferença significativa entre as doses e entre os períodos de avaliação após 
tratamento, demonstrando que o TS utilizado não prejudicou a germinação, que ficou 
entre 97% e 99%. Os resultados de envelhecimento acelerado, apontam que houve um 

323



Sessão de Tecnologia de Sementes 1011

pequeno aumento na expressão do vigor das sementes em função das doses na época 
zero, não havendo diferença estatística entre estas na avaliação realizada 21 dias após 
o TS, obtendo uma média de EA da ordem de 92%.  

Para comprimento das raízes, comprimento da parte aérea e comprimento total 
de plântula, não houve diferença significativa entre as doses. No entanto, o comprimento 
das raízes apresentou incremento com o aumento da dose quando a avaliação foi 
realizada 21 dias após o tratamento. Considerando os resultados, considera-se que o 
tratamento de sementes com o produto avaliado não compromete a qualidade fisiológica 
das sementes. Eventuais benefícios poderão ser alcançados quando houver absorção 
e utilização dos nutrientes pelas plantas o que nem sempre é possível ser observado na 
fase de plântula. 

A avaliação do comprimento das plântulas é um indicador para avaliar a 
expressão diferenciada do vigor das sementes, considerando que a maior taxa de 
crescimento é devida à maior translocação das reservas dos tecidos de armazenamento 
para o crescimento do eixo embrionário e/ou melhor aproveitamento de nutrientes 
disponíveis no meio. 

Quanto ao desempenho inicial de plantas, não foram identificadas diferenças 
significativas aos 7 dias após a semeadura (DAS) na MSPA, porém aos 14 DAS a 
resposta quadrática evidencia melhor desempenho das plantas ao utilizar a dose 
3,06mL.kg-1 (Ponto de máxima eficiência técnica). Aos 21 DAS a resposta foi linear, 
sendo possível observar um incremento da ordem de 25 mg por planta, considerando a 
maior dose utilizada em relação à testemunha, sem tratamento (Figura 1A).  

Para MSR, o melhor desempenho foi observado na dose 4,5mL kg-1, aos 7 DAS, 
com aumento da ordem de 0,53 mg planta-1 a cada mL kg-1. Aos 14 DAS não foram 
verificadas diferenças significativas nas doses testadas. Porém, aos 21 dias a maior 
eficiência foi observada na dose 2,85mL kg-1 (Figura 1B). 

O maior acúmulo de matéria seca reflete em plantas maiores e mais vigoras, 
como pode ser observado na Figura 2. O aporte de nutrientes oferecido às plantas via 
tratamento de sementes, permitiu que o estabelecimento da cultura fosse realizado de 
maneira mais eficiente, o que pode contribuir para o aumento de produtividade. 

Os resultados obtidos nesse trabalho permitem inferir que utilização do 
fertilizante complexo potencializador, via TS, não reduz a germinação das sementes, 
vigor das plântulas, e os componentes de biomassa por até 21 dias após o tratamento. 
A eficiência do produto testado demonstrou efeito mais pronunciado no estabelecimento 
inicial de plantas na dose 3,0 mL.kg-1.
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Figura 1. (A) Massa Seca da Parte aérea (mg planta-1), (B) Massa seca radicular (mgplanta-1) de 
plantas de soja, oriundas de sementes submetidas ao tratamento com diferentes doses de 
fertilizante complexo potencializador, em diferentes dias de crescimento (7, 14 e 21 dias após a 
semeadura). 

Figura 2. Desenvolvimento das plantas de soja, oriundas de sementes submetidas ao tratamento 
com diferentes doses de fertilizante complexo potencializador, aos 21 dias após a semeadura.
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COMPARAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS,PRODUTIVIDADE 
E CUSTO DE PRODUÇÃO DE CULTIVARESSUPERPRECOCES DE SOJA 

SOUZA, B.E.D.S.1; COSTA, A.S.C.1; FAGIOLI, M.1; SOUZA. N.O.S.1

1Universidade de Brasília - UnB, Campus Darcy Ribeiro, Agronomia, Brasília-DF. 

O desenvolvimento do melhoramento genético de plantas e de novas tecnologias 
permitiu que houvesse um grande aumento da produçao de soja no Brasil nas últimas 
décadas. Algumas tecnologias de alta relevância lançadas recentemente foram as 
cultivares superprecoces, que favorecem o plantio da safrinha, e as cultivares 
transgênicas (Bt), que são chamadas de soja Intacta. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar e comparar duas cultivares de soja superprecoces quanto a algumas 
características morfológicas, produtividade e custo de produção. 

Neste experimento foram utilizadasas cultivares NA 5909 RG e NS 6909 IPRO, 
ambas desenvolvidas pela empresa Nidera Sementes. O experimento foi realizado na 
Fazenda Santa Prisca em Santa Maria-DF. A semeadura ocorreudia 26 de outubro de 
2014 em uma área de 130 hectaresdividida em 2 pivôs centrais, sendo um de 60 ha e 
outro de 70 ha. Em cada pivô, plantou-se metade de sua área com a variedade NA 5909 
e a outra metade com a variedade NS 6909.Foi utilizado o mesmo tratamento de 
sementes e a mesma adubação para as duas cultivares, com leve diferença no uso de 
defensivos agrícolas.  

Na adubação foram aplicados 200 kg de MAP/ha com 10% de N e 52% de P₂O₅
no sulco de plantio. Na pulverização foram aplicados 350 mLde Teflubenzurom(Nomolt) e 
100 mL de Alfa-Cipermetrina(Fastac) a mais na cultivar NA5909 com relação à NS6909, 
totalizando R$30,02/ha de diferença de custo na aplicação de defensivos. A semente da 
NS 6909 foi R$217,29/hamais cara do que a semente da NA 5909, devido à alta 
tecnologia agregada. 

Pela interpretação dos resultados concluiu-se que a cultivar NA 5909 apresentou 
maior altura e número de ramos, porém a NS 6909 apresentou maior número de vagens 
e grãos por planta. O custo de produção, apenas da lavoura, da cultivar NS 6909 foi de 
R$187,27/haa mais que a NA 5909, com uma diferença perto de 12%. A cultivar NS 6909 
apresentou produtividade de 17,2 sacos por hectare a mais que a NA 5909. 

Tabela 1. Médias da altura de plantas, em m, números de ramos, de vagens e de grãos por planta 
das cultivares de soja NA 5909 e NA 6909.

GENÓTIPO
CARACTERÍSTICA MORFOLÓGICA

ALTURA (m) NÚMERO DE 
RAMOS/PTA

NÚMERO DE 
VAGENS/PTA

NÚMERO DE 
GRÃOS/PTA

NA 5909  63,87 a1 5,65 a 47,27 a 97,55 b

NS 6909 53,50 b 3,50 b 48,42 a 122,45 a

Teste F trat 54,20** 29,98* 0,16NS 14,58**

Teste F bloc 0,38NS 1,32NS 0,55NS 0,32NS

DMS (5%) 4,48 1,24 9,01 20,74

CV (%) 3,40 12,14 8,37 8,38
1 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
NS Valor não significativo pelo teste F, *valor significativo a 5% e **valor significativo ao nível de 1% de 

probabilidade pelo teste F.
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Tabela 2. Médias do peso de grãos por planta, em g/planta, da produtividade, em kg/ha e em 
sacos/ha das cultivares de soja NA 5909 e NA 6909. 

GENÓTIPO PESO DE GRÃOS/ 
PLANTA (g/pta)

PRODUTIVIDADE

kg/ha Sacos/ha

NA 5909  15,64 b1 2502,12 b 41,7

NS 6909 22,08 a 3533,44 a 58,9

Teste F trat 36,01** 36,03** -

Teste F bloc 0,28NS 0,28NS -

DMS (5%) 3,41 546,66 -

CV (%) 8,06 8,05 -
1 Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 
** Valor significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F.

Tabela 3. Custo da lavoura comparativo por hectare de gastos realizados durante o ciclo das 
cultivares de soja NA 5909 e NS 6909, em 2015. 

INSUMO NA 5909 (R$/ha) NS 6909 (R$/ha)

Sementes                                              257,66 474,95

Tratamento de sementes 67,17 67,17

Energia elétrica* 27,67 27,67

Mão de obra 14,94 14,94

Adubo 268,00 268,00

Defensivos agrícolas e foliares 483,66 453,64 

Combustível (diesel) 300,00 300,00

Total 1.419,10 1.606,37

Diferença entre custos 11,65% 
* com correção do dólar para 2015. 
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QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM FUNGICIDAS E 
SUBMETIDAS AO ARMAZENAMENTO 

BERNARDO, M.R.1; BRUZI, A.T.1; SILVA, K.B.1; ZAMBIAZZI, E.V.1.

1Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras, MG, mayra.r.b@hotmail.com. 

A semente é o insumo de maior relevância na cultura da soja, e, para que esta 
seja considerada de alta qualidade, deve a mesma apresentar pureza física e genética 
além de características fisiológicas e sanitárias satisfatórias. Durante o 
estabelecimento da cultura, alguns fatores podem interferir em seu desenvolvimento, 
como a ocorrência de patógenos, insetos-praga e nematoides. Dentre as doenças, as 
causadas por fungos são consideradas as de maior importância, não somente pelo 
maior número, mas pelos prejuízos causados, tanto no rendimento como na qualidade 
das sementes (COSTAMILAN et al., 2010). 

O emprego de medidas de controle que minimizem essas perdas é 
fundamental para o sucesso das lavouras. Dentre essas medidas, destaca-se, o uso 
de cultivares resistentes, sementes livres de patógenos e o tratamento químico. As 
sementes geralmente são armazenadas em condições ambientais não controladas, 
estando expostas a oscilações de temperatura e umidade relativa, e ao ataque de 
pragas e fungos de armazenamento, o que pode contribuir para a redução da 
qualidade das mesmas enquanto aguardam o momento da semeadura. 

O tratamento de sementes, principalmente com fungicidas e inseticidas pode 
contribuir para a redução desses efeitos nocivos, contribuindo para a manutenção da 
qualidade das sementes durante o período que as mesmas permanecem 
armazenadas (LUDWIG et al., 2011).  

Neste contexto, objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica de sementes de 
soja, submetidas a diferentes ambientes de armazenamento, tratadas com diferentes 
fungicidas. 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Análises de Sementes do 
Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Foram 
utilizadas sementes da cultivar BRS MG 850GRR. Avaliaram-se cinco fungicidas 
(Tabela 1). As sementes foram tratadas com os fungicidas seguindo a recomendação 
dos fabricantes, atentando-se para o tipo de formulação de cada produto. Como 
testemunha utilizou-se sementes sem nenhum tratamento.  

Após o tratamento com fungicidas, as sementes foram armazenadas em dois 
ambientes distintos, sendo um climatizado (Câmara Fria e Seca) com temperatura 
regulada a 10ºC e 50% de umidade relativa e outro não climatizado (Unidade de 
Beneficiamento de Sementes – UBS/UFLA). Após 0, 45, 90 e 135 dias de 
armazenamento as sementes foram submetidas às avaliações dos efeitos dos 
tratamentos com fungicidas e armazenamento nos diferentes ambientes. 

A qualidade das sementes foi avaliada mediante as seguintes determinações: 
a)Teor de Água: as sementes foram submetidas à determinação do teor de água em 
percentagem, conforme descrito em Regras para análise de sementes (BRASIL, 
2009). b)Germinação em areia: as sementes foram distribuídas em substrato areia de 
textura média. As avaliações foram realizadas no 8º dia após a semeadura (BRASIL, 
2009). c)Germinação em papel: as sementes foram distribuídas sobre papel toalha 
germitest com volume de água destilada para embebição na quantidade de 2,5 vezes 
o peso do  papel seco. A seguir, estes foram acondicionadas em germinador à 
temperatura de 25ºC. As avaliações foram realizadas de acordo com os critérios 
estabelecidos nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). d)Emergência 
de Plântulas: o substrato utilizado foi composto pela mistura de solo + areia (na 
proporção 2:1) e, em seguida levado a bandejas plásticas. Para a semeadura utilizou-
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se contadores, nos quais foram dispostas 100 sementes por bandeja, cobertas com 
uma camada entre 2-3 cm do substrato. Após a semeadura, as bandejas foram 
mantidas em casa de vegetação à temperatura de 25 ºC e umidade de 70%, sendo 
molhadas diariamente de acordo com as necessidades da cultura. A partir da 
emergência da primeira plântula (cotilédone visível) foram realizadas avaliações 
diárias, computando-se o número de plântulas emergidas até a estabilização. Foi 
considerada a porcentagem média final de emergência (% E). e)Teste de frio: foram 
semeadas quatro subamostras de 50 sementes, para cada lote, em caixas plásticas. O 
substrato foi constituído de 2/3 de areia e 1/3 de terra, com posterior suplementação 
com água até atingir 60% da sua capacidade de retenção. As sementes foram 
semeadas e permaneceram durante sete dias à 10ºC em câmera fria. Após este 
período, as caixas foram transferidas para casa de vegetação à temperatura de 25 ºC 
e umidade de 70%, sendo molhadas diariamente de acordo com as necessidades da 
cultura, onde permaneceram por sete dias, quando foi realizada a contagem das 
plântulas emersas, conforme Cicero; Vieira (1994). Os resultados foram expressos em 
porcentagem. 

A precisão experimental neste trabalho foi avaliada pelo coeficiente de 
variação. As estimativas obtidas apresentaram variação entre 4,36 e 7,86, 
evidenciando assim a alta precisão experimental, segundo Pimentel Gomes (2009). 

Atualmente, no mercado brasileiro há diversos fungicidas registrados para a 
cultura da soja, com diferentes princípios ativos, no entanto as informações que 
associam a qualidade de semente aos atuais princípios ativos disponíveis no mercado, 
para o tratamento de sementes, são escassas. Para os diferentes fungicidas 
utilizados, no presente trabalho (Tabela 1), pode-se afirmar que os fungicidas 
comerciais Protreat (Carbendazim + Tiram), Maxim (XLMetalaxil-m + Fludioxonil) e 
Vitavax (Carboxina + Thiram) proporcionaram uma melhor qualidade das sementes, 
sendo superior aos demais tratamentos, e a testemunha, para todas as variáveis 
avaliadas, com exceção da germinação em papel (Tabela 2). 

Com relação aos dias de armazenamento pode-se observar que houve 
redução no potencial fisiológico das sementes com o decorrer dos dias para todas as 
características avaliadas (Figura 1). Considerando que a semente é o insumo 
primordial para o estabelecimento dos cultivos e que possue alto valor agregado, 
esses resultados são expressivos uma vez que, a mesma quanto maior o período de 
armazenamento, menor será o vigor. 

Assim sendo, os fungicidas comerciais  Protreat (Carbendazim + Tiram), Maxim 
(XLMetalaxil-m + Fludioxonil) e Vitavax (Carboxina + Thiram) proporcionaram uma 
melhor qualidade das sementes. O armazenamento em ambiente controlado influencia 
na qualidade de sementes tratadas com fungicidas e as sementes tratadas com 
fungicidas perdem sua viabilidade quando armazenadas por longos períodos de 
tempo.
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Tabela 1. Produtos utilizados no tratamento de sementes visando armazenamento. 

Nome Comercial Ingrediente Ativo Classe 
Testemunha - - 
Standak Top Piraclostrobina + Tiofanato metílico + Fipronil Fungicida/Inseticida 
Protreat Carbendazim + Tiram Fungicida 
Maxim XL Metalaxil-m + Fludioxonil Fungicida 
Vitavax  Carboxina + Thiram Fungicida 
Certeza Tiofanato metílico + Fluazinam Fungicida 
Cercobin 500 SC Tiofanato metílico Fungicida 

Tabela 2. Médias fenotípicas para os atributos teste frio (TF- %), emergência em bandeja (EB- 
%), germinação em areia (GA- %), germinação em papel (GP- %) e teor de água  (TA- %). 

Fungicidas TF EB GA GP TA 
Protreat 85,93a 90,93ª 88,50a 73,34b 10,11a 
Vitavax 85,54a 91,08ª 89,93a 72,05b 9,78b 
Maxim XL 84,18a 90,30ª 88,31a 74,70b 9,99a 
Testemunha 81,68b 91,49ª 76,21b 79,15a 10,01a 
Certeza 79,03c 90,53ª 59,50e 80,28a 10,14a 
Standak TOP 78,89c 88,73b 69,06c 77,15a 9,78b 
Spectro 77,72c 87,09b 63,81d 73,26b 9,99a 
Ambientes      
Natural 81,54 90,18 74,31b 73,72b 10,02 
Câmara Fria 82,17 89,87 78,64a 77,69a 9,93 
As médias seguidas pela mesma letra na coluna pertencem ao mesmo grupo pelo teste de Scott e Knott 
(1974)  a 95% de confiabilidade. 

Figura 1. Análise de regressão para teste frio (A), emergência em bandejas (B), germinação 
em areia (C), germinação em papel (D) e teor de água (E) para avaliação de sementes de soja 
submetidas a diferentes épocas de armazenamento. 
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SOBREVIVÊNCIA DE Bradyrhizobium, EMERGÊNCIA E SANIDADE DE 
SEMENTES DE SOJA EM FUNÇÃO DO TRATAMENTO FITOSANITÁRIO, 

PERÍODO E CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM 
 

GOMES, D.1; HENNING, F.A.2; NOGUEIRA, M.A.2 ZUCARELI, C.1; HUNGRIA, M.2; 
PASSADOR, A.L1; SAPUCAY, M.J.L.C1 
 
1Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, PR, diogodg89@gmail.com; 2Embrapa 
Soja. 

 
O potencial produtivo da soja depende da interação do genótipo x ambiente. A 

obtenção de estandes adequados é um dos fatores que contribuem para o 
desempenho a campo, pois este influencia na arquitetura da planta e pode impactar 
nos componentes de produção de maneira positiva ou negativa. Segundo França Neto 
et al. (2010), o uso de sementes de boa qualidade fisiológica e sanitária ocupa papel 
de destaque, já que proporcionam maior tolerância da lavoura a estresses bióticos e 
abióticos, principalmente no início de seu desenvolvimento, o que contribui para um 
estande adequado e minimização dos prejuízos. 

Cerca de 90% das culturas utilizadas para a alimentação são propagadas via 
sementes, o que as torna eficientes na disseminação de fitopatógenos (Popinigis, 
1985). Além dos fitopatógenos, os insetos-praga são de grande relevância pois podem 
reduzir a população de plantas, comprometendo o estande e a qualidade das 
sementes produzidas. Dessa forma, a adoção do tratamento fitossanitário é 
imprescindível, porém, essa técnica pode afetar a qualidade fisiológica das sementes 
e a sobrevivência do Bradyrhizobium inoculado, dependendo do agroquímico e do 
tempo de exposição. 

Com os avanços na tecnologia de sementes, vários produtos químicos têm 
sido agregados às sementes. Neste trabalho objetivou-se avaliar a influência de 
tratamentos químicos, condição e tempos de armazenamento, na emergência de 
plântulas, sanidade e sobrevivência de Bradyrhizobium inoculado em sementes de 
soja. 

O experimento foi desenvolvido no núcleo tecnológico de Sementes e Grãos, 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Soja, com sementes da 
cultivar BRS 388 RR produzida na safra 2016/2017 em Londrina - PR. 

O delineamento foi inteiramente casualizado no esquema fatorial 5x4x2, com 
quatro repetições. O primeiro fator constituiu-se dos tratamentos de sementes com e 
sem inoculação com Bradyrhizobium (estirpes SEMIA 5079 + SEMIA 5080) com um 
inoculante contendo 3,0E+9 unidades formadoras de colônia (UFC)/mL: fipronil + 
piraclostrobina + metil tiofanato (S); fipronil + piraclostrobina + metil tiofanato + 
inoculante (SI); imidacloprido + tiodicarbe (CR); imidacloprido + tiodicarbe + inoculante 
(CRI) e testemunha absoluta (sem agroquímico e inoculante) (T). O segundo fator 
foram quatro tempos de armazenamento: 0, 20, 40 e 60 dias. Por fim, o terceiro fator 
foram duas condições de armazenamento: ambiente não controlado (AM) e câmara 
fria (10 ±2 oC; 55 % UR) (CF). 

Avaliaram-se a emergência de plântulas em areia, a incidência de Fusarium 
spp. pelo método do papel de filtro, e a recuperação de células de Bradyrhizobium 
inoculadas. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O efeito do tempo de 
armazenamento foi ajustado por análise de regressão. Para os dados relativos à 
incidência de Fusarium spp. realizou-se a transformação para 1/arco cosseno 
(√y/100). 

Houve interação entre tempo e condição de armazenamento para a 
emergência de plântulas em areia. Aos 0, 20 e 40 dias de armazenamento não houve 
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diferença significativa entre as condições de armazenamento (Tabela 1). Já para 60 
dias houve maior porcentagem de plântulas emergidas quando as sementes foram 
acondicionadas em câmara fria, o que mostra a eficiência da manutenção do potencial 
fisiológico das sementes nessa condição. Houve redução linear da germinação com o 
tempo, sobretudo em condição ambiente, evidenciado pelo coeficiente angular mais 
negativo (Figura 1A). Estes resultados corroboram os observados por Cardoso et al. 
(2004), trabalhando com sementes de soja tratadas com fungicidas. 

 Já a ocorrência de Fusarium spp apresentou efeito isolado do tratamento de 
sementes e tempo de armazenamento. Apesar do ajuste quadrático ao longo do 
tempo de armazenamento, houve certa tendência de constância na incidência do 
patógeno (Figura 1B). Considerando o tratamento de sementes (Figura 2), a 
inoculação com Bradyrhizobium não interferiu na eficiência dos produtos, sendo que 
os tratamentos com S apresentaram a maior eficiência, seguidos dos tratamentos com 
CR, que resultaram na diminuição do patógeno em relação à testemunha. Apesar de 
não ser um fungicida, CR afetou negativamente a ocorrência do patógeno, 
evidenciando sua toxicidade. Conceição et al. (2014) não observaram controle de 
Fusarium spp com o tratamento químico de sementes. Por outro lado, Mertz et al. 
(2009) observaram controle do patógeno, o que corrobora os dados deste trabalho. 
Estas divergências podem ter ocorrido devido aos princípios ativos utilizados, bem 
como a dose do produto. 

A recuperação de células de Bradyrhizobium das sementes diminuiu pelo 
contato com os produtos químicos (Tabela 2), sobretudo no tratamento com CR, o que 
foi constatado já no dia da inoculação. A dose de inoculante foi calculada para 
fornecer 1,2 x 106 UFC semente-1, esperando-se a recuperação de 0,8 a 1 x 105 UFC 
semente-1. Nota-se que esse número foi atingido apenas no primeiro dia no tratamento 
com S. Após 20 dias de armazenamento, seja em temperatura ambiente ou em 
câmara fria, a recuperação de células ficou abaixo do valor preconizado como ideal 
para promover uma nodulação adequada da soja. Para os demais tempos de 
armazenamento, 40 e 60 dias, a recuperação foi de 0 UFC.sem-1 (dados não 
apresentados). Estes resultados corroboram aos obtidos por Pereira et al. (2009). 
Quanto às condições de armazenamento, a câmara fria promoveu maior sobrevivência 
de Bradyrhizobium, porém em valores aquém dos ideais (Tabela 2). 

O armazenamento em câmara fria preserva a qualidade fisiológica das 
sementes e aumenta a sobrevivência de Bradyrhizobium, porém os produtos químicos 
aplicados ao tratamento de sementes, apesar de diminuírem a incidência de Fusarium 
spp., afetam negativamente a sobrevivência do Bradyrhizobium. 
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Tabela 1. Emergência em areia de plântulas de soja no desdobramento da interação tempo e 
condições de armazenamento. 

Condição de 
armazenamento 

Tempo de armazenamento (dias) 
0 20 40 60 
――Emergência de plântulas em areia (%)―― 

Ambiente 89 A 87 A 85 A 71 B 
Câmara fria 89 A 89 A 87 A 78 A 

CV (%) 7,37    
*Médias seguidas por letras iguais na coluna, não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade. 
 
 
Tabela 2. Unidades formadoras de colônias (UFC) recuperadas de sementes de soja 
submetidas a diferentes tratamentos químicos, tempos e condições de armazenamento. 

Tratamento 
químico1

Condição de 
armazenamento2

Tempo de 
armazenamento (dias)

Número de UFC 
semente-1

Desvio 
padrão 

CRI - 0 2,0E+4 ± 1,3E+4 
SI - 0 1,2E+5 ± 2,1E+4 

CRI AM 20 2,0E+2 ± 9,4E+1 
CRI CF 20 1,8E+3 ± 4,2E+2 
SI AM 20 2,1E+3 ± 2,7E+2 
SI CF 20 3,1E+4 ± 1,0E+3 

1Tratamentos químicos: CRI: Imidacloprido + Tiodicarbe + SEMIA 5079 + SEMIA 5080; SI: fipronil + 
piraclostrobina + metil Tiofanato + SEMIA 5079 + SEMIA 5080. 2Condição de armazenamento: AM: 
ambiente; CF: câmara fria. 
 
 
 

Figura 1. Emergência em areia de plântulas de soja no desdobramento da interação tempo e 
condições de armazenamento (A) e incidência de Fusarium spp (B) em função do efeito isolado 
do tempo de armazenamento. 
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Figura 2. Incidência de Fusarium spp. (%) em sementes de soja em função do efeito isolado do 
tratamento químico, com ou sem inoculante à base de Bradyrhizobium. * Médias seguidas por 
letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
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NITROGÊNIO MINERAL E CULTURAS DE ENTRESSAFRA 
INFLUENCIANDO O POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE SOJA 
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GARBELINI, L. G.1; ZUCARELI, C.1 
 

1Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, PR, 
andresampaioferreira@gmail.com;2Embrapa Soja. 

 
O cultivo de espécies vegetais no período de outono/inverno (entressafra da 

soja) pode proporcionar melhorias nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo, 
elevando a sua qualidade, além de reduzir problemas com fungos fitopatogênicos, 
fitonematóides, alguns insetos-praga e plantas daninhas (Balbinot Junior et al., 2011).  

Geralmente a diversificação das espécies em sucessão com a soja abrange 
culturas de retorno econômico complementar, como o trigo (em regiões subtropicais) e 
o milho segunda safra (em regiões tropicais). Além disso, na entressafra da soja 
podem ser cultivadas espécies fornecedoras de cobertura do solo, como as crotalárias 
(Crotalaria sp.) e a braquiária (Urochloa sp.). Em contrapartida, a manutenção da área 
em pousio durante a entressafra pode levar à degradação do solo pela erosão e à 
perda do carbono orgânico, além de permitir alta infestação de plantas daninhas. 

As culturas de entressafra possuem diferenças no potencial de produção de 
biomassa aérea e radicular e diferentes relações C/N, que impactam na velocidade de 
decomposição da biomassa e na dinâmica do nitrogênio (N) e outros nutrientes no 
solo, podendo afetar a fixação biológica do nitrogênio (FBN), a nutrição nitrogenada e 
o desempenho agronômico da soja cultivada em sucessão (Balbinot Junior et al., 
2011). 

Do mesmo modo, a aplicação de N-mineral no milho segunda safra pode 
influenciar na quantidade de biomassa produzida pelo milho e na dinâmica de N no 
solo, com reflexos sobre a soja cultivada em sucessão. Adicionalmente, é possível que 
ocorra interação entre as espécies cultivadas na entressafra e a fertilização 
nitrogenada mineral na cultura da soja, alterando a dinâmica de N no solo, a 
nodulação e a nutrição nitrogenada da cultura. Tais modificações podem favorecer a 
nutrição e o desenvolvimento da soja, elevando assim a capacidade do vegetal em 
gerar sementes melhor formadas, com maior quantidade de reservas e, 
consequentemente, com maior potencial fisiológico.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de cultivos de entressafra e da 
adubação nitrogenada na soja sobre o potencial fisiológico das sementes produzidas. 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Embrapa Soja, 
Londrina, PR, durante o período de fevereiro de 2016 a março de 2017. O solo da área 
experimental foi classificado como Latossolo Vermelho distroférrico. O delineamento 
experimental foi em blocos completos ao acaso, com parcelas subdivididas, com cinco 
repetições. Nas parcelas de 5 x 8 m foram alocados os cultivos de outono/inverno: 
pousio (área mantida sem vegetação), braquiária (Urochloa ruziziensis), crotalaria 
(Crotalaria spectabilis), milho (Zea mays) segunda safra com 0 e 80 kg ha-1de N em 
cobertura e trigo (Triticum aestivum) sem adubação nitrogenada de cobertura. Nas 
subparcelas 2,5 x 8 m, foram alocados dois níveis de N mineral na implantação da 
soja cultivada em sucessão às culturas de entressafra (0 ou 30 kg ha-1de N).  

O híbrido de milho AG 9010 YG, a braquiária e a crotalária foram semeados em 
março de 2016 e o trigo (cv. BRS Gralha Azul) em abril de 2016. No tratamento em 
que o milho recebeu adubação nitrogenada em cobertura foram aplicados, a lanço, 80 
kg ha-1 de N na forma de ureia (45% N), no estádio V6. Posteriormente, a soja (cv. 
BRS 1010 IPRO) foi semeada em 16 de outubro de 2016. Nos tratamentos em que a 
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soja foi adubada com N mineral na implantação, aplicaram-se 30 kg ha-1 de N na 
forma de nitrato de amônio (34% N), a lanço.  

As plantas foram colhidas e trilhadas manualmente. As sementes das cinco 
repetições foram agrupadas e homogeneizadas para formação dos lotes para 
determinação da germinação e vigor. Foram conduzidos os seguintes testes: 

a) Teste de germinação: realizado com oito subamostras de 50 sementes, que 
foram semeadas em rolos de papel germitest, umedecidos com um volume de água 
destilada equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco e, posteriormente, 
acondicionados em germinador a 25°C. A contagem do número de plântulas normais 
foi realizada aos cinco e oito dias após a semeadura (Brasil, 2009);  

b) Primeira contagem da germinação: constitui-se em um teste de vigor e foi 
efetuado utilizando-se a mesma metodologia do teste de germinação, computando-se 
a porcentagem de plântulas normais obtidas no quinto dia após a semeadura;  

c) Envelhecimento acelerado (EA): utilizou-se caixas de plástico, adicionando-
se 40 ml de água destilada ao fundo. As amostras foram distribuídas em camada única 
tomando toda a superfície da tela metálica suspensa no interior de cada caixa. O EA 
foi conduzido a 41º C durante 48 horas. Posteriormente, foram conduzidos testes de 
germinação, a 25º C. Depois de cinco dias foi computada a porcentagem de plântulas 
normais de cada amostra (Marcos Filho et al. 2000);  

d) Condutividade elétrica: as repetições de 50 sementes tiveram as massas 
determinadas e acondicionadas em copos plásticos de 200 mL. Foram adicionados, 75 
mL de água destilada, e mantidas em câmaras de germinação à temperatura de 25ºC, 
por 24 horas. Após este período, foram realizadas leituras em condutivímetro de 
eletrodo constante igual a 1,0. Os resultados foram expressos em μS cm-1 g-1; 

Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação de médias 
pelo teste Tukey a 5% de significância. 

Houve interação entre as culturas de entressafra e adubação nitrogenada na 
soja para germinação, primeira contagem da germinação e envelhecimento acelerado 
(Tabela 1). O percentual de germinação das sementes de soja produzidas sem 
adubação nitrogenada e após a braquiária e a crotalária foi superior à produzida após 
o trigo e o pousio. Na soja adubada com N, as sementes produzidas após braquiária e 
crotalária também foram superiores aos demais tratamentos, porém, sem diferir-se 
estatisticamente do trigo. A aplicação de N na soja elevou a germinação das sementes 
quando a cultura foi cultivada após a braquiária e o trigo. Todavia, após o milho, com 
ou sem N, a aplicação de N na oleaginosa reduziu a germinação das sementes. 

Na primeira contagem da germinação, na soja sem adubação nitrogenada, o 
cultivo de trigo, pousio e braquiária na entressafra resultaram em menor germinação, 
enquanto que a crotalária proporcionou maior percentual, sem diferir estatisticamente 
do milho sem N em cobertura. Já na soja que recebeu N mineral, os cultivos de 
crotalária e braquiária na entressafra resultaram em maior percentual de germinação 
das sementes de soja do que as demais culturas de entressafra.  

No teste de envelhecimento acelerado, para soja sem N mineral, o pousio 
resultou em vigor inferior aos demais tratamentos. Na soja adubada com N, o maior 
vigor foi obtido na sucessão com braquiária, milho sem N e trigo. Destaca-se que a 
fertilização nitrogenada na soja reduziu o vigor das sementes produzidas após o 
cultivo de crotalária na entressafra. A condutividade elétrica foi influenciada somente 
pela cultura de entressafra (Tabela 2). O tratamento com milho sem N teve a menor 
condutividade, sem diferir-se da braquiária e do trigo, proporcionando portanto, 
sementes de maior vigor.  

Enfatiza-se que os resultados apresentados são provenientes de apenas uma 
safra, sendo necessários trabalhos complementares para melhor elucidação dos 
efeitos das culturas de entressafra e da fertilização nitrogenada na soja sobre o 
potencial fisiológico das sementes. Não obstante, os resultados ora apresentados 
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indicam que, de forma geral a crotalária sem a aplicação de N na soja e a braquiária, 
sobretudo quando associada ao N na soja favorecem a produção de sementes com 
maior potencial fisiológico.   
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Tabela 1. Germinação, primeira contagem da germinação e envelhecimento acelerado de 
sementes de soja influenciados pela interação entre culturas de entressafra e adubação 
nitrogenada. 

Adubação 
mineral na 

soja 

Culturas de entressafra 
Braquiária Crotalária Milho 0 N Milho 80 N Pousio Trigo 

Germinação (%) - CV(%): 7,3 
Soja 0 N 83,50 Ba 89,00 Aa 82,25 Aab 81,5 Aab 74,50 Abc 71,00 Bc 

Soja 30 N 89,75 Aa 85,50 Aa 73,00 Bc 74,25 Bbc 74,75 Abc 82,75 Aab 
Primeira contagem da germinação (%) - CV(%): 9,7 

Soja 0 N 70,75 Bbc1 83,5 Aa 77.25 Aab 73,00 Ab 70,25 Abc 61,5 Bc 
Soja 30 N 83,00 Aa 76,50 Ba 67,25Bb 67,00 Ab 67,00 Ab 72,50 Ab 

Envelhecimento acelerado (%) - CV(%): 9,4 
Soja 0 N 72,00 Ab 90,50 Aa 77,50 Aab 79,50 Aab 50,00 Bc 85,5 Aab 

Soja 30 N 80,00 Aab 72,00 Bbc 81,50 Aab 70,50 Abc 62,50 Ac 87,50 Aa 
1Médias seguidas pelas mesmas letras, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si 
pelo teste de Tukey a 5% de significância. 0 N = sem nitrogênio mineral; 30 N = 30 kg ha-1 de N mineral; 
80 N = 80 kg ha-1 de N mineral. CV = coeficiente de variação. 
 

Tabela 2. Condutividade elétrica de sementes de soja em resposta ao manejo de culturas de 
entressafra 

  Condutividade elétrica (µS cm-1 g-1)
Braquiária 79,4 BC1 
Crotalária 90,3 AB 
Milho 0 N 73,5 C 
Milho 80 N 94,9 A 

Pousio 88,9 AB 
Trigo 85,5 ABC 

CV (%) 10,5 
1Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 0 N = sem nitrogênio mineral; 80 N = 80 kg ha-1 de N mineral. CV = coeficiente de variação. 
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Uma das estratégias de erradicar a entrada ou inibir as interações de doenças 
bióticas e abióticas na cultura da soja é o tratamento de sementes. E de grande 
relevância em cultivos de soja o aumento da importância da transmissão de doenças 
da soja (Sinclair e Backman, 1989). As perdas estimadas estão por volta de 8% da 
produção nacional nos EUA no ano de 1996. Contudo, mediante favorecimento das 
condições climáticas e ausência de rotação de cultura tem causados perdas de 10% 
da produtividade (Mantecón, 2008). 

O tratamento químico de sementes utilizando classicamente os ingredientes 
ativos Captan e Thiram são amplamente utilizados pela indústria e em pesquisas  
visando reduzir a incidência de fitopatógenos. No entanto, existe uma ampla gama de 
fungicidas utilizados para combater doenças em mudas ou plântulas, contudo em alta 
pressão de doença, estes ingredientes ativos são ineficazes (Wang & Davis, 1997). 

Alguns desses produtos químicos têm potencial de ser prejudicial ao solo e 
plântula, bem como, transportar o potencial para ser fitotóxico para as sementes, 
mudas emergentes, provocando sintomas fitotóxicos (Fatmi et al., 1991).  

A hipótese desse trabalho é de que os tratamentos implementados nas 
sementes ofereçam impacto na expressão de complexos de doenças na soja e nos 
parâmetros morfológicos e de rendimento. O objetivo deste experimento foi avaliar o 
impacto do tratamento de sementes de soja com fungicidas, inseticidas e fertilizantes 
nos danos provocados por complexos de agentes bióticos e sua relação com 
parâmetros de produção.  

Na safra 2018, utilizando soja cultivar Brasmax Desafio RR (8773 RSF-7.4), 
realizou-se a aplicação de três tratamentos representados por: T1 - controle negativo, 
T2 - Carbendazim+Tiram; Imidacloprido; fertilizante (150+350; 600; nd g i.a. 100 kg-1),
T3 - 1) Ciantraniliprole; 2) Tiametoxam; 3) Abamectina; 4) metalaxil + tiabendazol + 
fludioxonil (1) 600; 2) 350; 3) 500; 4) 20+150+25 g i.a. 100 kg-1), distribuídos em quatro 
blocos delineamento em blocos casualizados. Foram avaliados a severidade 
fitossanitária (SEVFITO) aos 51, 67, 74, 81 e 116 dias após o plantio (DAP), 
permitindo a construção de curvas de progresso e cálculo da área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) e taxa de infecção (TI), além de parâmetros 
morfológicos e de produção, que foram submetidos à testes de hipótese (paramétricos 
e não paramétricos) e testes de comparação de médias (Skott-Knott). A associação 
dos valores de SEVFITO foi associado a presença e ausência de agentes bióticos e 
abióticos foram analisados via análise de componentes principais. As variáveis 
morfológicas e/ou de rendimento foram tomadas de 10 plantas por bloco, 
representadas por altura das plantas (AP, cm), altura da inserção do primeiro nó 
(AIPN, cm), número de vagens por planta (NVP), número de nós por planta (NNP), 
número de grãos por planta (NGP), massa de 100 grãos (M100G, g) e massa de grãos 
da planta (MPLANT, g). Todas as variáveis sanitários e de rendimento foram 
analisadas de forma agrupada e individualmente via análise multivariada de 
componentes principais e correlações canônicas. 
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As variáveis sanitárias representadas pela SEVFITO aos 51, 67, 74, 84 DAP, 
AACPD e TI, não apresentaram corresponderam as premissas dos testes 
paramétricos. E nos testes não paramétricos, não houve rejeição da hipótese de 
nulidade para todas as variáveis sanitárias (Tab. 1) e M100G (Tabela 2), não havendo 
diferenças significativas nos danos avaliados nas folhas somente nos parâmetros de 
rendimento sendo as diferenças significativas apontadas pelos testes paramétricos 
(AP, AIPN, NNP – Tabela 2) e não paramétricos (NVP, NGP e MPLANT – Tabela 2) 

A partir do teste paramétrico dos parâmetros morfológicos foi observado no 
tratamento com 1) Ciantraniliprole (Fortenza 600FS); 2) Tiametoxam (Cruiser 350FS); 
3) Abamectina; 4) metalaxil+tiabendazol+fludioxonil (Maxim Advanced) 
estatisticamente a maior altura de planta e altura da inserção do primeiro nó (Tab. 2). 
Já no tratamento 1) Carbendazim+Tiram (Protreat); 2) Imidacloprido (Sombrero); 3) 
fertilizante (Acorda)  e testemunha apresentaram estatisticamente o maio numero de 
nós por plantas (Tabela 2). 

A partir do teste não paramétrico dos parâmetros de rendimento foi observado 
que na testemunha e no tratamento 1) Carbendazim+Tiram (Protreat); 2) Imidacloprido 
(Sombrero); 3) fertilizante (Acorda) estatisticamente as maiores médias do número de 
vagens por planta (NVP), massa de grãos por planta (MGP) e massa de grãos por 
planta (MPLANT) (Tabela 2).

Ao relacionarmos todas severidades nos diferentes dias de avaliação, AACPD 
e TI, as variáveis canônicas explicam adequadamente as diferenças entre os 
tratamentos sendo os tratamentos severidade aos 67 DAP (X67), aos 81 DAP (X81),  
aos 74 DAP (X74), AACPD e TI mais explicam as diferenças quanto a severidade 
fitossanitária apresentada (Figura 1A). Os tratamentos controle negativo (T1) e T2 - 1) 
Carbendazim+Tiram (Protreat); 2) Imidacloprido (Sombrero); 3) fertilizante (Acorda) 
estiveram maior correlação com as variáveis severidade fitossanitária aos 81 DAP, aos 
74 DAP, AACPD e TI.  Já o tratamento T3 - 1) Ciantraniliprole (Fortenza 600FS); 2) 
Tiametoxam (Cruiser 350FS); 3) Abamectina; 4) metalaxil+tiabendazol+fludioxonil 
(Maxim Advanced) foi mais influenciado pela severidade fitossanitária aos 67 DAP 
(Figura 1A). 

Os vetores canônicos verificaram adequadamente parâmetros de rendimento 
e/ou morfológicos (can1 e can2 acima de 60%). O tratamento T3 - 1) Ciantraniliprole 
(Fortenza 600FS); 2) Tiametoxam (Cruiser 350FS); 3) Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil (Maxim Advanced), foi explicado positivamente pelas 
variáveis AIPN e AP. O tratamento T1 - controle negativo foi positivamente explicado 
pelas variáveis NVP, NGP e NPLANT. O tratamento T2 - 1) Carbendazim+Tiram 
(Protreat); 2) Imidacloprido (Sombrero); 3) fertilizante (Acorda) foi positivamente 
explicado por NNP e M100G (Figura 1B). 

Na interação dos parâmetros sanitários e de rendimento na ausência do 
tratamentos de sementes foi mais influenciado pela massa da planta (MPLANT), 
aumento do número de grãos por planta (NGP), aumento do número de vagens por 
planta (NVP) e maior severidade fitossanitária aos 51 DAP. O tratamento T3 - 1) 
Ciantraniliprole (Fortenza 600FS); 2) Tiametoxam (Cruiser 350FS); 3) Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil (Maxim Advanced) foi mais influenciado pela altura 
da inserção do primeiro nó, a severidade fitossanitária aos 74 DAP e a taxa de 
infecção. Por fim, o efeito do tratamento T2 - 1) Carbendazim+Tiram (Protreat); 2) 
Imidacloprido (Sombrero); 3) fertilizante (Acorda),  foi explicado pelo número de nós 
por plantas e massa de 100 grãos (Figura 1C). 

Nesse contexto, a hipótese do presente trabalho foi refutada apenas para os 
parâmetros sanitários, não sendo para os parâmetros de rendimento. O complexo de 
agentes bióticos e abióticos não foram influenciados pelo tratamentos de sementes, 
aspectos morfológicos e de rendimento. 
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Testemunha 17,2 a 11,3 a 7,7 a 23,9 a 404,5 a 0,1 a
1) Carbendazim+Tiram(Protreat);
2) Imidacloprido (Sombrero); 3) 
fertilizante (Acorda) 11,3 a 12,9 a 6,2 a 15,2 a 335,4 a 0,0 a
1) Ciantraniliprole (Fortenza 
600FS); 2) Tiametoxam (Cruiser 
350FS); 3) Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil 
(Maxim Advanced) 13,7 a 12,0 a 10,7 a 19,4 a 389,7 a 0,0 a
Valor F
CV(%)
Testemunha 17,2 a 11,3 a 7,7 a 23,9 a 404,5 a 0,1 a
1) Carbendazim+Tiram(Protreat);
2) Imidacloprido (Sombrero); 3) 
fertilizante (Acorda) 11,3 a 12,9 a 6,2 a 15,2 a 335,4 a 0,0 a
1) Ciantraniliprole (Fortenza 
600FS); 2) Tiametoxam (Cruiser 
350FS); 3) Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil 
(Maxim Advanced) 13,7 a 12,0 a 10,7 a 19,4 a 389,7 a 0,0 a
Valor de Friedman 0,70ns

Tratamentos de sementes Severidade Fitossanitária (DAP) AACPD TI

F2,38 = 0,0691ns

1259,9594,90 62,78 142,60 86,22 43,51

1,9487ns 0,5454 ns 1,1168ns 1,6623ns 1,30ns

51 67 74 84

F2,38 = 0,9729ns F2,38 = 0,2244n F2,38 = 0,7748ns F2,38 = 1,3565ns F2,38 = 0,9887ns
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Tabela 1. Médias e parâmetros dos testes de hipótese paramétricos e não paramétricos das 
severidades fitossanitárias nos diferentes dias após o plantio (DAP), área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) e taxa de infecção (TI) da doença*. 

*Médias seguidas de mesma letra na vertical não diferem entre si ao teste Skott-Knott à P~0,05; médias 
marcadas em negrito satisfazem a regra de normalidade ou não do teste de hipótese. 
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A B C 

Testemunha 65,7 b 6,0 b 51,7 a 14,3 a 123,3 a 17,1 a 20,7 a
1) Carbendazim+Tiram(Protreat); 2) 
Imidacloprido (Sombrero); 3) fertilizante 
(Acorda) 81,1 a 5,6 b 30,6 b 14,6 a 94,0 b 17,9 a 17,4 a
1) Ciantraniliprole (Fortenza 600FS); 2) 
Tiametoxam (Cruiser 350FS); 3) 
Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil (Maxim 
Advanced) 84,9 a 9,0 a 30,0 b 13,2 b 79,4 b 17,3 a 12,3 b
Valor F
CV(%)
Testemunha 65,7 c 6,0 b 51,7 a 14,3 a 123,3 a 17,1 a 20,7 a
1) Carbendazim+Tiram(Protreat); 2) 
Imidacloprido (Sombrero); 3) fertilizante 
(Acorda) 81,1 b 5,6 c 30,6 b 14,6 a 94,0 ab 17,9 a 17,4 ab
1) Ciantraniliprole (Fortenza 600FS); 2) 
Tiametoxam (Cruiser 350FS); 3) 
Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil (Maxim 
Advanced) 84,9 a 9,0 a 30,0 b 13,2 b 79,4 b 17,3 a 12,3 b
Valor de Friedman 7,3

Tratamentos de sementes AIPN NVP NNP NGPAP

22,8** 22,4225**

F2,38=8,2841** F2,38=34,5750** F2,38=10,2713**

11,2000**

F2,38=4,1860*

8,6857**

MPLANTM100G

F2,38=9,8974** F2,38=0,5026ns F2,38=4,5503*

46,14 11,07 32,10 13,99 52,4020,52 20,70

0,47,7721**

Tabela 2. Médias e parâmetros dos testes de hipótese paramétricos e não paramétricos das 
severidades fitossanitárias nos diferentes dias após o plantio (DAP), área abaixo da curva de 
progresso da doença (AACPD) e taxa de infecção (TI) da doença*. 

*Médias seguidas de mesma letra na vertical não diferem entre si ao teste Skott-Knott à P~0,05; médias 
marcadas em negrito satisfazem a regra de normalidade ou não do teste de hipótese 

Figura 1. Correlações canônicas de parâmetros de sanitários (A),  parâmetros de rendimento 
(B) e interação de ambos parâmetros (C). Legenda: Syn Test – Testemunha; Syn Fazenda - 1) 
Carbendazim+Tiram(Protreat); 2) Imidacloprido (Sombrero); 3) fertilizante (Acorda); Syn TS - 1) 
Ciantraniliprole (Fortenza 600FS); 2) Tiametoxam (Cruiser 350FS); 3) Abamectina; 4) 
metalaxil+tiabendazol+fludioxonil (Maxim Advanced) 
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QUALIDADE DE SEMENTES DE GENÓTIPOS DE SOJA SUBMETIDOS À 
DETERIORAÇÃO APÓS RETARDAMENTO DE COLHEITA 

PÁDUA, G.P.1; JUHÁSZ, A.C.P.2; FRANÇA-NETO, J.B.3; KRZYZANOWSKI, F.C.3;
PAES, J.M.V.2

1Embrapa//EPAMIG-Oeste, Uberaba, MG, gilda.padua@embrapa.br 2Epamig Oeste, Uberaba, 
MG, 3Embrapa Soja, Londrina, PR. 

O período de viabilidade da semente é extremamente variável, dependendo 
tanto de características genéticas, quanto de efeitos ambientais durante as fases de 
desenvolvimento e da condução dos processos de colheita. Uma vez que ocorram 
condições desfavoráveis, em alguma dessas fases, danos fisiológicos podem resultar 
em prejuízos à qualidade das sementes, sendo a intensidade desses danos variável 
com fatores genéticos, intrínsecos de cada cultivar.

Em condições climáticas favoráveis, os problemas podem não se manifestar; 
porém, a ocorrência de chuvas ou orvalho, associada a altas temperaturas diminuem a 
qualidade das sementes à medida que a colheita é retardada. O retardamento da 
colheita prejudica os fatores de qualidade, como o vigor e a germinação, e reduz a 
densidade das sementes, pelo aumento da taxa de respiração das mesmas (Vieira et 
al., 1981). 

Metodologias como o retardamento de colheita e a determinação do conteúdo 
de lignina no tegumento de sementes, segundo França-Neto e Krzyzanowski (2003), 
podem ser utilizadas com sucesso em programas de melhoramento genético para a 
avaliação da qualidade de sementes de soja. Isso tem propiciado o desenvolvimento 
de linhagens e cultivares com sementes de melhor qualidade, apresentando maior 
tolerância à deterioração no campo e no armazém. 

Os objetivos desse trabalho foram caracterizar diferentes genótipos quanto ao 
comportamento no campo sob condições adversas e selecionar quanto a maior 
tolerância à deterioração no campo, para o desenvolvimento de materiais e 
lançamento de cultivares de soja com sementes de melhor qualidade fisiológica e, 
consequentemente, maior produtividade.  

O experimento foi conduzido no Campo Experimental Getúlio Vargas e no 
Laboratório de Análise de Sementes da Epamig e nos Laboratórios de Fisiologia e 
Química de Sementes da Embrapa Soja.  

 Foram utilizadas cinco linhagens/cultivares (RR) e quatro linhagens/cultivares 
(IPRO), todas do grupo de maturidade relativa (6,5 a 7,5) pertencentes ao Programa 
de Melhoramento Genético da soja, parceria Embrapa / Epamig / Fundação Triângulo. 
Os genótipos foram cultivados na mesma época e local, em parcelas de quatro linhas 
com seis metros de comprimento. Duas linhas centrais foram colhidas manualmente, 
em três épocas diferentes e subsequentes. As colheitas foram realizadas aos sete, 14 
e 21 dias de retardamento. As plantas colhidas foram secas à sombra até que as 
sementes atingissem o grau de umidade desejado, em seguida trilhadas manualmente 
e armazenadas em câmara fria, até a realização das análises de laboratório.  

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos testes de 
germinação, de vigor (envelhecimento acelerado), tetrazólio (deterioração por 
umidade), peso de mil sementes e o rendimento das parcelas, em kg.ha-1 a 13% de 
água. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial nove (genótipos) x três (épocas de colheita). Os dados foram submetidos à 
análise de variância e a comparação das médias foi realizada pelo teste de Scott-Knott 
(p<0,05).
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Não houve interação entre genótipos e épocas de colheita para as variáveis 
analisadas. Entretanto, há diferenças de qualidade entre genótipos apresentando 
germinação superior os genótipos 1, 3, 4 e 7 (Tabela 1). 

Em relação ao envelhecimento acelerado, tomando-se como parâmetros os 
níveis de vigor alto (84 a 75%), médio (74 a 60%) e baixo (59 a 50%), dos nove 
genótipos avaliados quatro deles (1, 3, 4 e 7) apresentaram características genéticas 
superiores com vigor médio (Tabela 1). Os genótipos 2, 5 e 6 apresentaram baixo 
vigor e dois deles (8 e 9) com vigor abaixo de 50%. 

Pelo teste de tetrazólio é possível identificar os diferentes níveis de viabilidade 
das sementes. Foi verificado deterioração das sementes em cinco genótipos avaliados 
(2, 5, 6, 8 e 9) identificados com sérios níveis de deterioração.  

O peso de mil sementes variou de 19,3 a 17,7 g e a produtividade de 3.846 a 
3.204 kg ha-1 (Tabela 1). Segundo Zuffo et al. (2017), a produtividade e a massa de mil 
sementes de soja não são afetadas pelo atraso de colheita até 35 dias após R8.

Quando se avaliou os parâmetros de qualidade de sementes em função das 
épocas de colheita, independente dos genótipos, constatou-se que o retardamento de 
colheita de até sete dias após o estádio R8, não afeta a germinação, o vigor 
(envelhecimento acelerado e tetrazólio - dano por umidade), a massa e a 
produtividade das sementes (Tabela 2). O atraso de colheita a partir de 14 dias após 
R8, prejudica a germinação e o vigor das sementes, apresentando maiores níveis de 
deterioração a campo.  

A partir de 21 dias de retardamento de colheita as sementes apresentaram 
menor massa de mil sementes e a produtividade decresceu 12,7%. 

Diante disso, a hipótese do presente trabalho foi confirmada. Dependendo das 
condições ambientais durante o desenvolvimento da soja, existe diferenças de 
comportamento de genótipos, em relação às condições adversas a campo. Há 
necessidade de avaliações de linhagens, antes do lançamento da cultivar, para 
subsidiar os programas de melhoramento genético, para o caráter qualidade de 
sementes.
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Tabela 1. Germinação (%), envelhecimento acelerado (%), tetrazólio (deterioração por umidade 
%), massa de mil sementes (g) e produtividade de sementes de soja (kg ha-1) em função de 
diferentes genótipos de soja.

Genótipo Germ. Env. Acel. TZ (6 – 8) Massa Produt. 
1* 90 a 67 a 1,7 a 15,3 d 3204 a 

 2** 78 b 50 b 6,5 a 15,6 d 3408 a 

 3** 85 a 62 a 2,3 a 16,7 c 3308 a 

 4** 89 a 63 a 1,8 a 14,7 e 3746 a 

 5** 76 b 52 b 7,7 a 16,6 c 3463 a 

6* 76 b 42 c 5,2 a 17,7 b 3846 a 

7* 88 a 64 a 1,3 a 15,5 d 3583 a 

8* 78 b 50 b 5,7 a 17,5 b 3750 a 

9* 69 b 32 c 4,5 a 19,3 a 3508 a 

CV (%) 9,9 22,9 114,5 3,3 11,0 
*Linhagem / cultivar (RR); **Linhagem / cultivar (IPRO).  
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de    
 Scott-Knott. 

Tabela 2. Germinação (%), envelhecimento acelerado (%), tetrazólio (deterioração por umidade 
%), massa de mil sementes (g) e produtividade de sementes de soja (kg ha-1) em função de 
três épocas de colheita. 

Época Germ. Env. Acel. TZ (6 – 8) Massa Produt. 

  7 d 90 a 77 a 1,2 a 17,4 a 3879 a 

 14 d 79 b 52 b 2,0 b 16,6 b 3683 a 

 21 d 75 c 32 c 9,1 b 15,6 c 3043 b 

CV (%) 9,9 22,9 114,5 3,3 11,0 
*Linhagem / cultivar (RR); **Linhagem / cultivar (IPRO).  
1Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste de    
 Scott-Knott.
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MONITORAMENTO DA ATIVIDADE DE COLHEITA DE SEMENTES DE SOJA 

TEIXEIRA, S.B.1; TONELLO, A.A.2; LOPES, A.F.3

1Eng. Agrônoma, doutoranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de 
Sementes-UFPEL, Pelotas-RS. sheila_bigoli@hotmail.com; 2Eng. Agrônomo pela UFSM; 
3Tecnologo em Agropecuária pela UEG. 

A colheita mecânica e o beneficiamento são as principais fontes de danos 
mecânicos em sementes. Na colheita, a semente fica particularmente susceptível ao 
dano mecânico, imediato ou latente, e os danos podem apresentar-se logo no 
momento ou em consequências futuras para o armazenamento e semeadura. A 
semente de soja é muito sensível ao dano mecânico, uma vez que as partes vitais do 
eixo embrionário (radícula, hipocótilo e plúmula) estão situados sob um tegumento 
pouco espesso, que praticamente não lhe oferece proteção (França Neto & Henning, 
1984).

Durante a manipulação mecânica das sementes, o teor de água presente nas 
mesmas é um fator bastante importante, pois se elevado, na operação de colheita, 
prejudica a debulha, favorecendo o aparecimento de danos mecânicos latentes, pela 
fragilidade da semente, e, se o teor de água é baixo, favorece a ocorrência de danos 
por trincamento da semente, que no caso da soja, devido a sua estrutura, ocorre 
facilmente o rompimento do eixo embrionário e a consequente morte da semente. E, 
apesar da importância econômicas das perdas quantitativas na colheita, a 
preocupação maior, na produção de sementes, recai sobre a qualidade, pois as 
mesmas podem não alcançar os padrões necessários e serem recusadas para fins de 
semeadura (Peske, 2006). 

Por esse motivo técnicas de monitoramento em tempo real da operação de 
colheita, fornecem informações que auxiliam na tomada de decisões com o intuito de 
reduzir os índices de perda da operação (Chioderoli et al., 2012). Desta forma, o 
presente trabalho teve por objetivo monitorar, a operação de colheita mecanizada de 
sementes de soja, realizada simultaneamente por quatro colhedoras de grãos, de 
modo a identificar qual o(s) fator(es) que mais influencia na perda qualitativa de 
sementes de soja.  

Este trabalho foi realizado em um campo registrado de produção de sementes 
localizado no município de Correntina, BA, situado nas proximidades das coordenadas 
13° 32’ 08” S e 45° 94’ 92” O, com altitude próximo a 900 m e declividade inferior a 5% 
no qual se encontrava instalada a cultivar Monsoy M9144RR. Durante as avaliações 
foram monitoradas, simultaneamente, quatro colhedoras modelo axial, a Case 2388, S 
680, STS 9750 e STS 9779, as quais trabalharam lado a lado, numa velocidade de 6 a 
7 km h-1.

Ao longo de um dia de colheita foram avaliados parâmetro operacionais das 
máquinas como velocidade do rotor (de 250 a 450 rpm) e abertura do côncavo (de 15 
a 40mm), além de parâmetros relacionados a semente, como o grau de umidade (%) e 
o dano mecânico (%), realizado em amostras retiradas do tanque graneleiro das 
máquinas.

O grau de umidade (GU) das sementes foi realizado com 3 repetições através 
de um determinador de umidade portátil Mini Gac da DICKEY-John. E o dano 
mecânico (DM) foi quantificado pelo teste de hipoclorito a partir de 2 repetições de 100 
sementes. As sementes foram imersas por 10 minutos em água destilada contendo 
hipoclorito de sódio (5,25%) e, em seguida, espalhadas sobre folhas de papel toalha, 
para a determinação da porcentagem de sementes danificadas através da contagem 
do número de sementes entumecidas (Krzyzanowski et al. 2004). 
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Para a estatística foi realizada uma análise de regressão múltipla, utilizando o 
procedimento Stepwise Seletion a partir do valor de máxima verossimilhança pelo 
critério akaike (AIC), com a finalidade de encontrar o modelo mais ajustado, capaz de 
estimar as variáveis causadoras de danos mecânicos. Realizado com o auxílio dos 
Softwares SigmaPlot 12.0 e Statistica 10.0. 

Na Tabela 1 apresenta-se o resumo da regressão múltipla onde evidencia que 
não houve efeito significativo do tipo de máquina, velocidade do rotor e abertura de 
côncavo sobre o dano mecânico da semente. Isso se deve principalmente pelo fato de 
serem trabalhadas dentro dos valores indicados para as colhedoras utilizadas e 
também por se tratarem de variáveis manipuláveis, elas passaram por ajustes ao 
longo do período de colheita, conforme pode ser visto na Figura 1. Onde pode-se 
constatar que ao longo das horas de colheita houve uma tendência de redução na 
velocidade do rotor e um aumento na abertura do côncavo, de modo a compensar a 
redução natural do teor de água da semente, o que facilita o sistema de trilha. 
Notando-se a importância do monitoramento constantes dos parâmetros operacionais 
das colhedoras para a realização dos ajustes necessários de modo a não prejudicar a 
qualidade da semente que está sendo colhida. 

Os fatores que mais influenciaram no dano mecânico das sementes foram o 
grau de umidade e a hora, os quais apresentaram interação, com superfície de 
resposta linear, apresentando máximo DM no menor GU e maior hora (Figura 2).
Sabe-se que a umidade da semente varia ao longo do dia, alcançando seu menor 
valor no período da tarde, que é quando a temperatura está mais elevada e a umidade 
do ar mais baixa. O baixo grau de umidade favorece o trincamento das sementes, 
principal dano mecânico contabilizado pelo teste de hipoclorito. Com isso nota-se a 
importância da realização da colheita mais próximo ao ponto de maturação fisiológica, 
quando o grau de umidade da semente está mais elevado, facilitando o equilíbrio entre 
a utilização de colheita mecanizada e a redução do dano mecânico.  

Nesse trabalho é possível concluir que com um adequado monitoramento da 
operação de colheita, e a boa capacitação dos técnicos envolvidos, é possível diminuir 
o dano mecânico causado pela máquina, através de regulagens eficientes e 
constantes ao longo do dia. O fator mais importante para o controle do dano mecânico 
é o grau de umidade, por esse motivo deve-se evitar colher sementes com grau de 
umidade abaixo de 13%. 
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Tabela 1. Resumo da tabela de regressão múltipla. 
Modelo Cp R2 Adj R2 MSerr A B C D E

1 9.648 0.727 0.724 2.08 * 
2 3.061 0.750 0.745 1.926 * * 
3 2.981 0.756 0.748 1.903 ns * * 
4 4.070 0.758 0.748 1.905 ns * * ns

5 6.000 0.758 0.745 1.925 ns * * ns ns

A: Tipo de Máquina; B: Hora; C: GU; D: Rotor; E: Côncavo; ns: não significativo; * p<0.001. 
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Figura 1. Velocidade do rotor (rpm) e abertura do côncavo (mm) ao longo de um dia de 
colheita. 

Figura 2. Superfície de resposta da ocorrência de dano mecânico (%) em função do grau de 
umidade da semente e do horário de colheira.
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IMPACTO DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM INSETICIDA SOBRE 
PARÂMETROS AGRONÔMICOS DA SOJA (Glycine max (L.) Merril) 

NONATO, A.C.1; JUNQUIERA, L.B.2; SOUZA, I.J.S.2; FERREIRA, A.L.2; ROCHA, 
G.J.S2; LAMBERT, A.R.1; JARDEL, L.P.1

1Professor na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), email: acnufmg@gmail.com; 2Aluno
na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); 

A soja (Glycine max (L.) Merril) é a principal cultura do agronegócio brasileiro e 
o desempenho observado nas diversas regiões produtoras nesta temporada indica 
uma continuada tendência de crescimento da área plantada, atingindo o percentual de 
1,8% em relação à safra passada, totalizando 33.856,0 mil hectares, com uma 
expectativa de produção de 113.013,4 mil toneladas. 

O tratamento de sementes é uma técnica de aplicação de agrotóxicos ou afins 
sobre as sementes com o intuito de realizar o controle fitossanitário, o qual é uma 
medida de proteção agrícola de ação localizada.  

A descoberta da propriedade bioativadora da molécula tiametoxam tem sido 
objeto de estudos realizados por pesquisadores de órgãos oficiais e universidades, 
com a intenção de pesquisar profundamente seus mecanismos de ação (Gazzoni et 
al., 2008). Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do 
tratamento de sementes com inseticidas, no desenvolvimento inicial da soja.  

O experimento foi conduzido no município de Tupaciguara, MG, semeado no 
dia 22 de abril de 2017. A cidade de Tupaciguara está localizada na região Sudeste, a 
uma altitude de 860 metros, latitude de 18º 35’ 32” S e a longitude de 48º 42’ 18” W. O 
município apresenta clima subtropical úmido, variando entre 12 a 28 ºC, com inverno 
seco e temperatura amena, e verão úmido com temperaturas elevadas. O índice 
pluviométrico médio é de 1477 mm/ano, considerado satisfatório para a maioria das 
culturas (INMET, 2016). 

As sementes de soja cultivar 6210 IPRO (precoce) foram caracterizadas 
inicialmente quanto a germinação, vigor. Para avaliar a germinação foi semeado 60 
sementes em um recipiente com areia onde ocorreu a germinação de 58 sementes. 
Foram tratados 0,5 kg de sementes para cada tratamento. Cada produto foi 
incorporado às sementes empregando-se uma seringa, e, em seguida 
homogeneizado.

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados com 4 tratamentos e 
10 repetições. Cada parcela foi constituída por 8 sacos de polietileno (30 cm de altura 
e 10cm de largura) contendo substrato composto de esterco bovino, solo e areia na 
proporção de 5:4:1 e adubo químico NPK 5-38-00 na dosagem de 300 kg por hectare. 
A parcela útil foi constituída de quatro(4) plantas sendo selecionados os saquinhos 
centrais. Em cada recipiente foram semeadas três sementes na profundidade de três 
centímetros. Após a emergência foi feito o desbaste deixando apenas uma plântula. O 
experimento foi irrigado de acordo com as necessidades hídricas da planta. 

O experimento foi conduzido durante 30 dias e os caracteres avaliados foram: 
Os parâmetros avaliados foram: biomassa de folhas; biomassa do caule; biomassa da 
raiz e altura de plantas. 

Os resultados da análise de variância (Tabela 1) indicaram que houve 
diferença significativa a 1% de probabilidade (P <0,01) para as variáveis de biomassa 
de folhas, biomassa do caule, biomassa de raiz e altura de plantas. Para o fator blocos 
apenas para o parâmetro altura de plantas foi observado diferença significativa a 5% 
de probabilidade (P <0,05).
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Para o parâmetro biomassa de folhas de soja coletados no estágio vegetativo 
V5 observou que os tratamentos Tiametoxam e Imidacloprid + Tiodicarbe 
apresentaram maior massa verde em relação aos demais tratamentos e testemunha.  

Para o parâmetro biomassa do caule de soja coletados no estágio vegetativo 
V5 observou que os tratamentos Tiametoxam, fipronil e Imidacloprid + Tiodicarbe 
apresentaram resultados semelhantes entre si, mas superiores a testemunha (Figura 
1).

Para o parâmetro biomassa de raiz de soja coletados no estágio vegetativo V5 
observou que o tratamento com Tiametoxam apresentou maior peso em relação aos 
demais tratamentos e testemunha (Figura 2).  

O tratamento de sementes com a mistura de imidacloprid + tiodicarbe 
promoveu o maior crescimento de plantulas em relação aos demais tratamentos e 
testemunha. Semelhantemente, mas em proporção reduzida, o tratamento de 
sementes com tiametoxam e fipronil também aumentaram o cresimento das plântulas 
de soja em relação ao tratamento testemunha.  

Corroborando com este trabalho Castro (2006) observou que a aplicação de 
tiametoxam no tratamento de sememntes de soja aumentou os parâmetros fisiológicos 
de vigor, produtividade, a área foliar e biomassa de raizes das plantas. Segundo 
Dourado Neto (2012), em estudo com diferentes efeitos do tratamento de sementes na 
mistura de fungicidas com o inseticida fipronil em soja demostrou resultados 
superiores para comprimento da parte aérea, massa e conteúdo da enzima peroxido 
de hidrogênio em relação ao tratamento controle. O tiametoxam aumenta o nível de 
citocinina, o que induz um maior desenvolvimento radicular, aumenta a absorção de 
água e força os estômatos da planta a perder água, o que beneficia o metabolismo e 
melhora a resistência ao estresse (Bernardes, 2006). Nunes (2005) observou efeito 
positivo do tratamento de sementes com o inseticida tiamentoxan sobre a germinação 
da semente e alongamento e fasciculação do sistema radicular, ao mesmo tempo em 
que se constata maior crescimento da parte aérea. 

Os resultados encontrados no presente trabalho permitem concluir que os 
tratamentos Tiametoxam e Imidacloprid + Tiodicarbe apresentaram maior biomassa de 
folhas de soja em relação aos demais tratamentos; assim como a biomassa do caule 
de soja observou que os tratamentos Tiametoxam, fipronil e Imidacloprid + Tiodicarbe 
apresentaram resultados semelhantes entre si, mas superiores a testemunha. 
Observou-se que a biomassa de raiz de soja foi superior no tratamento com 
Tiametoxam; e que o tratamento de sementes com a mistura de imidacloprid + 
tiodicarbe promoveu o maior crescimento de plantulas em relação aos demais 
tratamentos e testemunha. 
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Tabela 1. Relação dos produtos, estágio de aplicação e dose dos tratamentos na cultura de 
soja (Tupaciguara, MG, 2017). 

TRAT. PRODUTO ESTÁGIO DA 
APLICAÇÃO DOSE 

1 TESTEMUNHA - - 
2 THIAMETOXAN TS 105g de p.a/100 kg de semente 
3 FIPRONIL TS 75g de p.a/100 kg de semente 

4 IMIDACLOPRID + 
TIODICARBE TS 75g de p.a/100 kg de semente 

Figura 1. Biomassa de Folha de Soja V5 (g) submetidos a diferentes tratamentos de sementes 
com inseticidas (Tupaciguara, MG, 2017). 

Figura 2. Biomassa do caule de soja V5 (g) submetidos a diferentes tratamentos de sementes 
com inseticidas (Tupaciguara, MG, 2017). 
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DANOS MECÂNICOS EM SEMENTES DE SOJA NA COLHEITA MECANIZADA 

SALZER, L.1; FRANK, C.J.1; SEGATTO, G.R.1; SCHNEIDERS, M.1; TATSCH, M.1;
SCHWINN, F.A.1; ERNSEN, J.C.1; SCHNEIDER, R.1

1Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa Cruz do Sul, RS, lucassalzer@hotmail.com. 

A soja (Glycine max) é uma leguminosa cultivada há muitos anos em diferentes 
regiões do planeta. No Brasil sua implantação teve início na região Sul e se expandiu 
para o Centro - Oeste. Antigamente era realizado de forma manual as operações, com 
auxílio de poucas ferramentas e de tração animal.  

Com o crescimento da produção, e por consequência o aumento do emprego da 
soja, fizeram-se necessários avanços tecnológicos com a utilização da colheita 
mecanizada. Essa por sua vez causa danos mecânicos nas sementes. Estes podem ser 
amenizados, com a realização de processos tecnicamente adequados que garantam a 
qualidade das sementes. Esses danos acarretam em perdas de qualidade do produto, 
no beneficiamento, armazenamento e na produção de sementes. Além disso, a colheita 
mecanizada operada de forma inadequada, causa quebras na semente e trincas, que 
afeta diretamente em sua germinação e desenvolvimento como planta. 

Nas colhedoras com o sistema de trilha com cilindro trilhador e côncavo, os 
danos mecânicos se agravam, grande parte deles pela falta de conhecimento e 
possíveis faltas de adequações com as diferentes características da planta e semente. 
Ajustar a rotação do cilindro trilhador com a abertura ente o cilindro trilhador e côncavo 
pode reduzir as perdas geradas pela batida nas sementes. 

A hipótese deste trabalho é que as sementes de soja sofrem trincas e quebras 
devido à ação dos mecanismos da colhedora, então regulagens irão ocasionar 
diferentes danos às sementes. O objetivo geral analisar os danos mecânicos gerados 
pela utilização da colheita mecanizada nas sementes de soja.  

O experimento foi realizado em março de 2017, no município de Rio Pardo – RS, 
em área da fazenda Bom Jesus, localizada na BR 290 Km 202, com altitude média de 
80 m. Foram coletadas amostras de um talhão na mesma área, onde foram analisados 
os danos mecânicos causados pela colheita mecanizada da cultura da soja, causadas 
por diferentes rotações do cilindro trilhador e diferentes aberturas entre cilindro e 
côncavo.

A velocidade de deslocamento foi estipulada em 5,0 km.h-1, controlada pelo 
velocímetro da colhedora, em todo o experimento. A rotação do motor da colhedora foi 
de 2300 rpm, não se levou em conta as perdas quantitativas, quantidade de sementes 
que se depositaram no solo na operação de colheita, para realizar as regulagens e 
consequentemente as amostragens.  

Foram empregadas três diferentes rotações do cilindro trilhador: 600, 850 e 1150 
rpm; e três diferentes aberturas entre cilindro e côncavo em cada rotação, com seis 
repetições cada, resultando em um fatorial 3X3X6. O estudo foi realizado com influência 
do acadêmico, pois realizou as diferentes regulagens e coletas das amostras. 

A seguir, as diferentes rotações do cilindro, com suas seguintes aberturas entre 
cilindro e côncavo; distâncias: entrada e saída; relação entre as distâncias; conforme 
Tabela 1. 

Conforme as Tabelas 2, 3 e 4, valores médios (%) de sementes quebradas em 
relação com a abertura entre cilindro e côncavo, em cada rotação; sendo analisada pelo 
teste de Tukey, no teste de “bandinha”. 

As Figuras 1, 2 e 3, apresentam a comparação entre os resultados de danos 
mecânicos em relação com a rotação em rpm do cilindro trilhador e suas três aberturas 
do côncavo, realizadas com o Teste de Tetrazólio. 
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A regulagem do sistema da colhedora ocasiona diferentes percentuais de danos 
mecânicos. Apresentou melhor resultado a rotação de 1150 rpm, na abertura 3 (entrada: 
47,5 mm; saída: 13,5 mm), pois foi a abertura em que obteve relação de 3,5 vezes 
maior entre a entrada e a saída, abertura entre cilindro e côncavo. Onde observou-se 
que no teste de “bandinha”, apenas 4% de sementes quebradas; e no teste de tetrazólio 
apresentou 73,3%, de danos classificados como nenhum, nas sementes analisadas. 
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Tabela 1. Regulagens da colhedora. 
Rotação

(rpm)
Abertura¹ 
(posição) 

Distância Entrada 
(mm) Distância Saída (mm) Relação²

600 
5 52,5 20,5 2,56 
10 65 38 1,71 
14 75 52 1,44 

850 
5 52,5 20,5 2,56 
8 60,0 31,0 1,93 
12 70 45 1,55 

1150 
3 47,5 13,5 3,51 
6 55 24 2,29 
9 62,5 34,5 1,81 

Legenda: (¹) Abertura na leitura da alavanca da colhedora; (²) Relação entre as distâncias de entrada e 
saída, R=DE/DS. Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Tabela 2. Valores médios (%) de sementes quebradas em relação com a abertura entre cilindro 
e côncavo a 600 rpm 

Rotação rpm Abertura¹ Médias² (%) 

600 

5 25,00a 

10 32,83b 

14 40,83c 
Legenda: (¹) Abertura na leitura da alavanca da colhedora; (²) Percentual de quebrados no teste de 
“bandinha”. Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Tabela 3. Valores médios (%) de sementes quebradas em relação com a abertura entre cilindro 
e côncavo a 850 rpm 

Rotação rpm Abertura¹ Médias² (%) 

850 
5 21,16a 
8 29,50b 
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12 30,66b 
Legenda: (¹) Abertura na leitura da alavanca da colhedora; (²) Percentual de quebrados no teste de 
“bandinha”. Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Tabela 4. Valores médios (%) de sementes quebradas em relação com a abertura entre cilindro 
e côncavo a 1150 rpm 

Rotação rpm Abertura¹ Médias² (%) 

1150 
3 4,00a 
6 15,83b 
9 26,00c 

Legenda: (¹) Abertura na leitura da alavanca da colhedora; (²) Percentual de quebrados no teste de 
“bandinha”. Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

Figura 1. Rotação de 600 rpm do cilindro trilhador. 

Figura 2. Rotação de 850 rpm do cilindro trilhador. 

Figura 3. Rotação de 1150 rpm do cilindro trilhador. 
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USO DE BIOESTIMULANTE, COMPLEXO DE NUTRIENTES E 
BIOATIVADOR NO TRATAMENTO DE SEMENTES DE SOJA 

ADORIAN, G.C.1; WEISS, C.1; PEREIRA, L.A.O.A1; LIMA, D. M.1; GONÇALVES, 
R.C.1; NASCIMENTO, C.A.C.1; AMORIM, H.C.S.1
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A cultura da soja (Glycine max L.) se destaca entre as principais commodities
agrícolas em termos econômicos, isso porque sua utilização é bastante diversificada 
em diferentes seguimentos. Na safra 2016/2017, o Estado do Tocantins, que se 
encontra dentro do MATOPIBA, teve uma área cultivada em grãos de 
aproximadamente 1.319,19 mil hectares, sendo a soja a principal cultura. Em relação à 
quantidade de produção de grãos, o estado contribuiu com 4.497,47 mil toneladas na 
mesma safra, em que a soja representa 61,71% de toda a produção (CONAB, 2017). 

Durante todo o seu ciclo, a cultura da soja necessita de boas práticas agrícolas 
para expressar o seu potencial genético. O tratamento de sementes é uma tecnologia 
que vem sendo bastante difundida e utilizada entre os produtores, pois assegura o 
estabelecimento da população de plantas em relação ao ataque de patógenos e, 
ainda, reduz o risco de disseminação por conta da não transmissão via sementes 
(HENNING, 2015).  

Os reguladores de crescimento vegetal vêm sendo cada vez mais utilizados na 
agricultura, acompanhando assim todos os processos de inovações tecnológicas, 
difundidos principalmente em culturas com maior importância econômica, como a soja. 
Podem ser citados dentre eles as substâncias sintéticas que provocam alterações nos 
processos vitais e estruturais da planta, compostas por misturas de um ou mais 
biorreguladores com outros sais minerais, denominadas de bioestimulantes (Castro; 
Vieira, 2001). Há ainda o tratamento de sementes com base na suplementação de 
nutrientes, tecnologia que também vem ganhando espaço quanto ao aumento da 
produtividade. Diante disso, no presente trabalho objetivou-se avaliar a influência de 
bioestimulante, complexo de nutriente e bioativador no crescimento inicial da soja. 

O experimento foi realizado em casa de vegetação do Campus de Ciências 
Agrárias e Ambientais da Faculdade Católica do Tocantins, localizado nas 
coordenadas geográficas 48º16’34” W e 10º32’45” S, em altitude de 230 m. As 
cultivares utilizadas no experimento foram da empresa Brasmax, cultivar bônus IPRO 
– 8579RSF. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 4 
tratamentos e cinco repetições cada. Os tratamentos foram: controle, com sementes 
tratadas apenas com água destilada; uso de um bioestimulante (Stimulate®) (0,5 g L-1

de ácido indol butírico (auxina), 0,9 g L-1 de cinetina (citocinina) e 0,5 g L-1 de ácido 
giberélico (giberelina) na dose de 6 ml kg-1 de semente; uso de um complexo de 
nutrientes Dimicron TMS (N (3%), P (5%), K (1%), Ca (1%), Mg (0,5%), B (0,5%), Co 
(0,2%), Cu (0,5%), Mn (2%), Mo (10%), Ni (0,1%) e Zn (1%)) na dose de 2 ml kg-1 de 
sementes); e uso de um bioativador Tiametoxam (Cruiser 350 FS®) na dose de 2 ml 
kg-1 de sementes. 

As variáveis avaliadas foram: comprimento radicular (CR, cm), mensurando da 
base da planta ao ápice da raiz; comprimento parte aérea (CPA, cm), mensurando da 
base da planta ao ápice superior da planta; massa de matéria seca radicular (MSR, g), 
massa de matéria seca parte aérea (MSPA, g) e índice de velocidade de germinação 
(IVG). 

As anotações de emergência foram realizadas diariamente, sendo que, no 8º 
dia, o número de plântulas emergidas se estabilizou, finalizando, assim, as avaliações. 
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A emergência final foi obtida pela soma do total das plântulas emergidas, em cada 
repetição, de cada tratamento. O índice de velocidade de emergência foi obtido por 
meio de fórmula proposta por Maguire (1962).

Para avaliar a massa seca, realizou-se o desmonte dos recipientes, separando 
a parte área do sistema radicular, e as partes acondicionadas separadamente em 
sacos de papel e levadas para estufa de secagem de circulação de ar à 65 ºC por 72 
horas. Após a retirada foram pesadas para a determinação da massa seca, expressa 
em gramas (g). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Em casa de vegetação, o comprimento radicular (CR) com os tratamentos com 
o bioestimulante e com complexo de nutrientes diferenciaram-se da testemunha 
positivamente, já o tratamento com bioativador não se diferenciou nem da testemunha 
nem dos outros tratamentos. Apenas a avaliação de comprimento de parte aérea 
(CPA) não apresentou significância. 

O maior desempenho no comprimento radicular foi com o tratamento com 
complexo de nutrientes. Este bom desempenho também foi observado por Silva et al. 
(2012) que avaliando o comprimento radicular de cultivares de soja tratadas com 
Dimicron TMSp relataram um maior comprimento radicular das plântulas quando 
comparadas a testemunha. O tratamento com bioestimulante também apresentou 
efeito significativo quando comparado a testemunha, resultado que difere do 
encontrado por Leite et al. (2003), que concluíram que o tratamento de sementes de 
soja com giberilina e citocinina reduziu a emergência de plantas e comprimento das 
raízes, porém essa diferença se regulariza com o decorrer do experimento. 

O menor desempenho, embora maior que a testemunha, com relação ao 
comprimento de radícula foi o tratamento com uso de bioativador, resultado 
semelhante ao encontrado por Tavares et al. (2007), onde não foi encontrado 
diferença no desenvolvimento do hipocótilo e radícula em plântulas de soja, submetida 
a cinco doses de thiametoxan, no tratamento de sementes de soja. Para a variável de 
massa de matéria seca radicular todos os tratamentos diferenciaram-se da 
testemunha, obtendo valores semelhantes, com maior desempenho novamente para o 
tratamento com complexo de nutrientes, resultado que difere de Binsfeld et al. (2014), 
em que relatam que o bioestimulante apontou maiores resultados do que um complexo 
de nutrientes. 

Assim, o bioestimulante influenciou de forma positiva em condições de casa de 
vegetação. Para o parâmetro massa de matéria seca radicular todos os tratamentos 
apresentaram bom desempenho quando comparado à testemunha, com maior 
destaque para o complexo de nutrientes. Na variável massa de matéria seca de parte 
aérea o bioativador se destacou dos demais produtos. 
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Tabela 1. Valores médios do comprimento radicular (CR), comprimento parte aérea (CPA), 
massa de matéria seca radicular (MSR), massa de matéria seca parte aérea (MSPA) e índice 
de velocidade de germinação (IVG), das de sementes de soja tratadas com bioativador, 
bioestimulante e complexo de nutrientes. 

TRATAMENTOS CR CPA IVG MSR MSPA 

cm   g planta-1

Testemunha 19,21 b    11,01 a 14,99 b 0,07 b 0,13 b 

Bioestimulante 29,24 a    13,61 a 19,15 a 0,15 a 0,19 ab 
Complexo de 
Nutrientes 33,61 a    13,33 a 17,07 ab 0,17 a 0,19 ab 

Bioativador 26,54 ab    13,65 a 16,11 ab 0,14 a 0,23 a 

CV 17,34** 12,48 ns 10,62* 22,53** 20,10** 
** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p 
<0,05) e ns não significativo (p >= 0,05), respectivamente, pelo teste F. 
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DETERMINAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SUBSTRATOS PARA O TESTE DE 
GERMINAÇÃO EM SEMENTES DE SOJA TRATADA 

PERES, A.A.O.1; CHAGAS, H.L.1; RODRIGUES, G.F.1; DUARTE, G.B.1; FRANCO, 
M.S.1; CORRÊA, W.L.1; SERRÃO, A.F.A.1; AGUILHERA, J.O.S.1; NUNES, C.A.1;
ALMEIDA, A.S.1; TUNES, L.V.M.1

1Universidade Federal de Pelotas, Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de 
Sementes, Pelotas, RS, alexandreaop@outlook.com. 

A estimativa de produção de soja no Brasil na safra 17/18 é estimada em 113,1 
milhões de toneladas, sendo o país com maior área plantada, cerca de 35 milhões de 
ha (CONAB, 2017). Para manter o crescimento da cultura do país, utilização de 
sementes de soja de alta qualidade é muito importante, por esta razão, com o objetivo 
de proteger as sementes o tratamento de sementes com produtos fitossanitários têm 
sido aplicados às sementes (Ludwig et al., 2011; Pereira et al., 2009).  

O teste padrão para avaliar a qualidade das sementes de soja (Glycine max L.)
tratadas é o de germinação, que tem como principal finalidade superestimar o 
percentual germinativo, já que o mesmo é conduzido em condições ótimas de 
temperatura, água, luz e oxigênio. Segundo as Regras para Análise de Sementes para 
soja (BRASIL, 2009), que indica o uso do papel germitest para execução do teste de 
germinação, este, muitas vezes não é bem aceito para avaliar sementes tratadas.  

Muito comum em sementes tratadas é que o percentual de germinação no 
papel seja menor que no campo, fato esse que ocorre, pois no uso do papel germitest 
a área de contato das sementes com o produto é de em média 3.500 vezes maior que 
na emergência em canteiro, ocasionando o efeito fitotóxico nas sementes.  

O trabalho tem como objetivo analisar a utilização de substratos e 
metodologias alternativas para a execução do teste de germinação em sementes de 
soja tratadas com inseticidas. 

O trabalho foi conduzido no Laboratório Didático de Análise de Sementes 
LDAS, da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” (FAEM), pertencente a 
Universidade Federal de Pelotas. As cultivares de soja utilizadas foram a NS 7300 
IPRO e a NA 5909 RG. Os tratamentos utilizados foram os substratos (germitest; 
germitest + areia; germitest + vermiculita e papel pardo), na temperatura de 25ºC. O 
tratamento de sementes utilizado foi o produto comercial Fortenza Duo 
(Ciantraniliprole e Tiametoxam).  

O tratamento que incluiu areia e vermiculita foi adicionado 17,5 g deste 
material, de forma homogênea, sobre o papel substrato de cada rolo. Antes da 
semeadura, a areia foi umedecida na proporção de 1L de água para cada 1kg de 
material. Após foram montados os testes para avaliação do potencial germinativo das 
sementes x dose do produto Fortenza Duo x substratos.  

O teste de germinação foi realizado utilizando quatro repetições de cada 
tratamento, contendo quatro subamostras de 50 sementes, semeadas em rolos de 
papel germitest umedecidas, com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do 
papel, obtendo o resultado da germinação de acordo com as Regras para Análise de 
Semente (BRASIL, 2009). 

O delineamento foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 4 
(tratamento de sementes x número de tratamentos) com quatro repetições. As médias 
obtidas foram submetidas à análise de variância (Ferreira, 2000) e a análise estatística 
foi realizada com auxílio do pacote estatístico Sisvar. 

Na tabela 1 estão presentes os dados referentes ao teste de germinação de 
sementes de soja tratadas com Fortenza Duo. O teste de germinação não apresentou 
diferença estatística na comparação de médias da germinação nos diferentes 
substratos avaliados, para sementes tratadas na cultivar NA5909RG. Para a cultivar 
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NS7300IPRO, pode-se observar que o substrato de papel germitest + vermiculta 
evidenciou-se como o melhor para o teste de germinação de sementes tratadas, 
seguido pelo substrato de papel germitest + areia e posteriormente o substrato de 
papel pardo. 

Na tabela 2 podemos observar os dados de comparação de médias de 
germinação de sementes de soja não tratadas. Para a cultivar NA5909RG não 
observou-se diferenças estatísticas entre os diferentes substratos utilizados no teste 
de germinação de sementes não tratadas. Para a cultivar NS7300IPRO podemos 
observar que os substratos papel pardo e papel germitest + vermiculita demonstram-
se superiores aos substratos de papel germitest + areia e o papel germitest, sendo 
este recomendado pelas Regras de Análises de Sementes para germinação de 
sementes de soja. 

De acordo com a Tabela 3, observa-se que em ambas cultivares, as sementes 
tratadas com Fortenza Duo obtiveram um desempenho superiores as não tratadas nos 
substratos de papel germitest e germitest + vermiculita, podendo ser justificada pela 
presença do bioativador tiametoxan, presente na composição do inseticida utilizado. 
Efeito positivos do uso de tiametoxam são relatados nos trabalhos Almeida et al., 
(2015) onde constataram que o uso de tiamexotam promoveu melhor proteção de 
planta, sendo atribuído este resultado a ação bioativadora.  

Já para o substrato de papel pardo não observou-se diferenciação estatística 
entre a germinação de sementes tratadas e não tratadas. 

O substrato de papel germitest + vermiculta é superior que os demais para o 
teste de germinação de sementes tratadas da cultivar NS7300IPRO. As sementes 
tratadas com Fortenza Duo obtem um desempenho superior as não tratadas nos 
substratos de papel germitest e germitest + vermiculita. O substrato de papel pardo 
não apresenta diferenciação estatística entre a germinação de sementes tratadas e 
não tratadas. 
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Tabela 1. Comparação de diferentes substratos no teste de germinação de sementes de soja 
tratadas com Fortenza Duo na temperatura constante de 25ºC e utilização de quatro 
substratos, o papel germitest, germitest + areia, germitest + vermiculita e o papel pardo. 

SUBSTRATO GERMINAÇÃO 
CULTIVAR NA 5909 RG 

Papel Germitest 98a 
Papel Germitest + Areia 96,5a 

Papel Germitest + Vermiculita 98,25a 
Papel Pardo 97,5a 
CV (%) 2,44 

CULTIVAR NS 7300 IPRO 
Papel Germitest 90,5c

Papel Germitest + Areia 96ab 
Papel Germitest + Vermiculita 97a 

Papel Pardo 92,5bc 
CV (%) 4,87 

*Médias seguidas das mesmas letras minusculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Tabela 2. Comparação de diferentes substratos no teste de germinação de sementes de soja 
não tratadas, na temperatura constante de 25ºC e utilização de quatro substratos, o papel 
germitest, germitest + areia, germitest + vermiculita e o papel pardo. 

SUBSTRATO GERMINAÇÃO 
CULTIVAR NA 5909 RG 

Papel Germitest 96,5a 
Papel Germitest + Areia 96,5a 

Papel Germitest + Vermiculita 95,5a 
Papel Pardo 97a 
CV (%) 2,44 

CULTIVAR NS 7300 IPRO 
Papel Germitest 83c

Papel Germitest + Areia 87,5b 
Papel Germitest + Vermiculita 92,5a 

Papel Pardo 92a 
CV (%) 4,87 

*Médias seguidas das mesmas letras minusculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Tabela 3. Comparação de testes de germinação entre sementes de soja tratadas com Fortenza 
Duo e não tratadas, na temperatura constante de 25ºC e utilização de quatro substratos, o 
papel germitest, germitest + areia, germitest + vermiculita e o papel pardo. 

SUBSTRATO GERMINAÇÃO 
CULTIVAR NA 5909 RG 

Papel Germitest 98a 95,5b 
Papel Germitest + Areia 96,5a 96,5a 

Papel Germitest + Vermiculita 98,25a 95,5b 
Papel Pardo 97,5a 97a 
CV (%) 2,44 

CULTIVAR NS 7300 IPRO 
Papel Germitest 83c 83b 

Papel Germitest + Areia 87,5b 87,5b 
Papel Germitest + Vermiculita 92,5a 92,5 

Papel Pardo 92a 92a 
CV (%) 4,87 

*Médias seguidas das mesmas letras minusculas nas colunas não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 
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TESTE DE TETRAZÓLIO EM SEMENTES DE SOJA TRATADAS 

CAETANO, C. C.1; ANDRADE, T.1; FERNANDES, N.1; VEIGA, J.S. 1; ARANTES, E.1;
MOREIRA, J.1

1Syngenta Proteção de Cultivos - Holambra, SP, thais.andrade@syngenta.com 

A semente é considerada o principal insumo da agricultura moderna, pois 
carrega toda a tecnologia gerada no melhoramento genético. Além disso,  é 
responsável pelo sucesso do estabelecimento do estande fornecendo a base para 
produtividade (Marcos Filho, 2005).  

Neste contexto, o tratamento de sementes é de suma importância na proteção 
contra doenças e insetos na fase inicial da cultura, protegendo o vigor e 
estabelecimento de plântulas.  Em 1951, o tratamento de sementes de soja era 
realizado com a aplicação de fungicidas em fazendas, na maioria das vezes sem o uso 
de equipamentos de proteção individual (EPIs) e sem controle da qualidade da 
aplicação. O tratamento industrial de sementes (TIS), foi introduzido no Brasil na 
década de 1970, com a utilização de fungicidas e de inseticidas como o deltamethrin e 
pirimiphos-methil. A partir de 1998, com o desenvolvimento e introdução dos 
inseticidas neonicotinoides em tratamento de sementes de diversas culturas no Brasil, 
esta prática começou a se tornar ainda mais importante devido a seu alto valor 
agregado e benefícios como segurança, melhor qualidade da aplicação, conveniência 
e manutenção da qualidade fisiológica (Nunes, 2016). 

O controle da qualidade das sementes por meio de testes fisiológicos é 
importante para a comercialização de sementes de alto vigor. Dentre os diversos 
métodos de controle de qualidade adotados pela indústria sementeira no Brasil, o teste 
de tetrazólio tem se destacado, principalmente na cultura da soja, devido à sua 
rapidez, precisão e também pelo grande número de informações fornecidas. O teste, 
além de avaliar a viabilidade e o vigor dos lotes de sementes, fornece o diagnóstico 
das possíveis causas responsáveis pela redução da qualidade fisiológica, como por 
exemplo: danos mecânicos, deterioração por umidade, danos causados por 
percevejos, secagem e danos causados por geada. Quando aplicado nas diversas 
etapas do sistema de produção, o teste de tetrazólio pode identificar os pontos de 
origem desses problemas, permitindo que ações corretivas sejam adotadas, 
resultando na produção de sementes de alta qualidade (França Neto, 1998).  

Apesar de todos os benefícios que o teste de tetrazólio apresenta não há 
registros de metodologia adaptada para realizá-lo em sementes tratadas. Devido a 
coloração vermelha formada na reação do sal de tetrazólio (2, 3, 5 trifenil cloreto de 
tetrazólio) com a respiração dos tecidos vivos pode haver dificuldade por parte do 
analista para identificar a incidência dos danos já que alguns produtos usados para 
tratamento de sementes também possuem coloração vermelha. 

O objetivo neste trabalho foi verificar a influência do tratamento de sementes 
na avaliação da qualidade de sementes por meio do teste de tetrazólio.  

O experimento foi conduzido no Laboratorio de Qualidade Fisiológica do The 
Seedcare Institute, situado na Estação Experimental Syngenta em Holambra-São 
Paulo, foi utilizada a metodologia para realização do teste de tetrazólio descrita nas 
Regras de Análise de Sementes do Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento- RAS. (MAPA, 2009). Foram analisados três  lotes da variedade 
DESAFIO (lote1, lote2, lote3) e um lote da variedade FOCO. Uma parte das sementes 
de cada lote foi mantida sem tratamento (NT) e a outra parte foi tratada com a receita  
Avicta Completo (® que possui com Maxim Advanced®, Cruiser 350®, Avicta 500® e 
Polímero; 
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As avaliações foram visuais, conforme metodologia descrita nas RAS (MAPA, 
2009) observando todas as estruturas da semente de soja. Posteriormente foram 
quantificados os diferentes tipos de danos, obtendo-se o percentual de vigor e 
viabilidade das sementes (Tabela 1). O fato da semente estar tratada com Avicta 
Completo® não inviabilizou a realização do teste, também não houve dificuldades por 
parte do analista para realização da avaliação nas amostras tratadas comparado as 
amostras sem tratamento, entretanto um fator importante a considerar é que o analista 
deve fazer a troca de luvas na etapa de corte e avaliação das sementes, de forma que 
não haja contaminação das sementes. 

Para todos os lotes e variedades analisados foram observados os mesmos 
tipos e quantidade de danos, quando comparadas as amostras tratadas e não 
tratadas. No lote 1 da variedade DESAFIO foram observados danos de umidade . No 
lote 2 da variedade DESAFIO foram observados danos de umidade e danos causados 
por percevejo na análise. No lote 3 da variedade DESAFIO foram observados danos 
de umidade e danos causados por percevejo. Na variedade FOCO foram observados 
danos mecânicos, danos de umidade e danos causados por percevejo. 

A variação observada entre os resultados das amostras tratadas e não tratadas 
está dentro da tabela de tolerância descrita nas RAS (MAPA, 2009). Conclui-se, 
portanto  que não houve diferença entre a análise de sementes tratadas e sementes 
não tratadas através do método de tetrazólio. 
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Tabela 1. Resultado percentual de vigor e viabilidade pelo Teste de Tetrazólio  

Variedade  Lote  Tratamento 
Dano Mecânico  Umidade  Percevejo 

Duras Viabilidade  Vigor 
Total  4 ₋ 5  6 ₋ 8 Total 4 ₋ 5 6 ₋ 8 Total 4 ₋ 5 6 ₋ 8

Desafio  Lote1  TS  0%  0%  1%  35%  6%  14% 2%  0%  0%  0%  85%  79% 

Desafio  Lote1  NT  0%  0%  0%  34%  8%  16% 0%  0%  0%  0%  84%  76% 

Desafio  Lote2  TS  0%  0%  0%  34%  8%  17% 2%  0%  0%  0%  83%  75% 

Desafio  Lote2  NT  1%  1%  0%  36%  10% 18% 1%  0%  0%  0%  82%  71% 

Desafio  Lote3  TS  1%  1%  0%  19%  3%  9%  0%  0%  0%  0%  91%  87% 

Desafio  Lote3  NT  0%  0%  0%  24%  4%  10% 0%  0%  0%  0%  90%  86% 

Foco  Lote4  TS  2%  0%  2%  26%  7%  9%  4%  0%  0%  0%  89%  82% 

Foco  Lote4  NT  3%  0%  2%  24%  10% 8%  1%  0%  0%  0%  90%  80% 
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VIABILIDADE E VIGOR DE SEMENTES DE SOJA COM CARACTERÍSTICAS 
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1Universidade Estadual de Londrina, UEL, Departamento de Agronomia, Londrina, PR, 
juliaabati@yahoo.com.br; 2Embrapa Soja, Londrina, PR. 

Na entressafra, as sementes de soja são submetidas a um período de 
armazenamento. Durante este período a deterioração das sementes não pode ser 
impedida, entretanto a velocidade e a intensidade podem ser minimizadas, 
dependendo das condições ambientais de armazenamento, principalmente 
temperatura e umidade relativa (Mohammadi et al., 2011). Além disso, diferenças na 
longevidade de sementes entre cultivares de soja têm sido frequentemente 
constatadas, gerando preocupação para o setor sementeiro e um desafio para os 
programas de melhoramento. 

Assim, visando à obtenção de cultivares que produzam sementes de elevada 
qualidade inicial e com excelente potencial de armazenamento é fundamental a 
identificação e o entendimento de características das sementes relacionadas com a 
qualidade e o processo de deterioração, tais como cor e teor de lignina no tegumento.  

Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar as alterações na viabilidade e no 
vigor de sementes de cultivares de soja com características contrastantes de 
tegumento ao longo do armazenamento em diferentes ambientes.  

O experimento foi desenvolvido no Núcleo Tecnológico de Sementes e Grãos, 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Soja, Londrina, PR. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 
4 x 4 (períodos de armazenamento x cultivares), com quatro repetições. 

Foram utilizadas sementes de quatro cultivares de soja (A, B, C e D) com 
qualidade fisiológica inicial semelhante e com características contrastantes de cor e 
teor de lignina no tegumento. As cultivares A e B apresentam tegumento preto com 
teor de lignina de 14,07 e 14,38%, respectivamente, e, as cultivares C e D tegumento 
amarelo com teor de lignina de 3,80 e 3,29%, respectivamente. 

O teor de lignina no tegumento, utilizado para caracterizar as cultivares 
juntamente com a coloração, foi determinado utilizando-se quatro repetições de 100 
sementes, para cada tratamento, as quais foram inicialmente imersas em água por 12 
horas. Após esse procedimento, os tegumentos das sementes foram removidos e 
levados para secagem em estufa a 105 °C por 24 horas. A massa da matéria seca 
obtida foi triturada e homogeneizada. Posteriormente foram pesadas 0,3g para a etapa 
de extração das proteínas ligadas à parede celular. Após obter o material livre de 
proteínas, foi realizada a quantificação da lignina pelo método de brometo de acetila 
(Moreira-Vilar et al., 2014).

As sementes foram armazenadas durante seis meses em câmara fria com 
controle de temperatura e umidade relativa do ar (UR) (média de 11 ºC e 54% de UR) 
e em ambiente convencional sob condições naturais (média de 25 ºC e 71% UR). 
Periodicamente, a cada dois meses (0, 2, 4 e 6 meses), foi avaliada a viabilidade e o 
vigor das sementes pelo teste de tetrazólio. A metodologia utilizada foi a proposta por 
França Neto et al. (1998),  sendo a viabilidade representada pela soma das 
porcentagens das sementes pertencentes às classes de 1 a 5 e o nível de vigor, pelas 
classes de 1 a 3.  

Os dados foram analisados, separadamente para cada ambiente de 
armazenamento, quanto à normalidade e homocedasticidade, utilizando-se os testes 
de Shapiro-Wilk e de Hartley, respectivamente, os quais indicaram a não necessidade 
de transformação. Foi realizada análise de variância a 5% de probabilidade. As médias 
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das cultivares foram comparadas pelo teste de Tukey e, para os períodos de 
armazenamento foi realizada análise de regressão.

Nas cultivares avaliadas não houve diferença na viabilidade e no vigor de 
sementes no período de 0 meses (Tabela 1). Esse resultado é importante, visto que a 
qualidade inicial das sementes afeta diretamente a intensidade e a velocidade de 
deterioração durante o armazenamento. Nos demais períodos de armazenamento, as 
cultivares responderam diferentemente, sendo que aos seis meses de 
armazenamento, no ambiente câmara fria, a cultivar B apresentou maiores valores de 
viabilidade em relação a cultivar D e, as cultivares A e B maior vigor em comparação a 
cultivar D. Já no ambiente convencional, verificou-se que as sementes das cultivares A 
e B apresentaram maior viabilidade e vigor em relação as cultivares C e D (Tabela 1). 

Quanto ao efeito do período do armazenamento, foi constatada redução na 
viabilidade e no vigor das sementes com o decorrer do armazenamento. Contudo, 
reduções mais acentuadas foram verificadas no ambiente convencional (Figura 1). 

A partir dos resultados é válido destacar que as cultivares com tegumento preto 
e maiores teores de lignina apresentaram menores reduções na viabilidade e no vigor 
ao longo do armazenamento, principalmente no ambiente convencional. Desta forma, 
o estudo do teor de lignina nos tegumentos é de grande valor para os programas de 
melhoramento genético visando à obtenção de cultivares que mantenham sua 
qualidade fisiológica durante a entressafra.

Com isso, conclui-se que sementes de soja com tegumento preto e com 
maiores teores de lignina apresentam maior potencial de armazenamento em relação 
às sementes de tegumento amarelo e com menores teores de lignina.  
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Tabela 1. Viabilidade e vigor pelo teste do tetrazólio de sementes de quatro cultivares de soja 
durante o período de armazenamento (0, 2, 4 e 6 meses) em câmara fria e em ambiente 
convencional. 

Câmara fria 

Cultivar TZ Viabilidade (%) 
0 2 4 6 

A 96 A1 94 A 94 A 92 AB 
B 95 A 94 A 95 A 95 A 
C 92 A 89 B 89 B 89 AB 
D 94 A 93 AB 86 B 86 B 

Cultivar TZ Vigor (%) 
0 2 4 6 

A 90 A 88 A 87 A 83 A 
B 88 A 89 A 85 AB 84 A 
C 86 A 81 B 81 BC 80 AB 
D 90 A 89 A 76 C 76 B 

Ambiente Convencional 

Cultivar TZ Viabilidade (%)
0 2 4 6 

A 96 A 95 A 91 A 91 A 
B 95 A 92 A 91 A 91 A 
C 92 A 84 B 84 B 78 B 
D 94 A 87 B 85 B 81 B 

Cultivar TZ Vigor (%)
0 2 4 6 

A 90 A 85 A 83 A 83 A 
B 88 A 84 A 82 A 84 A 
C 86 A 77 B 75 B 60 C 
D 90 A 85 A 78 AB 68 B 

1Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de 
probabilidade.

Figura 1. Viabilidade e vigor pelo teste de tetrazólio, em função das cultivares de soja (A, B, C 
e D) e períodos de armazenamento (0, 2, 4 e 6 meses) em câmara fria (A e B) e em ambiente 
convencional (B e C).
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CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS DE SEMENTES DE SOJA COLORIDAS 
PELO TETRAZÓLIO BASEADA EM APRENDIZADO PROFUNDO 

SOUZA JUNIOR, M.1; FRANÇA-NETO, J.B.2; SAITO, P.T.M1; BUGATTI, P.H.1

1Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, Campus Cornélio Procópio, Cornélio 
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O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, com uma produção 
de 114.095,8 mil toneladas, em uma área plantada de 33.909,4 mil hectares, 
correspondendo cerca de 55,68% da área cultivada no país, ocupando a segunda 
posição como maior produtor de soja do mundo (CONAB, 2017). 

Para uma maior produtividade da cultura da soja, a utilização de sementes de 
alta qualidade é um fator extremamente importante, pois com o uso das mesmas, 
possibilitam o estabelecimento de uma população adequada de plantas, que são mais 
produtivas. A qualidade da semente pode variar em função de alguns fatores, como 
danos mecânicos, deterioração por umidade, ataques de percevejos, entre outros 
(Moreano et al., 2013). Mas, para que o sucesso seja alcançado, o controle de 
qualidade deve ser rápido e preciso, fornecendo resultados corretos e de forma 
eficiente (França-Neto et al., 1998).  

Com a relativa lentidão na obtenção dos resultados do teste de germinação, o 
processo de tomada de decisões na indústria de sementes se torna limitado. Além 
disso, na sua forma tradicional de avaliação, este teste não fornece informações sobre 
o vigor da semente, e não permite a identificação dos fatores que afetam a sua 
qualidade.   

Entre os testes para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes, o teste 
de tetrazólio destaca-se pelo grande número de informações que fornece sobre os 
lotes de sementes, visando diagnosticar as causas responsáveis pela redução da 
qualidade das mesmas (França-Neto et al., 1998).  

 Apesar do teste ser relativamente simples e não utilizar equipamentos e 
reagentes caros, para a execução do mesmo é necessário que o analista de sementes 
seja bem treinado nas técnicas do teste, possuindo conhecimento das estruturas 
anatômicas da semente, entre outras. Dessa maneira, o conhecimento para a 
realização do mesmo não é trivial. 

A partir de tais premissas, fica clara a necessidade da proposta e 
desenvolvimento de metodologias automáticas para realização da determinação da 
viabilidade e do vigor de sementes de soja pelo teste de tetrazólio, por meio de análise 
de imagens. O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar uma 
metodologia para avaliação automática desses parâmetros em sementes de soja, 
aplicando técnicas de visão computacional agregadas ao aprendizado profundo.  

O termo aprendizado profundo é utilizado para salientar o problema de treinar 
redes neurais artificiais que desempenham o aprendizado de características de forma 
hierárquica, onde as características dos níveis mais altos da hierarquia são formadas 
pela combinação das características de baixo nível (Schmidhuber, 2015). O 
aprendizado profundo nada mais é que uma técnica de aprendizado de máquina, onde 
muitos estágios de processamento de informações são explorados para a 
classificação de padrões e para a aprendizagem de recurso ou representação (Wan et 
al., 2014). 

A aprendizagem profunda utiliza um grafo ponderado em camadas para 
modelar o problema de reconhecimento. Em cada camada, um conjunto de 
características abstratas é conectado às características nas camadas superiores e/ou 
inferiores adjacentes, onde o peso é associado com cada aresta que conecta os 
recursos (Chen et al., 2015).  
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Segundo Wan et al. (2014) o aprendizado profundo é encontrado em diversas 
áreas de pesquisa como: redes neurais, otimização e reconhecimento de padrões, 
processamento de sinais, entre outras. 

Uma das abordagens relacionadas à aprendizagem profunda são as redes 
neurais por convolução (convolutional neural networks - CNNs). Essas redes possuem 
como base a ideia de identificar campos perceptivos locais (local receptive fields), 
realizar o compartilhamento de pesos (weight sharing), bem como aplicar operações 
de convolução e subamostragem (pooling) (Bezerra, 2016).

Com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento de metodologias 
automáticas para a realização da definição do vigor de sementes de soja, neste 
trabalho foram realizados experimentos utilizando redes neurais por convolução, para 
a classificação automática de uma base de imagens de sementes de soja, submetidas 
ao teste de tetrazólio. A base de imagens foi gerada na Embrapa Soja com 188 
imagens de 94 amostras de sementes de soja separadas em suas determinadas 
classes de vigor (Tabela 1), de acordo com seus respectivos tipos de danos. Na base 
original, cada amostra possui duas imagens (porção externa e interna) para cada 
semente.

Para os experimentos iniciais deste trabalho, a partir da base original, foi criada 
uma nova base de imagens (Tabela 2), em que as imagens de cada classe foram 
separadas de acordo com os lados (direito e esquerdo) e as porções (externa e 
interna) da semente. A classe M (dano mecânico) foi excluída, por conter somente 
uma amostra, tornando inviável a classificação e validação da mesma. A nova base de 
imagens contém um total de 372 imagens divididas em seis classes.   

Após a geração desta nova base, a mesma foi dividida em 80% para etapa de 
treinamento e 20% para a etapa de validação. Posteriormente, as amostras foram 
submetidas a uma rede neural por convolução (CNN), onde foi realizada a 
classificação supervisionada das amostras.   

O resultado preliminar da classificação desta base de imagens apresentou uma 
acurácia de 41%. No entanto, para melhorar tais resultados, faz-se necessária a 
aquisição de novas imagens de amostras de sementes de soja submetidas ao teste de 
tetrazólio, com os mesmos tipos de danos e também outros danos e suas 
determinadas classificações para cada classe. Portanto, como trabalho futuro, será 
realizada a criação de uma nova base de imagens, em conjunto com a Embrapa Soja, 
cujos técnicos atuarão no processo de classificação das novas amostras sementes de 
soja por imagem. Além disso, serão investigadas estratégias de Data Augmentation 
(Okafor et al., 2017; Shijie et al., 2017), com o intuito de produzir novas amostras 
(sintéticas), em diferentes classes, de maneira que contribua com o treinamento da 
rede neural por convolução, que necessita de uma grande quantidade de dados.  
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Tabela 1. Distribuição de amostras de sementes de soja por classe de vigor, classificadas pelo 
teste de tetrazólio, de acordo com o tipo de dano anotado. 

Classe Tipo de Dano Total de Amostras Total Imagens 
M

MPU
MU
P

PU
SD
U

Mecânico
Mecânico, Percevejo, Umidade 

Mecânico, Umidade 
Percevejo 

Percevejo, Umidade 
Sem Danos 

Umidade 

1
9
35 
3
27 
3
16 

2
18 
70 
6
54 
6
32 

Total  94 188 

Tabela 2. Distribuição de amostras de sementes de soja por classe de vigor, classificadas pelo 
teste de tetrazólio, de acordo com o tipo de dano: base de imagens nova. 

Classe Tipo de Dano Total de Amostras Total Imagens 
MPU
MU
P

PU
SD
U

Mecânico, Percevejo, Umidade 
Mecânico, Umidade 

Percevejo 
Percevejo, Umidade 

Sem Danos 
Umidade 

9
35 
3
27 
3
16 

36 
140 
12 
108 
12 
64 

Total  93 372 
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SOUZA, L.S.N.1., CARDOSO, C.P.2., BARBOSA, C.A.C.3., STECKERT, F.J.4.,
HENNING, F.A.5., FOLONI, J.S.S. 5, ABATI, J.6

1 Universidade Norte do Paraná – Unopar, Campus Piza, Londrina – 
PR,lorena.naves@hotmail.com; 2 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – 
FCA; 3 Centro Universitário Filadélfia de Londrina – Unifil; 4Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC; 5Embrapa Soja; 6Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

O fósforo (P) é um elemento essencial para a cultura da soja, e este nutriente 
em níveis não adequados reflete em todo o desenvolvimento vegetal (Oliveira Júnior et 
al., 2008). A qualidade das sementes é fator preponderante para o estabelecimento da 
lavoura, e esta propriedade está associada à utilização de práticas que preconizem a 
disponibilização de nutrientes às plantas. Segundo Sá (1994), a constituição da 
semente, estruturas de reserva e a formação do embrião, possui relação estreita com 
a nutrição da planta mãe, logo, este processo pode refletir em todos os componentes 
da qualidade da semente, principalmente na sua qualidade fisiológica. Além disso, 
outros fatores são responsáveis pela composição da semente produzida, entre eles 
estão o genético e o ambiental. Portanto, plantas com bases genéticas diferentes 
podem diferir no uso e assimilação dos nutrientes, e consequentemente, desenvolver 
sementes com propriedades distintas. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica 
das sementes sob diferentes doses de adubações de P. 

As sementes foram produzidas no município de Ponta Grossa – PR, e após a 
colheita, as análises referentes à qualidade de sementes foram realizadas no Núcleo 
de Tecnologia de Sementes e Grãos, localizado na Embrapa Soja, em Londrina, PR. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 8x3, 
com quatro repetições. Os tratamentos consistiram em oito genótipos de soja BRS 
1001 IPRO, DM 6563 IPRO, BRS 1007 IPRO, NS 5959 IPRO, BRS 1003 IPRO, NA 
5909 RG, DM 5958 IPRO e BRS 1010 IPRO produzidos sobre 3 doses de adubações 
fosfatadas (0, 60 e 120 kg ha-1 de P2O5) totalizando 24 tratamentos.  

Para a análise da qualidade fisiológica da semente foram realizadas: primeira 
contagem de germinação (PCG), germinação (G), emergência em areia (EMA), 
comprimento total de plântula (CTP), comprimento de hipocótilo (CH) e condutividade 
elétrica (CE). As análises de PCG e G foram feitas com oito subamostras de 50 
sementes, totalizando 400 sementes por lote, mantidas em germinador a 20ºC, com a 
contagem para PCG aos quatro dias e a G, com oito dias após a instalação do teste, 
ambas computando-se porcentagem de plantas normais, anormais, mortas e 
infeccionadas (Brasil, 2009). Para a avaliação da EMA foram utilizadas quatro 
repetições de 50 sementes por tratamento. A semeadura foi realizada em bandejas 
plásticas onde as sementes foram dispostas sobre uma camada de areia e após 15 
dias da semeadura foi efetuada a contagem total de plântulas emergidas, sendo os 
resultados expressos em porcentagem. E para a CTP, esta característica foi obtida a 
partir da semeadura de sementes no terço superior do papel, utilizando quatro 
amostras de 20 sementes por repetição (quatro repetições). Os rolos de papel 
contendo as sementes foram acondicionados em sacos plásticos posicionados 
verticalmente no germinador por cinco dias a 20 ºC.  Após, foi efetuada a medida das 
plântulas normais com auxílio de régua milimetrada o comprimento total das plântulas, 
sendo os resultados foram expressos em centímetros por plântula. A CE foi realizada 
com quatro repetições de 50 sementes, previamente pesadas, e em seguida colocada 
em copos plásticos com 75 ml de água destilada e mantidas a 25ºC. Após 24 horas de 
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embebição foi determinada a condutividade elétrica da solução, com resultados 
expressos em µS cm-1 g-1 (Krzyzanowski et al., 1999) 

Os dados foram submetidos às análises de normalidade e homogeneidade dos 
erros, e posteriormente, a análise de variância. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  

Observou-se efeito significativo para cultivar utilizado para a característica 
EMA. O efeito isolado de cultivar e adubação foram observados para a variável CTP e 
CH. Não observou-se efeito entre dose de P e cultivar utilizado para nenhuma das 
características estudadas (Tabela 1). 

Em relação ao EMA, verificou-se o menor valor para esta variável para a 
cultivar DM 6563 IPRO, este não se diferindo estatisticamente de BRS 1003 IPRO 
(Tabela 2).  

Já para CTP, a maior média observada para a característica foi encontrada 
para o cultivar BRS 1007 IPRO, diferindo-se estatisticamente apenas da cultivar BRS 
1003 IPRO (Tabela 2). Em relação ao efeito isolado de doses de P sobre este 
parâmetro, foi constatado que as plântulas originadas de sementes produzidas por 
plantas cultivadas na ausência de adubação fosfatada apresentaram os maiores 
valores (Tabela 3).  

Semelhantemente observou-se para CH, na qual a maior média foi encontrada 
para a testemunha (0 kg ha -1), esta não se diferindo estatisticamente da dose de 60 
kg ha -1 (Tabela 3). A cultivar NS 5959 IPRO apresentou maior valor para CH, este não 
se diferindo estatisticamente de BRS1007 IPRO, BRS 1001 IPRO, NA 5909 RG e DM 
5958 IPRO (Tabela 2). 

Diante dos resultados obtidos, é possível observar que o incremento com P, 
em todas as cultivares avaliadas, não apresentou efeito sobre a germinação e o vigor 
das sementes. Resultados similares foram encontrados por Battistela Filho et al. 
(2013), onde verificou que adubação potássica e fosfatada não afetou a germinação e 
nem os atributos relacionados ao vigor das sementes de soja produzidas.  

Dessa maneira, é possível concluir que a adubação fosfatada não apresenta 
incremento na qualidade fisiológica de sementes de soja das cultivares avaliadas.
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Tabela 1. Quadro de análise de variância para os dados de qualidade fisiológica de sementes 
de oito cultivares de soja (BRS 1001 IPRO, DM 6563 IPRO, BRS1007 IPRO, NS 5959 IPRO, 
BRS 1003 IPRO, NA 5909 RG, DM 5958 IPRO, BRS 1010 IPRO) submetidas a três adubações 
de P205 (0, 60 e 120 kg ha-1).

Quadrados médios 
F.V. G.L. G PC EMA CTP CH CE 
Cultivar 7 66,57ns 178,09ns 64,78** 18,98* 4,77** 461,59ns

Adubação 2 25,08ns 127,14ns 4,87ns 74,92** 4,90* 669,78ns

Cult*Adub. 14 36,65ns 106,24ns 8,9ns 5,72ns 0,83ns 31,13ns

Erro 72 42,27 149,40 12,59 8,81 1,07 236,60 

Média - 87 76 95 27,08 8,73 72,01 

CV (%) - 7,52 16,09 3,74 10,96 11,85 21,36 
ns, **: não significativo e significativo a 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste F.  
G: germinação (%); PC: primeira contagem do teste de germinação (%); EMA: emergência de plântulas 
em areia (%); CTP: comprimento total de plântulas (cm); CH: comprimento de hipocótilo (cm); CE: 
condutividade elétrica (µS cm-1 g-1).

Tabela 2. Emergência de plântulas (EMA), comprimento total de plântula (CTP) e comprimento 
de hipocótilo (CH), em função do efeito isolado de cultivar. 

Cultivar EMA (%) CTP (cm) CH (cm) 
BRS 1001 IPRO 95 A 28,06 AB 8,58 AB 
DM 6563 IPRO 90 B 26,49 AB 8,38 B 
BRS1007 IPRO 95 A 28,89 A 9,16 AB 
NS 5959 IPRO 96 A 28,24 AB 9,86 A 

BRS 1003 IPRO 94 AB 24,99 B 8,05 B 
NA 5909 RG 97 A 26,25 AB 9,07 AB 

DM 5958 IPRO 96 A 26,87 AB 8,81 AB 
BRS 1010 IPRO 96 A 26,85 AB 7,95 B 

Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. 

Tabela 3. Comprimento total de plântula (CTP) e comprimento de hipocótilo (CH) de cultivares 
de soja, em função de diferentes doses de P205.

Doses de P2O5 CTP (cm) CH (cm) 
0 kg ha - 1 28,79 A 9,18 A 
60 kg ha -1 26,58 B 8,57 AB 

120 kg ha -1 25,87 B 8,44 B 
Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade.  
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EFEITOS ALELOPÁTICOS DO ÁCIDO ACONÍTICO EM SEMENTES DE SOJA 
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1 Embrapa Soja, Londrina, PR. E-mail: elemar.voll@embrapa.br 
 

 A produção de substâncias alelopáticas pode originar-se de plantas em estado 
vegetativo, sendo exsudadas para o solo, ou como o resultado da decomposição das 
palhadas destas por microrganismos. Esses efeitos podem ser muito importantes no 
controle de espécies de plantas daninhas infestantes da lavoura de soja, bem como 
reduzir o estande e o crescimento da soja, devido a sua competição com as plantas 
daninhas, por nutrientes, água e luz. Perdas de produção podem ocorrer em função do 
grau de sensibilidade dos genótipos das cultivares de soja e das condições de cultivo, 
com a dessecação de gramíneas, como de trigo, aveia e de pastagens de braquiárias, 
muito próximas à semeadura da soja. Esses efeitos podem ocorrer em função dos 
supostos efeitos alelopáticos e da competição com a biomassa dessecada. 

Uma análise cromatográfica da parte aérea de plantas de capim-marmelada 
(Brachiaria plantaginea) indicou a presença das substâncias alelopáticas como o ácido 
aconítico (em 95% das amostras) e ferúlico e cumárico (em 5%) (Voll et al., 2004). O 
ácido t-aconítico (AA) (C6H6O6) é comumente encontrado em clarificações de caldo de 
cana-de-açúcar, na vinhaça. É um ácido orgânico que faz parte do ciclo de Krebs e 
pode ser encontrado na solução do solo junto com outros ácidos orgânicos. Pesquisas 
de laboratório têm indicado que o mesmo é encontrado em maior grau nas gramíneas, 
como em trigo, braquiárias, ou na vinhaça de cana. Frações de Al e Fe na solução do 
solo apresentam-se ligadas a esses ácidos orgânicos (Szmigielska et al., 1997). O 
ácido aconítico é uma substância alelopática, exsudada pelas raízes de plantas, com 
diversas funções fisiológicas (Thompson et al., 1997). Microorganismos endofíticos de 
sementes, como fungos, foram estimulados a crescer pelo ácido aconítico (Voll et al., 
2004). 

 O objetivo desse experimento foi determinar os efeitos de ácido aconítico (AA) 
sobre a germinação de sementes e o crescimento de plântulas de algumas cultivares de 
soja. 

Um experimento foi instalado em condições de laboratório. O delineamento 
experimental foi em blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições. Os 
tratamentos foram: com e sem ácido aconítico (AA), com peso molecular de 174,11 
(pureza 98%) a 2,5 mM, e 10 cultivares de soja. Foi preparado um meio de ágar a 1,2%, 
esterilizado em autoclave a 120ºC, e resfriado a 40ºC para introduzir e homogeneizar o AA.  
Sob uma capela asséptica, 100 mL da solução, com ou sem ácido aconítico, foi derramada 
em gerbox de plástico, com tampa. Posteriormente, foram semeadas 25 sementes de cada 
cultivar na superfície do meio, previamente esterilizadas com imersão em hipoclorito de 
sódio (Qboa), por 30 segundos. O experimento foi conduzido em câmara de germinação 
por períodos de 10 e 14 h, em temperaturas alternadas de 20 e 30°C, sem e com luz, 
respectivamente. Determinações de germinação da soja, altura de plântulas e 
comprimento de raízes foram feitas aos 8 dias após a incubação. Os dados foram 
submetidos à análise de variância e aplicado o F-teste. Os dados de germinação foram 
comparados pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 Na Tabela 1 são apresentados os resultados de germinação de sementes, 
comprimento do caule e da raiz da soja. A germinação das sementes das cultivares 
indicaram uma variação entre 87% e 100%, em média 92,7%, não sendo possível 
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avaliar os efeitos do AA sobre a qualidade das sementes. Em experimento anterior 
(Voll et al. 2009), o AA afetou de modo significativo a germinação de algumas cultivares 
como a BRS 133, com germinação de 94,7% reduzida para 52,0%. Por sua vez, os 
efeitos negativos do AA sobre a germinação e o crescimento de plântulas da cultivar 
BRS 284 confirmaram os resultados obtidos.  Vidal et al. (1986) e Almeida (1991) 
observaram que extratos aquosos de capim-marmelada aplicados em sementes de 
soja não afetaram a emergência e o crescimento de plântulas, supondo-se a 
existência de cultivares com genótipo não sensível ao AA. Sabe-se que o 
estabelecimento de uma população adequada de plantas de uma cultura numa área de 
lavoura é importante na capacidade competitiva com as plantas daninhas. 

O comprimento do caule das plântulas de soja foi reduzido (%) com a aplicação de 
AA, representado pelas médias das cultivares com e sem AA, embora nem sempre da 
forma significativa (Tabela 1). A diferenciação dos comprimentos do caule ocorre entre 
cultivares na ausência ou presença da aplicação do AA. Os comprimentos 
significativamente mais reduzidos pelo AA ocorreram nas cvs. BRS 284, BRS 391, BRS 
397 Cult, BRS 360 RR, BRS 1001 IPRO, BRS 1010 IPRO. O comprimento do caule é 
uma característica muito importante na competição das plantas de soja por luz e, 
consequentemente, com as plantas daninhas. 

O comprimento da raiz das plântulas de soja foi reduzido (%) com a aplicação de 
AA, sempre de modo significativo (Tabela 1). Apenas a cv. BRS 284 apresentou reduções 
significativas de germinação, comprimento de caule e de raiz. A redução média das 10 
cultivares foi: germinação 2,42%, comprimento de caule, 38,10% e comprimento de raiz 
68,60%. Cultivares com maior porcentagem de germinação podem apresentar menor 
redução do caule e da raiz (Voll et al., 2009). O comprimento da raiz é uma característica 
muito importante na competição das plantas de soja com as plantas daninhas por 
nutrientes e água no solo. Fatores ambientais desfavoráveis, como a falta de umidade no 
solo para a germinação, podem comprometer seriamente o estabelecimento de uma 
lavoura em função da redução da germinação e menor desenvolvimento das raízes no 
solo, causado pela presença do AA. O que seria muito bom para o controle de plantas 
daninhas torna-se um problema para a cultura da soja.  

Os resultados desse experimento permitem concluir que efeitos alelopáticos 
resultantes da atividade do ácido aconítico interagem com genótipos de soja, podendo 
reduzir a germinação, o crescimento do caule e, em maior grau, o comprimento das 
raízes. 
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Tabela 1. Efeitos da aplicação de ácido aconítico (AA) 2,5 mM na redução (%) da                             

germinação, caule e raiz de cultivares de soja, aos 8 dias após a incubação. 

Nº Cultivares Germinação  Germinação  Caule (cm)  Raiz (cm) 

de soja Sem AA Com AA Com AA   Com AA 

(%) Redução (%) (%) (%) 

1 BRS 284 89 a  11,2 * 56,5 * 85,4 * 

2 BRS 391 97 b 0 21,4 * 61,4 * 

3 BRS 397 Cult 89 a 0 55,9 * 82,0 * 

4 BRS 360 RR 99 b 5 71,8* 78,1 * 

5 BRS 388 RR  100 b 1 9,8 63,2 * 

6 BRS 399 RR 89 a 0 7,4 45,3 * 

7 BRS 1001 IPRO 89 a 2 64,7 * 85,1 * 

8 BRS 1003 IPRO 87 a 0 8,1 56,2 * 

9 BRS 1007 IPRO 99 b 5 21,5* 33,8 * 

10 BRS 1010 IPRO 89 a 0 30,1* 34,6 * 

Médias 92,7 2,42 38,1 68,6 

 CV (%)  5,91 19,9 28,8 
* Reduções significativas obtidas no experimento em relação a não aplicação de AA. Médias 
seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. 
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EMISSÃO DE RADÍCULA NA AVALIAÇÃO DO VIGOR DE SEMENTES DE 
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O uso de testes que avaliem a qualidade fisiológica de forma rápida é 
importante na composição de programas de controle de qualidade de sementes. Os 
testes mais comuns que avaliam o vigor de sementes são baseados no 
comportamento de plântulas, classificados como testes fisiológicos, procuram 
determinar atividades fisiológicas específicas, cuja manifestação depende do vigor 
(Marcos-Filho, 2015). Inclui a velocidade de germinação, a velocidade de emergência 
de plântulas e testes de comprimento de plântulas, que apresentam características 
desejáveis para um teste de vigor porque são de simples execução, de rápida 
realização e de baixo custo (Alvarenga et al., 2013).  

A primeira contagem da germinação avalia indiretamente o vigor através da 
velocidade de germinação e da percentagem de plântulas normais obtidas por ocasião 
da primeira contagem do teste de germinação na amostra em análise (Nakagawa, 
1994). Baseando-se no mesmo princípio, o vigor de um lote de sementes pode ser 
avaliado com eficiência e menor tempo que a primeira contagem da germinação, 
através da precocidade da emissão da raiz primária 

Mesmo não apresentando metodologia padronizada para várias culturas, assim 
como a soja [Glycine max (L.) Merrill], o teste de precocidade de emissão da raiz 
primária se destaca por possuir as características necessárias de um bom teste de 
vigor, ser rápido e de simples execução e é visto como uma forma de aumentar o 
número de testes disponíveis para avaliar o vigor em programas de controle de 
qualidade de sementes de soja. 

O objetivo do presente trabalho foi verificar a eficiência do teste de precocidade 
de emissão da raiz primária na avaliação do vigor de sementes de soja. 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Fisiologia do Núcleo de 
Tecnologia de Sementes e Grãos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-
Embrapa Soja, Londrina-PR. Foram utilizados cinco lotes de sementes de soja de 
cada uma das cultivares BRS 388 RR e BRS 1010 IPRO, selecionadas por 
apresentarem distância genética entre si. Os lotes foram divididos por meio do 
homogeneizador/divisor de amostra Boerner e após a homogeneização, cada lote foi 
subdividido em quatro repetições, e destas foram feitas quatro subamostras para cada 
parâmetro avaliado. 

A avaliação do potencial fisiológico foi efetuada mediante a condução de testes 
de germinação (Brasil, 2009) e de vigor: primeira contagem da germinação 
(Nakagawa, 1994), envelhecimento acelerado (Marcos-Filho, 1999), emergência de 
plântulas em areia (Nakagawa, 1994), índice de velocidade de emergência e 
precocidade de emissão da raiz primária. No teste de emissão de raiz primária foram 
utilizadas quatro repetições de 50 sementes, colocadas em rolos de papel Germitest 
umedecidos com um volume de água equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato 
seco. Os rolos permaneceram em gabinetes com temperatura da câmara de 
germinação ajustada para 25 °C constante. Após 48 horas da instalação do teste foi 
realizada a avaliação utilizando-se como critério sementes que originaram plântulas 
com raiz primária com, no mínimo, 2 mm de comprimento. Os resultados computados 
foram expressos em porcentagem de plântulas que emitiram a raiz primária em cada 
subamostra.  
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Após verificar a normalidade e homogeneidade dos dados, foi realizada análise 
de variância em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. O 
grau de associação entre os resultados dos testes para cada cultivar foi analisado pela 
técnica de correlação simples de Pearson.  

Observou-se que a precocidade de emissão de raiz primária apresentou 
correlação positiva com a germinação, o envelhecimento acelerado, a emergência de 
plântulas em areia e o índice de velocidade de emergência em todos os lotes, 
demonstrando que mesmo as cultivares sendo diferentes apresentaram 
comportamentos semelhantes em relação aos testes realizados (Tabela 1). 

Da mesma forma, Toledo et al. (1999) trabalhando com semente de milho, 
Martinelli-Seneme et al. (2004) com sementes de tomate e Machado et al. (2012) 
avaliando o vigor de sementes de milheto, encontraram correlação entre a 
precocidade de emissão da raiz primária e alguns testes de vigor estudados, como 
emergência de plântulas em campo, primeira contagem da germinação e 
envelhecimento acelerado. 

Esses resultados apresentam grande relevância, uma vez que se 
correlacionaram significativa e positivamente com testes recomendados e comumente 
utilizados para avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja. Além disso, 
esse método corresponde à variação do teste de germinação, de forma mais simples e 
rápida do que testes padronizados e oficialmente utilizados em todos os laboratórios 
de análise de sementes.  

O teste de precocidade de emissão de raiz primária (48 h) foi eficiente para 
avaliar o vigor de sementes de soja e apresentou correlação significativa (p<0,01) com 
os testes de vigor: primeira contagem da germinação, envelhecimento acelerado, 
índice de velocidade de emergência e emergência de plântulas em areia. 
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Tabela 1. Coeficiente de correlação simples (r) entre as variáveis analisadas nos 
testes de avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja, das cultivares BRS 
388 RR e BRS 1010 IPRO. 
  G PCA ERP EA EM IVE 
 G - 0,8571** 0,7680** 0,9124** 0,6304** 0,8033** 
 
BRS 
388 

PCA - - 0,7769** 0,8685** 0,7135** 0,8180** 
ERP - - - 0,8476** 0,6439** 0,7007** 
EA - - - - 0,6980** 0,8266** 
EM - - - - - 0,9443** 

 IVE - - - - - - 
 G - 0,8386** 0,8486** 0,8325** 0,8570** 0,7480** 
 
BRS 
1010 

PCA - - 0,7265** 0,6933** 0,7581** 0,6705** 
ERP - - - 0,7852** 0,7797** 0,7462** 
EA - - - - 0,7869** 0,6659** 
EM - - - - - 0,9084** 

 IVE - - - - - - 
1G= germinação, PCA= primeira contagem antecipada do teste de germinação; ERP= emissão da raiz 
primária; EA= envelhecimento acelerado; EM= emergência de plântulas em areia; IVE= índice de 
velocidade de emergência de plântulas. 
** r significativo a 1% de probabilidade. 
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LEAL, T.S. 166

LEAL, G.R. 123

LEAL, L.M.P. 100

LEGUIZAMÓN-ROJAS, C.A. 257
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LEOLATO, L.S. 92, 95

LEONARDI, N. 66

LEVIEN, O.L.M. 323
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LIMA, E.S.M. 50

LIMA, J.G. 193
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LUCCA, S.L. 313

LUCHIARI, N. 45

LUCIO, F.R. 290

LUIZ, C.F.C. 49, 50

LUSKI, P.G.G. 39
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MARCO, L.R. 280

MARÇOLA, L. 57

MARÇON, P.G. 50, 51
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MARIN, S.R.R. 213, 214, 217, 218, 222

MARIN-RAMIREZ, G. 164

MARQUES, C. 299
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MENEGUZZO, M.R.R. 322, 323
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MORAIS JUNIOR, O.P. 203, 226, 227
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PARRELLA, N.N.D. 304, 305

PASINI, A. 33, 34, 40, 56, 57, 59, 60

PASQUETTO, J.V.G. 96

PASSADOR, A.L. 326
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PIMENTEL, G.V. 28, 238, 239

PINHEIRO, M.G. 91

PINTO, A.R.S. 219
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POSSENTI, J.C. 313
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REIS, M.R. 103

REOLON, F. 301
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RESENDE, H.C. 238, 239

RESENDE, O. 8, 9

REZENDE FILHO, A.A. 71, 245, 267
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SANTOS, L.L.S. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 260

SANTOS, L.M. 128
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SARTORI, F.F. 110, 111, 124

SBALCHEIRO, C.C. 156
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SCHOLZ, R.F. 181
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