
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

José Eduardo Minussi Winck 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA E COMPONENTES PRODUTIVOS DA SOJA 

EM ARRANJOS DE PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Santa Maria, RS 

2017



1 
 

 

José Eduardo Minussi Winck 

 

 

 

 

 

 

Morfologia e componentes produtivos da soja em arranjos de plantas 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-

Graduação em Agronomia da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Agronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Orientador: Prof. Dr. Thomas Newton Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2017 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

José Eduardo Minussi Winck 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGIA E COMPONENTES PRODUTIVOS DA SOJA EM ARRANJOS DE 

PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Curso de Pós-

Graduação em Agronomia da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre em 

Agronomia. 

 

 

 

 
Aprovado em 28 de julho de 2017 

 

 

 

 

Thomas Newton Martin, Dr. (UFSM) 

 

 

Sandro Luis Petter Medeiros, Dr. (UFSM) 

 

 

Geraldo Luiz Chavarria Lamas Junior, PhD. (UPF) 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2017 

 



4 
 

 

RESUMO 

 

 

MORFOLOGIA E COMPONENTES PRODUTIVOS DA SOJA EM ARRANJOS DE 

PLANTAS 

 

  

AUTOR: José Eduardo Minussi Winck 

ORIENTADOR: Thomas Newton Martin 

 

 
O objetivo deste projeto foi caracterizar o crescimento, desenvolvimento e produtividade de duas 

cultivares de soja, de diferentes hábitos de crescimento, em diferentes arranjos espaciais de plantas e 

determinar um índice de área foliar mínimo para cada distribuição de plantas. Foram conduzidos 

experimentos na área experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa 

Maria (29º 43´ S, 53º 44’ W), nos anos agrícolas de 2015/2016 e 2016/2017. O primeiro trabalho 

consistiu em um experimento conduzido num esquema fatorial 2x4, em que o primeiro fator foi duas 

cultivares, e o segundo fator quatro modos de distribuições de plantas: espaçamento convencional 

(espaçamento de 45 centímetros entre fileiras), espaçamento reduzido (espaçamento de 22,5 

centímetros), espaçamento pareado (duas fileiras espaçadas em 22,5 centímetros e espaçadas a 45 

centímetros de outras duas fileiras) e espaçamento cruzado (espaçamento de 45 centímetros entre 

fileiras com cruzamento de fileiras em ângulo de 90º). O segundo trabalho consistiu de oito 

experimentos para cada cultivar, sendo um experimento para cada cultivar em cada arranjo de plantas 

em cada ano agrícola, no delineamento blocos ao acaso num fatorial 2x4, em que o primeiro fator 

representa duas épocas de desfolha (R2 e R5), e o segundo fator, as intensidades de desfolha (0, 33, 67 

e 100%). Nos dois experimentos foram avaliadas características relacionadas ao crescimento (área 

foliar, tempo de vida dos trifólios, plastocrono e número de nós), fenologia, e componentes da 

produtividade. A arquitetura a planta de soja é afetada pelo espaçamento entre fileiras de semeadura, 

uma vez que o arranjo de plantas influencia o comportamento de variáveis ecofisiológicas como 

plastocrono, tempo de vida das folhas e IAF. O tempo de vida das folhas em cada estrato é resultado 

do ritmo de senescência foliar, que é explicado por um padrão polinomial de 4ª ordem. Cada 

espaçamento apresenta contribuições diferenciadas de cada estrato do dossel para a produtividade de 

grãos, sendo que espaçamentos mais largos apresentam uma distribuição da produção mais 

homogênea entre os estratos. Devido às características de plasticidade da planta de soja, como a 

capacidade de emitir ramificações e aumentar a produção na haste principal, a modificação no 

espaçamento convencional não apresenta ganhos de produtividade. A cultivar indeterminada tem 

maior tolerância a perda de área foliar em R5 por possuir IAFc (média de 3,83) menor que a 

cultivar determinada (média de 4,34). O espaçamento convencional apresenta o menor IAFc 

em R5 (média de 3,78). O estágio R5 é o momento fenológico mais sensível a perdas nos 

componentes de produtividade, sendo o número de legumes o componente com a maior 

capacidade compensatória da produtividade. A fixação de flores é de até 70% com reservas 

acumuladas durante o período vegetativo, enquanto que a fixação de legumes pode chegar a 

35% com as reservas acumuladas até este período. 
. 

 

 
Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill; distribuição de plantas; espaçamento entre fileiras, índice 

de área foliar. 
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ABSTRACT 

 

 

MORPHOLOGY AND COMPONENTS OF SOYBEAN PRODUCTION IN PLANT 

ARRANGEMENT 

 

  

AUTHOR: José Eduardo Minussi Winck 

ADVISOR: Thomas Newton Martin 

 

 

The objective of this project was to characterize the growth, development and productivity of 

two soybean cultivars of different growth habits in different spatial arrangements of plants 

and to determine a minimum leaf area index for each plant distribution. Experiments were 

carried out in the experimental area of the Phytotechnic Department of the Federal University 

of Santa Maria (29º 43'S, 53º 44 'W), in the agricultural years of 2015/2016 and 2016/2017. 

The first work consisted of an experiment conducted in a 2x4 factorial scheme, in which the 

first factor was two cultivars, and the second factor four modes of plant distributions: 

conventional spacing (spacing of 45 centimeters between rows), reduced spacing (spacing 

22.5 centimeters), spacing of pairs (two rows spaced 22.5 centimeters and spaced 45 

centimeters  from other rows) and cross-spacing (spacing of 45 centimeters between rows 

with 90 ° angle rows crossing). The second work consisted of 8 experiments for each cultivar, 

being an experiment for each cultivar in each arrangement of plants in each agricultural year, 

in a 2x4 factorial, in which the first factor represents two periods of defoliation (R2 and R5),  

And the second factor the defoliation intensities (0, 33, 67 e 100%).  In the two experiments 

were evaluated characteristics related to growth (leaf area, leaf time life, plastochron and 

number of nodes), phenology, and productivity componentes. The architecture of the soybean 

plant is affected by the spacing between rows of sowing, since the arrangement of plants 

influences the behavior of ecophysiological variables such as plastochron, leaf life time and 

LAI. The leaf life in each stratum is a result of the foliar senescence rhythm, which is 

explained by a 4rd order polynomial pattern. Each spacing presents differentiated 

contributions of each canopy stratum to yield, with wider spacings with a more homogeneous 

relative production between strata. Due to the plasticity characteristics of the soybean plant, 

such as the ability to emit branching and increase production on the main stem, the 

modification in conventional spacing does not yield productivity gains. The indeterminate 

cultivar has a greater tolerance to leaf area loss in R5 because it has a LAIc (mean of 3.83) 

lower than the determined cultivar (mean of 4.34). The conventional spacing shows the lowest 

LAIc in R5 (mean of 3.78). The R5 stage is the most sensitive phenological moment to losses 

in the productivity components, with the number of pods being the component with the 

highest productivity compensatory capacity. The flower fixation is up to 70% with 

accumulated reserves during the growing season, while pods fixation can reach 35% with 

accumulated reserves until this period. 

 

 

 

Keywords: Glycine max (L.) Merrill; distribution of plants; row spacing, leaf area index. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produtividade da soja é determinada pela capacidade das plantas interceptarem 

radiação solar e convertê-la em matéria seca pelo processo fotossintético com partição 

favorável à produção de grãos (ROCHA et al., 2017). A otimização da produtividade pode ser 

viabilizada quando se analisa a adaptação de cultivares modernas de soja em diferentes 

condições de cultivo, como por exemplo, diferentes espaçamentos entre fileiras.  

No Brasil, o espaçamento entre fileiras na cultura da soja convencionalmente utilizado 

é de 40-50 cm, recomendação oriunda da década de 80. A partir dos anos 2000 a utilização de 

cultivares modernas com elevado potencial de produtividade, ciclo precoces com tipo de 

crescimento indeterminado tem sido crescente (TIAN et al., 2010), pois a produção de flores 

por um período mais longo de tempo pode resultar em maior estabilidade de produção em 

condições ambientais desfavoráveis. A arquitetura dessas novas cultivares foi planejada para 

proporcionar uma melhor resposta a adubação e aproveitamento de recursos, favorecer o 

manejo de insumos, e aumentar o aproveitamento da insolação nos estratos inferiores do 

dossel (KANTOLIC et al., 2008). 

Modificações no arranjo de plantas, por meio da disposição das fileiras de semeadura e 

alteração na condição fisiológica da planta, pela perda de área foliar, podem ocasionar 

alterações nas relações entre fonte e dreno afetando a produtividade da lavoura. A importância 

da integridade da área foliar se dá principalmente durante o período reprodutivo da soja, pela 

necessidade de fotoassimilados para a formação das estruturas reprodutivas. A redução da 

área foliar pode influenciar o crescimento e desenvolvimento da planta, alterando o processo 

de acúmulo de matéria seca, afetando a produtividade. A pequena translocação internodal de 

produtos da fotossíntese faz com que o número de legumes que pode ser fixado em cada 

inflorescência, dependa dos fatores que limitam a produção de fotoassimilados nessa região 

da planta, especialmente a luz (MARCHEZAN; COSTA, 1983; OOKAWA; TOMITA; 

HIRASAWA, 2005).  

Com isso, a modificação no arranjo de plantas seria uma estratégia para minimizar a 

competição intraespecífica, podendo levar a menores perdas de produtividade pela diminuição 

da competição entre plantas. O entendimento sobre o aproveitamento da radiação solar e a 

translocação de carboidratos na planta de soja ajudará a definir práticas de manejo para o 

aumento da produtividade das lavouras.  Esforços científicos com o objetivo de compreender 

as características morfológicas e a determinação dos componentes de produtividade, sob 
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diferentes condições ambientais, tem sido tema de vários autores (KANTOLIC et al., 2007; 

MEOTTI et al., 2012; ZANON et al., 2015b). Assim, estudos que descrevam de forma 

detalhada o crescimento, desenvolvimento e produtividade das novas cultivares de soja, em 

resposta aos diferentes manejos necessitam ser realizados, o que constitui a motivação para 

este estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 A CULTURA DA SOJA  

  

A cultura da soja é o principal commodity agrícola do Brasil, que apresentou uma 

produção de 96 milhões de toneladas no ano agrícola 2014/2015 (CONAB, 2015) sendo o 

segundo maior produtor mundial do grão. Os principais Estados produtores de soja são Mato 

grosso (29%), Paraná (17,7%) e Rio Grande do Sul (15,4%). Houve um incremento na 

produção de soja no Brasil de 150,2% e na área produzida de 135%, entre as safras 2000/2001 

e 2014/2015, sendo que o estado do Rio Grande do Sul apresentou a mesma tendência. O 

maior incremento da produção em relação a área produzida reflete o aumento da 

produtividade nacional nos últimos anos devido a incorporação de novas tecnologias de 

produção.   

A utilização de cultivares precoces (grupo de maturação menor que 6.4) e tipo de 

crescimento indeterminado, em substituição às cultivares semeadas até os anos 2000, que 

apresentavam quase na sua totalidade ciclo médio ou longo e tipo de crescimento determinado 

(BARNI; MATZANAUER, 2000), semeaduras precoces e tardias, e a incorporação de 

tecnologias genéticas na cultura são alguns dos fatores que proporcionaram o incremento da 

produtividade nacional. Existe uma preferência do sojicultor pelas cultivares modernas 

(SCHIOSCHET; PAULA, 2008), que se caracterizam por apresentar menor sensibilidade à 

variação do fotoperíodo, possibilitando o cultivo em diferentes manejos e épocas de 

semeadura (ZANON et al., 2015b). Conforme Setiyono et al. (2007), a fenologia da soja 

depende de uma função das variáveis agrometeorológicas, nas quais as plantas apresentam 

uma sensibilidade para cada etapa de desenvolvimento.  

Quando se analisa a adaptação dos genótipos de soja em diferentes condições de 

cultivo, a premissa de maior importância é otimizar a produtividade do cultivo fazendo 

coincidir seus estágios fenológicos críticos com as condições ambientais mais favoráveis, 

minimizando a ocorrência de períodos de estresses nos estágios mais vulneráveis 

(MARTIGNONE et al., 2006). A influência dos fatores limitantes para o aumento da 

produtividade da soja pode ser melhor compreendida se o potencial de rendimento for 

conhecido, possibilitando dimensionar as perdas por estresses que afetam a cultura. Diversos 

pesquisadores citam, entre outras, as seguintes causas dessas perdas, como a insuficiência de 

produtos da fotossíntese como fator limitante à maior fixação de legumes, a distribuição 
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desuniforme da radiação luminosa no perfil da planta, deficiências nutricionais e déficit 

hídrico da planta (RAMBO et al., 2004; KANTOLIC et al., 2008; ZHOU; CHEN; OUYANG, 

2011).  

 A produtividade final de uma lavoura é o somatório de práticas promotoras do 

crescimento e desenvolvimento e práticas protetoras das plantas (PIRES et al., 2005a).  

Dentre os fatores promotores da produtividade, pode-se destacar a época de semeadura, 

escolha da cultivar, adubação e o arranjo de plantas, sendo este último determinante para o 

melhor aproveitamento da radiação solar. Uma maior precisão na identificação dos fatores 

limitantes da produtividade, como a falta da integridade da área foliar, o aproveitamento da 

radiação solar e a capacidade de translocação de fotoassimilados pela planta de soja, e das 

interações entre eles facilitaria a obtenção de lavouras com maiores produtividades.  

 

2.2 IMPORTÂNCIA DA ÁREA FOLIAR NA PLANTA DE SOJA  

  

A eficiência do uso da radiação pela soja se dá pela máxima absorção da radiação 

fotossinteticamente ativa pelos tecidos fotossintetizantes, principalmente as folhas. O número, 

tamanho e a taxa de senescência das folhas determina a área foliar (AF) da planta 

(RODRIGUES et al., 2006). A área de folhas e a sua duração estão relacionados ao 

incremento de carbono pela planta de soja.  

O dimensionamento da área foliar é importante na avaliação da eficiência 

fotossintética das plantas, na determinação de danos bióticos e abióticos na cultura, em 

estudos de análise de crescimento e por ser um grande condicionante da produtividade 

comercial da cultura (SETIYONO et al., 2008). A caracterização do crescimento vegetativo 

de cultivares de soja em diferentes condições ambientais permite entender as variações na 

arquitetura de plantas, visando aumentar a produtividade da cultura por meio do 

melhoramento genético e do manejo, buscando um ideotipo de estrutura de dossel 

(SETIYONO et al., 2010).  

A produção de matéria seca (MS) pela planta de soja está ligada à capacidade 

fotossintética, área foliar disponível para capturar a radiação fotossinteticamente ativa e à 

eficiência no uso da radiação (SINCLAIR et al., 2005). A produção de matéria seca durante o 

período do florescimento até o enchimento de grãos é crítica para determinar a produtividade 

final. Práticas agronômicas, como seleção de cultivares e, condições ambientais favoráveis, 

como adequada disponibilidade hídricas, que aumentem a taxa fotossintética durante a fase de 
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florescimento até o final do enchimento de grãos acarretam em maiores rendimentos 

(KANTOLIC et al., 2007, ROCHA et al., 2017).  Várias estratégias têm sido usadas para 

aumentar o IAF, entre elas, a redução do espaçamento entre fileiras (ZHOU; CHEN; 

OUYANG, 2011). Neste tipo de arranjo, o aumento da produção de grãos tem sido atribuído 

ao aumento da interceptação da radiação por unidade de área, devido a um arranjo mais 

adequado das plantas. Além disso, em espaçamentos menores, há uma maior duração da AF 

no período reprodutivo, e consequentemente, um maior número de dias com a máxima 

interceptação da radiação solar (ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011).  

 As plantas de soja quando desfolhadas no início do período reprodutivo aumentam o 

tempo de acúmulo de matéria seca pelos folíolos (SOUZA et al., 2014). Glier et al. (2015) 

verificaram que a desfolha total de plantas no estádio R3, ocasiona reduções de até 75% na 

produtividade de grãos, discordando dos trabalhos de Salvadori e Corseuil (1979), que 

verificaram que desfolhas aplicadas no florescimento não exercem influência significativa 

sobre a produtividade de grãos, devido à capacidade de recuperação da planta de soja a danos 

foliares. Após o início do período reprodutivo (R1) ocorre um declínio da fotossíntese do 

dossel que se sobrepõe a formação das estruturas reprodutivas. Esta redução da fotossíntese é 

caracterizada pela senescência foliar que é um processo de desenvolvimento normal 

controlado pelo próprio programa genético da planta podendo ser iniciado por sugestões 

ambientais (TAIZ; ZEIGER, 2013). Outra teoria para a ocorrência da senescência de folhas 

seria os sinais hormonais produzidos pela semente (NOODÉN, GUIAMÉT, 1989). Já Egli e 

Crafts-Brandner (1996), relatam que a senescência é regulada pela folha por meio da relação 

entre a produção total de fotossintatos e o requerimento de fotossintatos para a manutenção da 

folha e o desenvolvimento do órgão de demanda, ou seja, alterações no tamanho da fonte 

(área foliar) implicará na capacidade de produção de assimilados para os órgãos reprodutivos 

e consequentemente no tempo de vida das folhas e na produtividade de grãos. A 

remobilização das reservas solúveis das células é caracterizada pela degradação da clorofila e 

consequentemente da enzima RUBISCO. As enzimas são as estruturas que contém a maioria 

do nitrogênio foliar (TAIZ; ZEIGER, 2013) que, após degradado, é translocado para outros 

órgãos da planta, em especial os grãos (MUNDSTOCK; THOMAS, 2005).  

As partes vegetativas (folhas, colmos e pecíolos) da planta de soja servem como 

reservas de nutrientes e carboidratos durante o crescimento vegetativo e estas reservas são 

translocadas via floema para os grãos durante o período de enchimento dos mesmos 

(MUNDSTOCK; THOMAS, 2005). A perda de matéria seca (MS) pelas partes vegetativas 

das plantas se dá, não só pela queda de folhas mas também pela translocação de MS para os 
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grãos e legumes na fase de rápido acúmulo de MS nos grãos (PISSAIA et al., 1982). Porém, a 

literatura apresenta carência em pesquisas que quantifiquem a contribuição individual de cada 

nó na produtividade de grãos de soja.  

  

2.3 DESEMPENHO AGRONÔMICO E POTENCIAL DE PRODUTIVIDADE  

  

As cultivares de soja, por apresentarem características distintas de ciclo, arquitetura e 

dinâmica reprodutiva, podem diferir na forma com que interagem com o meio e utilizam os 

recursos disponíveis, apresentando potencial de produtividade variado (PIRES et al., 2000). 

Muitos fatores podem atuar sobre a produção e manutenção de estruturas reprodutivas em 

soja, pode-se buscar aumentos na produtividade pela diminuição do aborto de flores e 

abscisão de legumes, proporcionando que mais legumes cheguem a maturação (PIRES et al., 

2005b).  

 O acréscimo de produtividade propiciado por práticas de manejo específicas está na 

dependência da eficiência de aplicação e do potencial de resposta do genótipo. Como 

exemplos de perda de potencial de produtividade, Salinas et al. (1996) constataram que a falta 

de água durante o enchimento de grãos reduz o tamanho e massa do grão, devido à 

diminuição do suprimento de fotoassimilados produzidos pela planta e/ou inibição do 

metabolismo do próprio grão, já  Rambo et al. (2004) observaram que mudando o arranjo de 

semeadura é possível a obtenção de um maior potencial de rendimento estimado e obtido com 

20 cm de espaçamento entre-fileiras, ocasionado pelo maior potencial dos estratos médio e 

inferior das plantas neste espaçamento.  A caracterização morfológica, fenológica e genética 

das cultivares sob diferentes manejos podem inferir um provável aumento do potencial 

produtivo dessas novas cultivares (KANTOLIC et al., 2007; SETIYONO et al., 2010), com a 

definição de indicativos de comunidades de plantas com alto potencial de rendimento 

facilitando a avaliação de lavouras.  

Nesse contexto, vários estudos foram realizados com cultivares antigas comparando 

rendimentos potenciais com produtividades obtidas (MARCHEZAN; COSTA,1983; 

NAVARRO JUNIOR; COSTA, 2002; PIRES et al.; 2005b).  Alguns pesquisadores relatam o 

aumento da produtividade apenas com a mudança no arranjo espacial de planta (PIRES et al., 

2000; ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011; PROCÓPIO et al., 2014). Segundo Rambo et al. 

(2004) o potencial de rendimento da soja pode ser modificado pelo arranjo de plantas. Esta 
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alteração pode resultar da contribuição diferenciada dos estratos do dossel para a 

determinação da produtividade.  

  

2.4 ARRANJO ESPACIAL DE PLANTAS   

  

 Tradicionalmente as lavouras de soja vêm sendo conduzidas em espaçamentos que 

variam entre 40 e 50 centímetros entre fileiras. A modificação do arranjo espacial de plantas 

vem sendo realizada por alguns produtores com o intuito de se obter uma melhor distribuição 

de plantas na área, permitindo uma redução na competição intraespecífica e alterações na área 

disponível para cada planta. O arranjo de plantas é uma técnica realizada pela modificação da 

disposição das fileiras de semeadura.   

Alterações no espaçamento entre-fileiras ocasionam modificações na relação 

fonte/dreno, alterando a capacidade das plantas de suprir com assimilados os órgãos que 

representam a força de demanda e assim altera-se o comportamento morfofisiológico da 

planta e o potencial de produtividade (SPERB, 2005). Dimensionar essas alterações ajudará a 

definir práticas de manejo que elevarão o potencial de produtividade.  Vários pesquisadores 

relatam que a redução dos espaçamentos convencionais resulta em acréscimos na 

produtividade (THOMAS et al., 1998; PIRES et al., 2000; RAMBO et al., 2004), sendo 

importante avaliar se isto ocorre em função da contribuição diferencial de cada estrato do 

dossel. Balbinot Junior et al. (2014) cita que semeaduras em fileiras duplas têm sido utilizadas 

em grande escala nos Estados Unidos tanto na cultura do milho quanto da soja. Em 

experimentos conduzidos no Brasil, Procópio et al. (2014) e Garcia e Arantes (2013) 

obtiveram produtividades semelhantes em cultivo com espaçamento pareado e convencional. 

Já Silva et al. (2015) encontraram maiores produtividades quando se realizou semeadura 

cruzada em comparação ao espaçamento convencional de 0,45 m entre-fileiras.   

A responsividade da soja a modificação no espaçamento entre fileiras é maior do que a 

responsividade de modificação na população de plantas (STRIEDER et al., 2013). Com isso, 

a tolerância da soja a estresses pode ser incrementada com o uso de práticas de manejo como 

a melhor espacialização das plantas na área. Sabendo disso um melhor arranjo de plantas é 

uma ferramenta possível de ser utilizada, sem acréscimos nos custos de produção. Porém, 

encontra-se uma deficiência de estudos voltados a caracterização agronômica e produtiva de 

cultivares modernas de soja em diferentes arranjos de semeadura.  
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3. ARTIGO 1 - Capacidade compensativa de soja em diferentes arranjos de 

semeadura  

 

Resumo 

 

O objetivo da presente pesquisa foi avaliar a influência dos diferentes arranjos de semeadura 

nas variáveis ecofisiológicas, componentes de produtividade, e na capacidade compensatória 

da cultura da soja. Foram conduzidos experimentos em dois anos agrícolas (2015/16 e 

2016/17) na área experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Santa Maria (29°43'3.79"S, 53°43'58.25"W, 95 m). O delineamento experimental nos 

experimentos foram blocos ao acaso, com quatro repetições. Os tratamentos foram 

distribuídos em um fatorial 2x4, em que o primeiro fator foi composto pelas duas cultivares 

de grupo de maturação relativa (GMR) próximos e diferentes tipos de crescimento (TC) 

(BMX Tornado RR (TC indeterminado e GMR 6.3)) e (FPS Urano RR (TC determinado e 

GMR 6.2)), e o segundo fator por quatro diferentes modos de distribuições espacial de plantas 

sem alteração na densidade de plantas, os quais foram: espaçamento convencional 

(espaçamento de 45 centímetros entre fileiras), espaçamento reduzido (espaçamento de 22,5 

centímetros entre fileiras), espaçamento pareado (duas fileiras espaçadas em 22,5 centímetros 

e espaçadas a 45 centímetros de outras duas fileiras) e espaçamento cruzado (espaçamento de 

45 centímetros entre fileiras com cruzamento de duas semeaduras, em ângulo de 90º). A 

arquitetura a planta de soja é afetada pelo espaçamento entre fileiras de semeadura, uma vez 

que o arranjo de plantas influencia o comportamento de variáveis ecofisiológicas como 

plastocrono, tempo de vida das folhas e IAF. O tempo de vida das folhas em cada estrato é 

resultado do ritmo de senescência foliar, que é explicado por um padrão polinomial de 4ª 

ordem. Cada espaçamento apresenta contribuições diferenciadas de cada estrato do dossel 

para a produtividade, sendo espaçamentos mais largos com uma produção relativa mais 

homogênea entre os estratos. Devido às características de plasticidade da planta de soja, como 

a capacidade de emitir ramificações e aumentar a produção na haste principal, a modificação 

no espaçamento convencional não apresenta ganhos de produtividade. 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present research was to evaluate the influence of different sowing 

arrangements on the ecophysiological variables, productivity components, and the 

compensatory capacity of the soybean crop. They were conducted in two agricultural years 

(2015/16 and 2016/17) in the experimental area of the Plant Science Department of the 

Federal University of Santa Maria (29°43'3.79"S, 53°43'58.25"W, 95 m). The experimental 

design in the experiments were randomized blocks with four replications. The treatments were 

distributed in a 2x4 factorial, in which the first factor was composed by the two cultivars of 

the near maturation group and different growth types (BMX Tornado RR (undetermined TC 

and GMR 6.3) and FPS Urano RR (TC determined and GMR 6.2), and the second factor by 

four different modes of spatial distribution of plants with no change in plant density, which 

were: conventional spacing (spacing of 45 centimeters between rows), reduced spacing 

(spacing 22.5 centimeters), spacing of pairs (two rows spaced 22.5 centimeters and spaced 45 

centimeters  from other rows) and cross-spacing (spacing of 45 centimeters between rows 
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with 90 ° angle rows crossing). The architecture of the soybean plant is affected by the 

spacing between rows of sowing, since the arrangement of plants influences the behavior of 

ecophysiological variables such as plastochron, leaf life time and LAI. The leaf life in each 

stratum is a result of the foliar senescence rhythm, which is explained by a 4rd order 

polynomial pattern. Each spacing presents differentiated contributions of each canopy stratum 

to yield, with wider spacings with a more homogeneous relative production between strata. 

Due to the plasticity characteristics of the soybean plant, such as the ability to emit branching 

and increase production on the main stem, the modification in conventional spacing does not 

present productivity gains. 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A utilização de práticas de manejo eficientes é imprescindível para obtenção de 

lavouras de soja (Glycine max (L.) Merril) com altas produtividades. Dentre estas práticas, o 

manejo da arquitetura de plantas pode possibilitar melhor utilização da radiação luminosa nos 

estratos inferiores e médio do dossel resultando em um aumento de produtividade. No Brasil, 

o espaçamento entre fileiras na cultura da soja convencionalmente utilizado é de 40-50 cm. 

Com o melhoramento da arquitetura das novas cultivares, desenvolvidas a partir dos anos 

2000, quaisquer modificações no arranjo de plantas podem ocasionar alterações nas relações 

entre fonte e dreno afetando a produtividade da lavoura, por meio da interdependência que 

existe entre a folha (fonte de fotoassimilados) e os órgãos reprodutivos da axila da folha 

(dreno de fotoassimilados) (ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011). O entendimento das 

características das plantas que afetam a arquitetura do dossel é importante para identificar a 

contribuição das estruturas das mesmas para o aumento da produtividade. 

Várias estratégias têm sido usadas para aumentar o índice de área foliar (IAF) nos 

estágios reprodutivos e modificar a arquitetura de plantas nas cultivares modernas, entre elas, 

a redução do espaçamento entre fileiras (ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011; RAHMAN; 

RAHMAN; HOSSAIN, 2013; JAYBHAYE; SHINDE; ASEWAR, 2015), a semeadura 

cruzada (SANTOS et al., 2015) e a semeadura em fileiras pareadas (PROCÓPIO et al., 2014). 

Nestes tipos de arranjos, o aumento da produção de grãos em alguns casos tem sido atribuído 

ao aumento da interceptação da radiação por unidade de área, sendo importante avaliar se isto 

ocorre em função da contribuição de cada estrato do dossel e do menor sombreamento das 

folhas baixeiras, aumentado o tempo de duração das folhas. Além disso, alguns autores 

(RAHMAN; RAHMAN; HOSSAIN, 2013; ZHOU, X. B.; CHEN, Y. H.; OUYANG, Z, 

2011) citam que em espaçamentos menores, há uma maior duração da área foliar no período 
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reprodutivo, e consequentemente, um maior número de dias com a máxima interceptação da 

radiação solar.  

Após o início do período reprodutivo (R1) ocorre um declínio da fotossíntese do 

dossel que se sobrepõe a formação das estruturas reprodutivas. Essa redução da fotossíntese é 

caracterizada pelo tempo de vida da folha (senescência foliar) que é um processo definido 

geneticamente com a remobilização de carboidratos (SINCLAIR; DEWIT, 1975), e 

influenciado pelos sinais hormonais produzidos pelo grão (NOODÉN, GUIAMÉT, 1989) e, 

por meio da relação entre a produção total e o requerimento de fotossintatos para a 

manutenção da folha e o desenvolvimento do órgão de demanda. Portanto, alterações na 

dimensão da fonte (área foliar) implicarão na capacidade de produção de assimilados para os 

órgãos reprodutivos e consequentemente no tempo de vida das folhas e na produtividade de 

grãos.  

O conhecimento do potencial produtivo possibilita dimensionar as perdas por estresses 

que afetam a cultura e conhecer a influência dos fatores limitantes para o aumento da 

produtividade da soja. Diversos pesquisadores (RAMBO et al., 2004; KANTOLIC et al., 

2008; ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011) citam, entre outras, as seguintes causas dessas 

perdas, como a insuficiência de produtos da fotossíntese como fator limitante ao menor 

abortamento de legumes, a distribuição desuniforme da radiação luminosa no perfil da planta, 

deficiências nutricionais e déficit hídrico da planta. Uma maior precisão na identificação dos 

estádios em que atuam os fatores limitantes da produtividade e as interações entre eles 

facilitaria a obtenção de lavouras mais produtivas. 

A tolerância da soja a estresses pode ser incrementada pelo manejo como a 

distribuição das plantas na área, pois a responsividade da soja à modificação no espaçamento 

entre fileiras é maior do que a de alteração na população de plantas (STRIEDER et al., 2013). 

Existem poucos trabalhos na literatura que objetivam compreender a determinação dos 

componentes de produtividade em função das características morfológicas, sob diferentes 

manejos da arquitetura de plantas de soja (KANTOLIC et al., 2007; MEOTTI et al., 2012; 

ZANON et al., 2015b).  

A caracterização do crescimento e desenvolvimento de cultivares de soja em 

diferentes condições ambientais permite entender as variações na arquitetura de plantas, 

visando aumentar a produtividade da cultura pelo manejo, buscando um ideotipo de estrutura 

de dossel e uma distribuição da produção de grãos mais homogênea no perfil da planta 

(SETIYONO et al., 2010; CHAUHAN; OPENA, 2013). Assim, estudos que descrevam o 

crescimento, desenvolvimento e produtividade de novas cultivares de soja, sob diferentes 
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arranjos de plantas necessitam ser realizados. Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar a 

influência dos diferentes arranjos de semeadura nas variáveis ecofisiológicas, componentes de 

produtividade, e na capacidade compensatória da cultura da soja. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os experimentos de campo foram conduzidos em dois anos agrícolas (2015/16 e 

2016/17) na área experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de 

Santa Maria (29°43'3.79"S, 53°43'58.25"W, 95 m), no município de Santa Maria/RS. O clima 

do local, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cfa, subtropical úmido com verões 

quentes e sem estação seca definida (PEEL; FINLAYSON; MCMAHON, 2007). O solo da 

área experimental é uma transição entre Argissolo Vermelho Distrófico arênico e a Argissolo 

Bruno Acinzentado Alítico úmbrico (EMPRAPA, 2013). 

O delineamento experimental nos experimentos foram blocos ao acaso, com quatro 

repetições. Os tratamentos foram distribuídos em um fatorial 2x4, em que o primeiro fator foi 

composto pelas duas cultivares de grupo de maturação relativa (GMR) próximos e diferentes 

tipos de crescimento (TC) (BMX Tornado RR (TC indeterminado e GMR 6.3) e FPS Urano 

RR (TC determinado e GMR 6.2), e o segundo fator por quatro diferentes modos de 

distribuições espacial de plantas sem alteração na densidade de plantas, os quais foram: 

espaçamento convencional (espaçamento de 45 centímetros entre fileiras), espaçamento 

reduzido (espaçamento de 22,5 centímetros entre fileiras), espaçamento pareado (duas fileiras 

espaçadas em 22,5 centímetros e espaçadas a 45 centímetros de outras duas fileiras) e 

espaçamento cruzado (espaçamento de 45 centímetros entre fileiras com cruzamento de duas 

semeaduras, em ângulo de 90º).  

Cada unidade experimental foi composta por uma área de 2,25 metros de largura e 

7,75 metros de comprimento, considerando como bordadura as fileiras laterais de cada 

unidade e 0,5 metros em cada extremidade. As semeaduras dos experimentos foram realizadas 

em 23/11/2015 e 21/11/2016, no período recomendado pelo Zoneamento Agroclimático da 

Soja para Santa Maria, RS (MAPA, 2015). 

As adubações de base, inoculações, tratamentos das sementes com fungicida e 

inseticida, e o controle de plantas daninhas foram realizados de acordo com as recomendações 
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técnicas da cultura (EMBRAPA, 2014). O controle de pragas e doenças foi realizado 

preventivamente através de sete aplicações de inseticidas e fungicidas em cada ano agrícola. 

A densidade de plantas seguiu as recomendações das empresas detentoras das cultivares (22 

plantas.m-2 para a BMX Tornado RR e 30 plantas.m-2 para a FPS Urano RR). 

 Nos dois experimentos a data de emergência foi considerada quando 50% das 

plântulas da parcela apresentaram os cotilédones acima da superfície do solo. Após a 

emergência, foi realizado o desbaste manual das parcelas para ajuste da população de plantas 

e marcadas cinco plântulas em cada parcela onde foi contabilizado o número de nós (NN) 

(repetidas a cada 3 dias), fenologia (repetidas a cada 3 dias) conforme Escala Fenológica de 

Fehr e Caviness (1977), área foliar (repetidas a cada 15 dias), data de emissão e morte de cada 

folha da haste principal (repetidas a cada 3 dias), componentes da produtividade (nos estádios 

R2, R5 e R8), produtividade da parcela e massa de mil grãos (MMG). 

O índice de área foliar (IAF) foi determinado quinzenalmente por meio da 

metodologia proposta por Richter et al. (2014), em uma planta marcada por parcela. Foi 

realizada a contagem de flores e legumes por nó das plantas nos estádios R2, R5 e R8 através 

da metodologia proposta por Pires et al. (2005), visando estimar o potencial de produtividade 

das cultivares nos diferentes arranjos de semeadura. A duração do ciclo das cultivares 

(fenologia) foi expressa em soma térmica, calculada pelo método (ARNOLD, 1960):  

 

(1) Quando Tb ≤ Tmed ≤ Tot:       

   diaTbTmedSTd 1*  
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(2) Quando Tot < Tmed ≤ Tmax: 
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Se Tmed < Tb então Tmed = Tb e se Tmed > Tmax então Tmed = Tmax 

 

em que STd é a soma térmica diária, Tmed é a temperatura média do dia, Tb é a temperatura 

basal inferior, Tot é a temperatura ótima e Tmax é a temperatura máxima  para  o  

desenvolvimento  da  soja.  Foi utilizado Tb=7,6 °C,  Topt=31  °C  e  Tmax=40  °C  para  o  

cálculo  da  soma  térmica  da  fase  vegetativa  (Semeadura-R1),  e Tb=0,0  °C,  Topt=21,5  

°C  e  Tmax=38,7  °C  para  o  cálculo  da  soma  térmica  da  fase reprodutiva (R1-R8) 

(SETIYONO et al., 2007). A soma térmica diária será acumulada a partir da semeadura, 

resultando na soma térmica acumulada (STa), ou seja:  
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(3) STa = ΣSTd  

 

Foi determinada a duração das fases semeadura a emergência (SEM-VE), emergência 

ao início do florescimento (VE- R1), início do florescimento a maturação plena (R1-R8) e das 

sub-fases R1-R5, R5-R7 e R7-R8. Para produtividade total da parcela foi realizada a colheita 

da área útil da parcela (9,11 m²). 

O tempo de vida de cada trifólio da haste principal foi determinado em soma térmica, 

considerando as temperaturas basais do período vegetativo da cultura propostas por Setiyono 

et al. (2007), obtida pela diferença entre a data de emissão e a data de morte do trifólio. A 

morte de cada trifólio foi considerada quando o limbo foliar apresentou 50% de 

amarelecimento. Também foi calculado o plastocrono das duas cultivares nos diferentes 

arranjos de plantas pelo inverso do coeficiente angular da regressão linear entre NN e STa 

(XUE; WEISS; BAEZINGER, 2004) e a curva de senescência das folhas por uma regressão 

entre NN senescidos e STa.  

As temperaturas mínimas e máximas diária do ar (ºC), precipitação, radiação solar e 

comprimento do dia durante o período experimental foram coletadas da estação meteorológica 

convencional pertencente ao 8° Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de 

Meteorologia (DISME/INMET) em Santa Maria, localizada a aproximadamente 1000 metros 

das áreas experimental.  A temperatura média (Tmed) diária do ar foi calculada pela média 

aritmética das temperaturas mínima e máxima. As condições meteorológicas em que os 

experimentos foram conduzidos, estão expostas na Figura 1. 
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Figura 1.  Precipitação diária (mm) e densidade de fluxo de radiação solar global incidente 

(MJ.m-2.dia-1) em 2015/2016 (a) e,2016/2017 (c) e, temperatura média do ar (ºC) e 

fotoperíodo diários (horas) em 2015/2016 (b) e 2017/2018 (d) durante os experimentos em 

Santa Maria. 

 

As análises dos dados dos experimentos foram realizadas para anos individuais 

(2015/16 e 2016/17) utilizando-se o software estatístico SISVAR (FERREIRA, 2011). As 

médias das variáveis foram distinguidas pelo teste de Skott-Knott quando houve significância 

no teste F (p<0,05). 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 As cultivares apresentaram ciclos distintos (Figuras 2 e 3), em que a BMX Tornado 

RR apresentou três dias (69,5ºC dia) a mais que a FPS Urano RR. Essa variação no mesmo 

ambiente é devido a diferentes bases genéticas das cultivares e é atribuída a duração do 

período vegetativo. Entre os arranjos de plantas houve diferença apenas nos tratamentos da 

BMX Tornado RR. Cultivares de soja com menor GMR possuem o período vegetativo 

reduzido (florescimento precoce) em função da sensibilidade fotoperiódica, podendo resultar 

(c) (d) 

(a) (b) 
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em reduções no porte das plantas, e, consequentemente, na produtividade (ALMEIDA et al., 

2013). 

 

 

Figura 2. Duração, em °C dia, das fases semeadura-emergência (SEM-EM), emergência-R1 

(EM-R1) e das subfases R1-R5, R5-R6, R6-R8 de duas cultivares de soja, em quatro arranjos 

de semeadura, nos anos agrícolas 2015/16 (a) e 2016/17 (b) em Santa Maria, RS. *Médias da 

duração do ciclo de desenvolvimento (SEM-R8) seguidas pelas mesmas letras maiúsculas 

(comparação entre cultivares no mesmo arranjo de semeadura) e minúsculas (comparação de 

uma cultivar em diferentes arranjos de semeadura) não diferem entre si pelo Teste Skott Knott 

a 5% de probabilidade de erro. 

  

O número final de nós (NFN) diferiu entre cultivares (Tabela 1), sendo maior para a 

cultivar BMX Tornado RR. As duas cultivares apresentaram um menor NN no espaçamento 

cruzado do que nos demais espaçamentos, resultado explicado pelo maior valor de 

plastocrono neste espaçamento. Nogueira et al. (2012) citam que o NFN é uma variável que 
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pode ser utilizada na seleção indireta para a produtividade de grãos em soja devido a alta 

correlação existente com a produtividade de grãos. Os maiores valores de plastocrono nos 

espaçamentos cruzados significam maior intervalo entre a emissão de dois nós consecutivos, o 

que representa o menor NFN em função da sensibilidade ao fotoperíodo induzir o 

florescimento na planta e limitar a fase vegetativa. 

A regressão linear entre o NN e STa apresentou coeficientes de determinação de 0,99 

para todos os tratamentos nos dois anos de experimentos, sendo a temperatura do ar a variável 

meteorológica que determina a emissão de nós (SINCLAIR, 2005). O plastocrono não difere 

entre cultivares e apresentou um valor médio de 59,19 ºCdia (2015/16) e 59,99 ºCdia 

(2016/17), resultados semelhantes foram encontrados por Streck et al. (2008) que encontraram 

plastocrono variando de 48,1 a 60,3 ºCdia. Valores de plastocrono não podem ser 

universalizados pois sofrem alterações em função da cultivar e época de semeadura 

(MARTINS et al., 2011). Com isso a sensibilidade do plastocrono varia em função do 

espaçamento entre fileiras de semeadura, possivelmente devido a competição intraespecífica 

por radiação solar. 

 

Tabela 1. Número final de nós (NFN), plastocrono (°C dia folha-1) e coeficiente de 

determinação do plastocrono (R²) em duas cultivares de soja em diferentes arranjos de 

plantas, em 2015/16 e 2016/17. Santa Maria, RS, 2017. 

2015/2016 

 NFN Plastocrono R² 

Espaçamento 

BMX 

Tornado RR 

FPS 

Urano RR 

Média BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 
Média 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

Cruzado 21,75 16,5 19,12 b* 60,58 63,14 61,86 a 0,99 0,99 

Convencional 23,00 16,75 19,87 a 57,90 59,57 58,74 b 0,99 0,99 

Pareado  23,25 17,00 20,12 a 58,15 57,34 57,75 b 0,99 0,99 

Reduzido 23,00 18,00 20,50 a 58,24 58,24 58,40 b 0,99 0,99 

Média 22,75 A* 17,06 B  58,71 59,71 59,19 0,99 0,99 

CV 3,9 4,33   

2016/2017 

 NFN  Plastocrono R² 

Espaçamento 

BMX 

Tornado RR 

FPS 

Urano RR 

 BMX 

Tornado RR 

FPS 

Urano RR 
Média 

BMX 

Tornado RR 

FPS 

Urano RR 

Cruzado 24 17,25  60,50 63,25 61,87 a 0,99 0,98 

Convencional 24,25 18,25  57,75 59,50 58,62 b 0,99 0,99 

Pareado  23,25 17,5  58,00 57,25 57,62 b 0,99 0,99 

Reduzido 24,25 17,75  58,00 57,75 57,87 b 0,99 0,99 

Média 23,94 A 17,69 B  58,56 59,44  0,99 0,99 

CV 3,5  4,48   

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação entre cultivares) e minúsculas (comparação entre 

arranjos de plantas) não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5%. 
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As duas cultivares apresentam maior IAF em R5 em todos os tratamentos (Tabelas 2 e 

3), e a cultivar FPS Urano RR apresenta um IAF médio em R2 e R5 maior que a cultivar 

BMX Tornado RR, resultados semelhantes são apresentados por Zanon et al. (2015a) no qual 

o IAF máximo das cultivares modernas ocorre próximo ao estágio R5 e cultivares com tipo de 

crescimento determinado podem apresentar IAF maior que as indeterminadas. Os maiores 

valores de IAF máximo foram encontrados nos espaçamentos convencional (7,67 para FPS 

Urano RR) e reduzido (5,75 para BMX Tornado RR) e os menores valores no espaçamento 

reduzido (4,32 para a FPS Urano RR) e cruzado (3,88 para a BMX Tornado RR) em 2015/16, 

já em 2016/17 os maiores valores foram para os espaçamentos pareado (7,69 para FPS Urano 

RR) e convencional (8,79 para BMX Tornado RR) e os menores para o cruzado (3,99 para a 

FPS Urano RR) e pareado (3,70 para BMX Tornado RR). Deste modo os assistentes técnicos 

e os produtores devem ter maior atenção no manejo de insetos desfolhadores e doenças nos 

espaçamentos com menores IAF. 

 

Tabela 2. Índice de área foliar (IAF) total, IAF na haste principal e IAF nas ramificações em 

duas cultivares de soja em diferentes arranjos de plantas no ano agrícola de 2015/16. 

IAF Total R2  R5  

Tratamento 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 
Média BMX Tornado RR 

FPS Urano 

RR 
Média 

Cruzado 2,97 4,08 3,52 b* 4,14 Bb 5,42 Ab  

Convencional 4,54 5,98 5,26 a 5,10 Ba 7,40 Aa  

Pareado  4,48 5,03 4,76 a 4,90 Ba 5,93 Ab  

Reduzido 4,62 5,15 4,88 a 5,40 Aa 5,04 Ab  

Média 4,15 B 5,06 A 
 

4,88 5,95 
 

CV (%) 10,65 10,83  

Haste principal   
 

  
  

Cruzado 1,71 2,98 
2,35 c 

2,47 3,04 
2,75 b 

Convencional 2,07 3,45 
2,76 b 

2,72 3,74 
3,23 a 

Pareado  2,56 3,93 
3,24 a 

3,15 4,35 
3,75 a 

Reduzido 2,77 4,33 
3,55 a 

3,23 3,74 
3,48 a 

Média 2,28 B  3,67 A  
 

2,89 B  3,72 A  
 

CV (%) 11,5  11,59  

Ramificações  
 

 

Cruzado 1,25 Ac 1,08 Ab 1,66 Bb 2,38 Ab  

Convencional 2,47 Aa 2,53 Aa 2,37 Ba 3,65 Aa  

Pareado  1,92 Ab 1,10 Bb 1,75 Ab 1,57 Ac  

Reduzido 1,84 Ab 0,81 Bb 2,16 Aa 1,30 Bc  

Média 1,87 1,38 1,98 2,22  

CV 15,07 18,00  

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação entre cultivares) e minúsculas (comparação entre 

arranjos de plantas) não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 3. Índice de área foliar (IAF) total, IAF na haste principal e IAF nas ramificações em 

duas cultivares de soja em diferentes arranjos de plantas no ano agrícola de 2016/17. 

IAF Total R2  R5 

Tratamento 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

Média BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

Cruzado 5,45 5,51 
 5,18ns 5,49 

Convencional 4,12 6,10  
 5,87 6,40 

Pareado  4,07 5,99 
 4,93 6,23 

Reduzido 4,71 5,04 
 5,56 6,07 

Média 4,58 B* 5,66 A 
 

5,38 6,05 

CV (%) 
16,38 

 22,93 

Haste principal  
 

 

Cruzado 2,80 5,08 
 

3,84 4,97 

Convencional 2,58 5,24 
 

3,41 6,01 

Pareado  2,61 5,64 
 

3,42 5,69 

Reduzido 3,53 4,96 
 

4,14 5,55 

Média 2,88 B 5,23 A 
 

3,70 B 5,55 A 

CV (%) 14,80 
 

16,04 

Ramificações   

Cruzado 2,65 0,88 
1,76 a 

2,12 0,66 

Convencional 1,55 0,86 
1,20 b 

3,13 0,39 

Pareado  1,45 0,36 
0,91 b 

1,95 0,54 

Reduzido 1,18 0,08 
0,63 b 

1,87 0,52 

Média 1,71 A 0,54 B 
 

2,27 A 0,53 B 

CV 52,35 44,58 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação entre cultivares) e minúsculas (comparação entre 

arranjos de plantas) não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade de erro. 
 

  Na cultivar FPS Urano RR, no ano de 2015/2016, os espaçamentos reduzidos e 

pareado apresentaram uma contribuição da haste principal no IAF máximo (em R5) de 62% e 

77%, respectivamente, enquanto que nos espaçamentos convencional e cruzado as 

ramificações representam 50% e 44% respectivamente, da área foliar em R5. O surgimento de 

ramos pode ser atribuído às características inerentes do genótipo ou à fatores ambientais, 

como a deficiência de nitrogênio, que resultam na quebra de dominância apical (TAIZ; 

ZEIGER, 2013). Durante o cultivo de 2015/2016 ocorreu um acumulado de chuva de 

aproximadamente 200 mm entre os estágios V3-V5 que possivelmente prejudicou a 

nodulação das bactérias fixadoras de nitrogênio e resultou na quebra da dominância apical. As 

diferenças do IAF nas ramificações nos espaçamentos é ocorre devido a incidência de luz no 

estrato inferior e do espaço disponível que cada planta possui para desenvolver seus ramos. 

Em 2016/17 todos os tratamentos apresentaram aproximadamente 90% do IAF máximo 

oriundo da haste principal.  
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Já para a cultivar BMX Tornado RR as ramificações nos espaçamentos pareado, 

cruzado e reduzido representam 35%, 39% e 40% (2015/16) e 31%, 26% e 26% (2016/2017) 

respectivamente, enquanto que as ramificações do espaçamento convencional representam 

45% (2015/2016) e 42% (2016/2017) do IAF em R5. O número e tamanho das ramificações 

aumentam nos espaçamentos entre fileiras maiores ou em densidades de plantas mais baixas. 

Estes ramos possuem capacidade de desenvolver as mesmas estruturas vegetativas e 

reprodutivas presentes na haste principal e são um dos elementos que explicam a plasticidade 

da planta de soja, ou seja, a capacidade de se adaptar às condições ambientais e de manejo, 

por meio de modificações na morfologia da planta, da arquitetura e dos componentes de 

produtividade (LUDWIG et al., 2011; CRUZ et al., 2016). 

 Na haste principal os tratamentos com maior IAF são o pareado e reduzido para as 

duas cultivares. Já a cultivar BMX Tornado RR apresenta maior área foliar nas ramificações 

do que a FPS Urano RR. A cultivar FPS Urano RR apresentou uma expansão foliar maior no 

início do ciclo de desenvolvimento, é observado a mesma tendência para os tratamentos de 

espaçamentos reduzidos e pareados, enquanto que durante o período compreendido entre os 

estágios R1 e R5 a menor evolução do IAF foi encontrado nos espaçamentos reduzidos 

(Figuras 4 e 5). Segundo Schoffel e Volpe (2001) maiores valores de IAF no início do ciclo 

resultam em um incremento na interceptação de radiação solar, até um determinado valor 

(3,9) (CASAROLI et al., 2007), a partir deste momento ocorre um aumento do auto-

sombreamento. A evolução do IAF apresenta seu valor máximo próximo ao estágio R5, 

concordando com os resultados obtidos por Heiffig et al. (2006). 
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Figura 3. Evolução do índice de área foliar das cultivares de soja FPS Urano RR (a,b,c,d) e 

BMX Tornado RR (e,f,g,h) nos espaçamentos entre fileiras convencional (a e e), cruzado (b e 

f), pareado (c e g) e reduzido (d e h) no ano agrícola 2015/16. As setas indicam os estágios R1 

e R5. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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Figura 4. Evolução do índice de área foliar das cultivares de soja FPS Urano RR (a,b,c,d) e 

BMX Tornado RR (e,f,g,h) nos espaçamentos entre fileiras convencional (a e e), cruzado (b e 

f), pareado (c e g) e reduzido (d e h) no ano agrícola 2016/17. As setas indicam os estágios R1 

e R5. 

 

(a) 
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(c) 

(d) (h) 
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Em torno do estádio V4, inicia-se a emissão de ramificações, nos nós do terço inferior 

da planta. O meristema ao se diferenciar em uma estrutura vegetativa (ramificação) deixa de 

produzir estruturas reprodutivas iniciando o processo de senescência da folha da haste 

principal da planta (SINCLAIR; DEWIT, 1975; EGLI; CRAFTS-BRANDNER, 1996). 

O tempo de vida das folhas do terço inferior é menor do que o tempo de vida das 

folhas do terço médio e superior, sendo as folhas do terço médio as que possuem maior tempo 

de vida (Figura 6 e 7). Um dos fatores que determinam a área foliar da planta é a taxa de 

senescência das folhas (RODRIGUES et al., 2006). Dentre as cultivares, a FPS Urano RR 

possui um maior tempo de vida das folhas no estrato superior (Tabela 4). O tempo de vida de 

cada folha é explicado por meio da fisiologia da planta de soja. Cada folha da haste principal 

possui sua área foliar que define a produção de grãos. A área de folhas e a sua duração estão 

relacionados ao incremento de carbono pela planta de soja, a abscisão antecipada da folha 

pode prejudicar o enchimento de grãos após o estágio R5 e sua retenção prolongada de folhas 

pode ocasionar competição por fotossintatos com os órgãos reprodutivos (SETIYONO et al., 

2011). Alguns fatores podem influenciar no tempo de vida das folhas, como a incidência de 

radiação solar direta no limbo foliar, sombreamento, concorrência por fotoassimilados com 

outras estruturas da planta, maturação fisiológica e o ataque de pragas e doenças que foi 

suprimido em relação as lavouras comerciais através de um rigoroso controle preventivo. 

 

Tabela 4. Tempo de vida médio das folhas de cada estrato do dossel calculado em soma 

térmica (ºC.dia) das cultivares FPS Urano RR e BMX Tornado RR em diferentes 

espaçamentos entre fileiras em 2015/16 e 2016/17. 

Tempo de vida das folhas (ºC dia) – Ano agrícola 2015/16 

 

Inferior Médio Superior 

Tratamento 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado RR FPS Urano RR 

Cruzado 632,19ns 658,78 1006,89 Bb* 1207,58 Aa 823,62 Ba 925,49 Aa 

Convencional 644,09 669,55 1047,88 Ab 1096,11 Ab 777,05 Ba 944,43 Aa 

Pareado  638,52 659,64 1134,83 Aa 1130,85 Ab 715,74 Bb 944,72 Aa 

Reduzido 619,51 585,22 1097,00 Aa 1089,89 Ab 740,57 Bb 969,55 Aa 

Média 638,31 1071,65 1131,11 764,25 946,05 

CV 8,35 5,25 4,41 

Tempo de vida das folhas (ºC dia) – Ano agrícola 2016/17 

 

Inferior Médio Superior 

Tratamento 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

BMX Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

Cruzado 528,22 541,59 925,10  Ab 902,22 Aa 907,5075 1038,69 

Convencional 510,35  538,10  1068,77  Aa 805,27  Ba 898,0575 1085,91 

Pareado  479,10 543,75 1011,62 Aa 927,54 Aa 834,6275 1012,67 

Reduzido 495,87 531,94 1059,63 Aa 911,26 Ba 871,825 1059,74 

Média 503,38 B* 538,85 A 1016,28 886,57 878,00 B  1049,25 A  

CV 4,17 7,93  5,34   

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação entre cultivares) e minúsculas (comparação entre 

arranjos de plantas) não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5%. 
ns Não significativo a 5%. 
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 Os dados da Tabela 4 evidenciam diferenças no tempo de vida das folhas de três 

estratos do dossel, sendo que cada estrato possui diferentes causas da senescência foliar. O 

estrato inferior tem grande influência do sombreamento das folhas superiores, que é 

antecipado no espaçamento reduzido resultando em menor tempo de vida das folhas. Já as 

folhas do estrato médio da cultivar BMX Tornado RR e dos estratos médio e superior da 

cultivar FPS Urano RR parecem ter influência da relação fonte/dreno na região do nó, sendo 

que os nós da haste principal que produziram ramificações senesceram suas folhas mais cedo, 

enquanto que os nós com demanda de fotossintatos (produção de flores e legumes na axila da 

folha) mantiveram suas folhas ativas por maior tempo.  

A cultivar BMX Tornado RR por ser de TC indeterminado apresenta uma 

concorrência no dreno de fotoassimilados entre as folhas emitidas após R1 (estrato superior) e 

a fixação das estruturas reprodutivas da planta, segundo Setiyono et al. (2011) esta é a razão 

das cultivares indeterminadas possuírem folhas com menor tempo de vida e de tamanho 

menor que as demais no topo do dossel, como pode ser visualizado na Figuras 5, 6, 7 e 8. 

Essa diferenciação das folhas superiores das cultivares indeterminadas, confere as plantas um 

formato piramidal mais acentuado, o que pode facilitar a penetração da radiação solar às 

folhas do estrato médio do dossel e de produtos fitossanitários para o controle de doenças e 

insetos. O padrão de tamanho dos trifólios (Figuras 7 e 8) no perfil das plantas de soja seguem 

a mesma tendência encontrado por Setiyono et al. (2011), com um pico de tamanho da folha 

no 8º nó da haste principal com uma redução gradual do tamanho de folhas nos nós 

superiores. 
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Figura 5. Período de sobrevivência de cada trifólio da haste principal das cultivares FPS 

Urano RR (a,b,c e d ) e BMX Tornado RR (e,f,g e h) nos espaçamentos entre fileiras 

convencional (a e e), cruzado (b e f), pareado (c e g) e reduzido (d e h) no ano agrícola 

2015/2016. 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 
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Figura 6. Período de sobrevivência de cada trifólio da haste principal das cultivares FPS 

Urano RR (a,b,c e d ) e BMX Tornado RR (e,f,g e h) nos espaçamentos entre fileiras 

convencional (a e e), cruzado (b e f), pareado (c e g) e reduzido (d e h) no ano agrícola 

2016/2017. 

(a) 
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(c) 

(d) (h) 
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Figura 7. Área foliar máxima de cada trifólio e das ramificações vinculadas a cada nó da 

haste principal das cultivares FPS Urano RR (a,b,c e d ) e BMX Tornado RR (e,f,g e h) nos 

espaçamentos entre fileiras convencional (a e e), cruzado (b e f), pareado (c e g) e reduzido (d 

e h) no ano agrícola 2015/16. 
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Figura 8. Área foliar máxima de cada trifólio e das ramificações vinculadas a cada nó da 

haste principal das cultivares FPS Urano RR (a,b,c e d ) e BMX Tornado RR (e,f,g e h) nos 

espaçamentos entre fileiras convencional (a e e), cruzado (b e f), pareado (c e g) e reduzido (d 

e h) no ano agrícola 2016/17. 

  

A duração de vida das folhas e, por consequência, a senescência foliar, são 

influenciadas pela luminosidade e temperatura da mesma forma que o plastocrono. Os 

resultados da curva de senescência foliar da haste principal da planta de soja demonstram dois 

picos da taxa de senescência, conforme Figuras 9 e 10, um durante o período de pré-

florescimento (R1) e outro após o fim do enchimento de grãos (R6). Após R5, ocorre ume 

evolução abrupta no enchimento de grãos em função do suprimento direto da fotossíntese ao 

enchimento de grãos e translocação de reservas (ROCHA et al., 2017), sendo este um dos 

(a) (e) 

(f) 

(d) 

(c) 

(b) 

(g) 

(h) 
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fatores desencadeantes da senescência foliar. Uma alternativa passível de aumento de 

produtividade seria selecionar cultivares com uma menor inclinação da taxa de senescência 

entre os estágios R1 e R5. 

 

Figura 9. Soma térmica para senescência foliar das cultivares FPS Urano RR (a,b,c e d) e 

BMX Tornado RR (e,f,g e h) nos espaçamentos entre fileiras convencional (a e e), cruzado (b 

(a) (e) 

(b) 

(c) 

(d) (h) 

(g) 

(f) 
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e f), pareado (c e g) e reduzido (d e h) no ano agrícola 2015/16. As setas indicam os estágios 

R2 e R6. 

 

 

Figura 10. Soma térmica para senescência foliar das cultivares FPS Urano RR (a,b,c e d) e 

BMX Tornado RR (e,f,g e h) nos espaçamentos entre fileiras convencional (a e e), cruzado (b 

e f), pareado (c e g) e reduzido (d e h) no ano agrícola 2016/17. As setas indicam os estágios 

R2 e R6. 

(b) 

(c) 

(d) (h) 

(g) 

(f) 

(e) (a) 
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O ritmo de senescência foliar em soja pode ser explicado por um modelo polinomial 

de 4ª ordem conforme Figura 11. Esta informação pode ser passível de uso no planejamento 

do manejo fitossanitário, auxiliando, por exemplo, na determinação do último momento para 

aplicação de fungicidas. 

 

 

Figura 11. Modelo estimado para senescência de trifólios da haste principal da planta de soja. 

 

Outra avaliação importante quando se analisa diferenças entre espaçamentos entre 

fileiras é a quantificação do potencial de produtividade em cada estrato vertical do dossel em 

diferentes estágios de desenvolvimento. Os resultados de potencial de produtividade 

demonstram que o primeiro pico da curva de senescência de folhas em soja (Figuras 9 e 10), 

próximo ao estágio R2, explicam o elevado abortamento das estruturas reprodutivas no estrato 

inferior (Figuras 11 e 12). A senescência natural de folhas de soja ocorre a partir das folhas 

mais velhas em direção ao ápice da planta. A importância da área foliar nesta fase de 

desenvolvimento se dá pela necessidade de fotoassimilados para a formação das estruturas 

reprodutivas. A pequena translocação internodal de produtos da fotossíntese faz com que o 

número de legumes que pode ser fixado em cada inflorescência, dependa dos fatores que 

limitam a produção de fotoassimilados nessa região da planta, especialmente a luz 

(MARCHEZAN; COSTA, 1983; OOKAWA; TOMITA; HIRASAWA, 2005). Trabalhos 

realizados no início dos anos 2000 relatam resultados semelhantes, segundo PIRES et al. 

(2005) a abscisão foliar ocorre devido a incapacidade das folhas, com limitações no 

recebimento de radiação direta, competirem pelos fotoassimilados.  

y = 0,0399x
4
 - 2,172x³ +35,255x² - 

97,501x +732,21 
R² = 0,99 
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Figura 12. Potencial de produtividade em R2, R5 e R8 das cultivares FPS Urano RR (a) e 

BMX Tornado RR (b) nos espaçamentos entre fileiras convencional, cruzado, pareado e 

reduzido no ano agrícola 2015/16.*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação 

entre cultivares) e minúsculas (comparação entre arranjos de plantas) não diferem entre si 

pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade de erro. ns = não significativo. 

 

B 
b B* 

b 

A 
a B 

a 
A 
a 

A 
b 

A 
a A 

a A 
a 

A 
a 

A 
a A 

a 

A* 
a A 

a 

A 
a 

A 
a 

A 
ns 

A 
 

A 
b 

B 
b B 

b 
B 
b B 

 

B 
 

(b) 



42 
 

 

 

Figura 13.Potencial de produtividade em R2, R5 e R8 das cultivares FPS Urano RR (a) e 

BMX Tornado RR (b) nos espaçamentos entre fileiras convencional, cruzado, pareado e 

reduzido no ano agrícola 2016/17.*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação 

entre cultivares) e minúsculas (comparação entre arranjos de plantas) não diferem entre si 

pelo teste Scott Knott a 5% de probabilidade de erro. ns = não significativo. 

 

O estrato médio é o responsável pela maior parte do potencial de produtividade nos 

estágios de floração e início do enchimento de grãos. No estágio R8 o estrato superior do 

dossel passa a ser o maior contribuinte para a produção final de cada planta correspondendo 

com aproximadamente 52% da produção final de grãos, isto ocorre devido a melhor eficiência 

fotossintética das folhas superiores (que são mais novas) e ao melhor aproveitamento da luz 

solar que resultou em média na fixação de 87% das estruturas reprodutivas formadas neste 

estrato. O estrato inferior é o que apresenta a menor fixação de estruturas reprodutivas devido 

a insuficiência de produção de fotoassimilados pelas folhas deste estrato durante o período de 

enchimento de grãos visto que a maioria dessas folhas senesceram antes deste período 

ocasionando modificações na relação fonte/dreno em função da disponibilidade de 

fotoassimilados no estrato inferior.  
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Na média das duas cultivares a BMX Tornado RR apresentou um potencial de 

produtividade médio em R2 1621,7 kg e 345 kg superior à média da cultivar FPS Urano RR 

em 2015/16 e 2016/17, respectivamente, em contrapartida houve uma fixação de 48% das 

estruturas reprodutivas formadas na cultivar FPS Urano RR enquanto que a cultivar BMX 

Tornado RR fixou 31,2 % do seu potencial de produtividade máximo em 2015/16 e 50% nas 

duas cultivares em 2016/17. Segundo Pires et al. (2005), um elevado número de flores 

produzidas por uma cultivar nem sempre reflete em altas produtividades, pois pode ocorrer 

um aumento da competição entre as estruturas presentes, resultando em baixa porcentagem de 

fixação das estruturas reprodutivas produzidas na planta. Na cultivar BMX Tornado RR 

houve uma perda de 30 a 52% do PR máximo entre R2 e R5 e 49 a 69% entre R2 e R8, 

enquanto que na cultivar FPS Urano RR a perda foi de 29% entre R2 e R5 e 50 a 54 % entre 

R2 e R8, nos dois anos agrícolas.  Kilgore-Norquest e Sneller (2000), relatam uma tendência 

de cultivares determinadas cultivadas em condição potencial serem mais produtivas do que 

cultivares indeterminadas. Os resultados do presente estudo demonstram que os cuidados dos 

técnicos e produtores referente às práticas de manejo após o início do florescimento devem 

ser maximizados visando a máxima eficiência das mesmas, como por exemplo, a proteção 

contra pragas e doenças, a fim de explorar o potencial genético de cada cultivar. 

Cada cultivar possui um potencial genético de produção, sendo a sua expressão 

variável em função do manejo. As elevadas produtividades obtidas pelas cultivares modernas 

estudadas são semelhantes as produtividades obtidas por estudos no início dos anos 2000 

realizados no Rio Grande do Sul (NAVARRO JUNIOR; COSTA, 2002; RAMBO et al., 

2004) sendo que o potencial de produtividade em R2 e em R5 encontrados neste estudo foi 

menor do que nos encontrados em estudos anteriores, o que demonstra que os programas de 

melhoramento vêm utilizando como um dos critérios para a seleção de genótipos superiores  a 

capacidade de fixação das estruturas reprodutivas até a colheita (SHARMA; DYBING; LAY, 

1990). 

Os resultados dos diferentes arranjos de plantas, no ano de 2015/16, nos demonstram 

que as menores taxas de fixação das estruturas reprodutivas se deram nos espaçamentos 

reduzidos (29,5%) e cruzado (28,5%) para a cultivar BMX Tornado RR e no espaçamento 

reduzido (37,7%) para a cultivar FPS Urano RR, isto pode ser explicado pela baixa fixação 

das ER no estrato inferior destes tratamentos (18,5% para o espaçamento reduzido da FPS 

Urano RR e 9,7 e 13% para os espaçamentos reduzidos e cruzado, respectivamente, da BMX 

Tornado RR). O espaçamento reduzido nas duas cultivares também apresentou a menor 

porcentagem de fixação de estruturas reprodutivas no estrato médio, porém este estrato 
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apresentou elevado PR em R2, permitindo a expressão de elevadas produtividades em R8. 

Dentre os espaçamentos, o convencional se caracterizou por apresentar os maiores valores de 

produção no estrato inferior.  

Já no ano de 2016/17 todos os tratamentos apresentaram uma fixação de estruturas 

reprodutivas de 46 a 53% em R8, com perdas de 100% das estruturas reprodutivas no estrato 

inferior dos tratamentos da cultivar FPS Urano RR e de 60 a 90% para os tratamentos da 

BMX Tornado RR. 

O potencial de produtividade no estrato superior cresce na BMX Tornado RR até R5 

devido a emissão de novos nós produtivos na cultivar indeterminada, que se caracteriza por 

apresentar uma sobreposição da fase vegetativa com a fase reprodutiva, ou seja, após o início 

do florescimento as cultivares indeterminadas continuam a emissão de nós até o estágio R5 

(ZANON et al., 2015b), desta maneira ocorre um ajuste na relação fonte/dreno onde a planta 

deve suprir a necessidade de fotoassimilados para a emissão de novos nós e para a formação e 

fixação de órgãos reprodutivos (SETIYONO et al., 2011), resultando em elevado percentual 

de abortamento de flores nos estratos médio e inferior e surgimento  de folhas de tamanhos 

menores no ápice da planta. O período de sobreposição da fase vegetativa e reprodutiva pode 

variar em função da época de semeadura, necessitando adequar a cultivar em função do grupo 

de maturação e tipo de crescimento (ZANON et al., 2016), esta pode ser uma alternativa para 

minimizar o abortamento dos órgãos reprodutivos em cultivares indeterminadas. A cultivar 

FPS Urano RR por ser de TC determinado tem seu máximo potencial de produtividade no 

terço superior em R2, pois após o início da fase reprodutiva a planta cessa a emissão de novos 

nós, apresentando como principal dreno a formação e fixação de flores nos nós já existentes. 

O potencial de produtividade em R2 e em R5 das duas cultivares pode ser explicado 

pelo IAF durante estes estádios, pois os tratamentos com maiores IAF na haste principal ou 

ramificações, conforme Tabelas 2 e 3, apresentaram maiores potenciais de produtividade 

nestas estruturas, com exceção da haste principal da cultivar FPS Urano RR no estágio R5 em 

2015/16 (Tabela 5). Os resultados indicam que o potencial de produtividade das hastes 

principais em todos os estádios fenológicos (R2, R5 e R8) é maior nos espaçamentos mais 

estreitos (reduzido), enquanto que o potencial de produtividade das ramificações em R5 e R8 

foi maior no espaçamento cruzado e convencional. A menor contribuição das ramificações na 

produtividade do espaçamento reduzido está relacionada ao fato de que em espaçamentos 

mais estreitos há maior competição por luz e menor disponibilidade de fotoassimilados, 

fazendo com que a planta diminua o número de ramificações (ORMOND et al., 2015). Logo, 

a caracterização do potencial de produtividade das cultivares, e a contribuição das diferentes 
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estruturas da planta de soja em diferentes manejos, é importante para definição de 

cruzamentos em programas de melhoramento e nas recomendações de manejo (SETIYONO 

et al., 2008; ZANON et al., 2015b). Os resultados deste estudo sugerem que o espaçamento 

das fileiras de plantas influencia o potencial de produtividade da soja, permitindo entender 

como a arquitetura de plantas interfere na contribuição das diferentes estruturas da planta para 

a produtividade final. No entanto, a diferença entre a produtividade total de grãos, nas plantas 

amostradas para estimar o potencial de produtividade, não foi significativa (Figura 6). 

 

Tabela 5. Potencial de produtividade na haste principal e nas ramificações nos estágios R2, 

R5 e R8 das cultivares FPS Urano RR (a) e BMX Tornado RR (b) nos espaçamentos entre 

fileiras convencional, cruzado, pareado e reduzido nos anos agrícolas 2015/16 e 2016/17. 

Potencial de produtividade na haste principal e ramificações¹ - 2015/16 

 Haste principal 

 R2 R5 R8 

Espaçamento 
BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

Média 
BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 

Média 

Convencional 4997,95 3060,57 4029,26 b* 3408,95 3703,22 2169,49 2708,06 2438,77 b 

Cruzado 3967,87 4342,77 4155,32 b 2970,27 4091,92 2139,09 3116,85 2627,97 b 

Pareado 4751,65 5161,52 4956,59 b 3561,47 4188,22 2602,52 3640,65 3121,59 a 

Reduzido 5724,45 5639,55 5682,00 a 3953,37 4501,60 2983,97 3156,58 3070,27 a 

Média    3473,52 B 4121,24 A 2473,77 B 3155,53 A  

CV (%) 20,07 14,68 17,56 

         

 Ramificações 

 R2 R5 R8 

Espaçamento 
BMX 

Tornado RR 
FPS Urano RR 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado 

RR 

FPS Urano 

RR 
Média 

Convencional 8057,62 Aa 5533,47 Ba 2994,32 Aa 2890,80 Aa 1127,28 1509,99 1896,19 a 

Cruzado 7468,62 Aa 5281,92 Ba 2512,90 Aa 3337,30 Aa 1986,48 1805,90 1318,63 a 

Pareado 5004,35 Ab 5887,02 Aa 1315,70 Bb 3420,65 Aa 822,85 1653,02 1237,94 a 

Reduzido 6067,82 Ab 4647,05 Aa 1459,17 Ab 1970,07 Ab 497,13 728,85 612,99 b 

CV (%) 16,440 25,370 49,18 

Potencial de rendimento na haste principal e ramificações – 2016/17 
 Haste principal 

 R2 R5 R8 

Espaçamento BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

Convencional 4545,81 5825,42 3610,99 4334,97 3659,48ns 3618,58 

Cruzado 4714,92 7808,10 3648,25 5794,91 3157,30 4387,93 

Pareado 4461,92 6840,42 3455,24 4510,63 3404,56 3358,40 

Reduzido 5904,57 7334,10 4405,69 4533,86 3214,45 3662,69 

Média 4906,80 B* 6952,01 A 3780,04 B 4793,59 A   

CV (%) 17,95 18,07 22,50 
       

 Ramificações 

 R2 R5 R8 

Espaçamento 
BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

BMX Tornado 

RR 
FPS Urano RR 

Convencional 4278,32 2635,23 2413,78 2344,59 928,01ns 983,77 

Cruzado 3437,91 1641,23 2664,40 1602,57 1655,83 1050,34 

Pareado 3211,90 987,53 2432,31 1454,66 1052,15 1148,11 

Reduzido 3393,09 266,82 2846,61 948,29 1032,03 674.24 

Média 3580,31 A 1382,70 B 2589,27 A 1587,52 B   

CV (%) 39,54 32,52 57,67 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação entre cultivares) e minúsculas (comparação entre 

arranjos de plantas) não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. 

¹Média de 5 plantas por parcela 

 

Nas duas cultivares o estrato superior é o que mais contribui para a produtividade 

(Tabela 6) devido a exposição das folhas à radiação solar direta durante o período de 
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enchimento de grãos. Esta exposição à radiação solar evita o abortamento de frutificações, 

pois os órgãos de fonte são capazes de suprir a demanda de carboidratos. Os espaçamentos 

cruzados e convencional possuem uma melhor distribuição da produtividade no perfil da 

planta. Nos espaçamentos pareados e reduzidos as duas cultivares apresentaram menor 

contribuição do estrato inferior para a produtividade, isto ocorre devido ao fechamento 

antecipado da entre fileira resultando no sombreamento das folhas do estrato inferior e 

consequentemente na redução da fotossíntese em função do autosombreamento nos estádios 

reprodutivos mais avançados. Aproximadamente 55% da produtividade destes espaçamentos 

se localizam no estrato superior. Pires et al, (2005) encontrou maiores valores de 

produtividade em uma cultivar de TC determinado, quando se reduziu o espaçamento entre 

fileiras em combinação com uma redução da população de plantas (20 pl.m-2) devido as 

maiores produtividades de grãos obtidos nos estratos médio e inferior do dossel. Estes 

resultados demonstram que em cada arranjo de plantas há uma contribuição diferenciada de 

cada estrato do dossel para a produtividade final, e poderão ser utilizados na busca de 

melhorar práticas de manejo que diminuam a perda do potencial de produtividade da lavoura. 

 

Tabela 6. Contribuição relativa por estrato para a produtividade final das cultivares FPS 

Urano RR e BMX Tornado RR nos espaçamentos entre fileiras convencional, cruzado, 

pareado e reduzido nos anos agrícolas 2015/16 e 2016/17. 

Contribuição relativa para produtividade (%) – 2015/2016 

 

Inferior Médio Superior 

Tratamento 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

Cruzado 27,93 16,19 31,86 40,35 40,21 43,46 

Convencional 26,74 22,63 35,71 36,2 37,62 41,16 

Pareado  8,98 15,38 38,76 42,13 52,21 42,49 

Reduzido 8,20 3,17 32,83 44,44 58,97 52,40 

Contribuição relativa para produtividade (%) – 2016/2017 

 

Inferior Médio Superior 

Tratamento 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

BMX 

Tornado RR 

FPS Urano 

RR 

Cruzado 25,85 0 28,57 28,98 45,58 70,64 

Convencional 9,17 0 35,87 29,31 55,32 70,68 

Pareado  10,04 0 39,29 39,55 50,66 60,44 

Reduzido 12,98 0 41,60 37,70 45,40 62,30 
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 Alguns pesquisadores relatam o aumento da produtividade apenas com a mudança 

no arranjo espacial de plantas (PIRES et al., 2000; ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011; 

PROCÓPIO et al., 2014). Segundo Rambo et al. (2004) o potencial de produtividade da soja 

pode ser modificado pelo arranjo de plantas. Zhou; Chen; Ouyang (2011) constataram que 

espaçamentos reduzidos podem apresentar uma maior estabilidade de produção em condições 

de deficiência hídrica, assim o adequado regime de chuvas pode ter sido um fator 

determinante para altas produtividades em todos os tratamentos, possibilitando uma alta 

expressão do potencial de produtividade das duas cultivares. Porém, não houve diferença na 

massa de mil grãos e na produtividade final para os espaçamentos, sendo a cultivar FPS 

Urano RR 30,14% mais produtiva, enquanto que a BMX Tornado RR apresentou maior 

MMG (média de 151,036 g e 145,18 g), conforme Tabela 7.  

 

Tabela 7. Massa de mil grãos (g) (MMG) e produtividades (kg.ha-1) dos experimentos nos 

anos agrícolas 2015/16 e 2016/17 em Santa Maria, RS. 

Ano Agrícola 2015/16 

 MMG (g) Produtividade (kg.ha-1) 

Espaçamento BMX Tornado RR FPS Urano RR BMX Tornado RR FPS Urano RR 

Convencional 148,23 141,04 3839,97 4345,87 

Cruzado 153,63 146,11 3495,22 4909,42 

Pareado 151,09 142,16 3749,55 4823,50 

Reduzido 151,20 139,73 3442,62 4825,62 

Média 151,04 A* 142,26 B 3631,59 B 4726,11 A 

CV(%) 3,34 8,74 

Ano Agrícola 2016/17 

 MMG (g) Produtividade (kg.ha-1) 

Espaçamento BMX Tornado RR FPS Urano RR BMX Tornado RR FPS Urano RR 

Convencional 145,73 143,48  3747,20 4536,52 

Cruzado 142,35 136,01 3569,28 4192,22 

Pareado 148,06 138,73 3577,59 3768,71 

Reduzido 144,60 142,40 3793,98 4028,46 

Média 145,18 A 140,16 B 3672,01 B 4131,48 A 

CV(%) 3,13 10,76 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula (comparação entre cultivares) e minúsculas (comparação entre 

arranjos de plantas) não diferem entre si pelo teste Scott Knott a 5%. 

 

 Os resultados deste estudo sugerem que o espaçamento entre fileiras de soja 

influencia a morfologia e arquitetura de plantas, entretanto, a diferença entre a produtividade 

de grãos não foi significativa. A modificação do espaçamento entre fileiras em soja não 

apresentou nenhum ganho produtivo. Garcia; Richetti e Sutler, (2016) relatam que a renda 
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líquida de lavouras em diferentes espaçamentos entre fileiras é semelhante, com exceção do 

espaçamento cruzado, que apresenta renda líquida menor em função do custo mais elevado 

(SILVA et al., 2015), além da menor eficiência operacional, pois o tempo para conclusão da 

atividade é praticamente dobrado. 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

 

A arquitetura a planta de soja é afetada pelo espaçamento entre fileiras de semeadura, 

uma vez que o arranjo de plantas influencia o comportamento de variáveis ecofisiológicas 

como plastocrono, tempo de vida das folhas e IAF. O tempo de vida das folhas de soja é 

resultado do ritmo de senescência foliar, e pode ser explicado por um modelo polinomial de 4ª 

ordem. 

 Cada espaçamento apresenta contribuições diferenciadas de cada estrato do dossel 

para a produtividade, sendo espaçamentos mais largos com uma produção relativa mais 

homogênea entre os estratos. Devido as características de plasticidade da planta de soja, como 

a capacidade de emitir ramificações e aumentar a produção na haste principal, a modificação 

no espaçamento convencional não apresenta ganhos de produtividade. 
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4. ARTIGO 2 - Índice de área foliar mínimo de soja em estágios 

reprodutivos  

 

Resumo 

 

O objetivo do presente trabalho foi determinar valores mínimos de IAF nos principais 

estágios reprodutivos, bem como a sua influência na produtividade final, para isso foram 

mensurados, neste trabalho, os efeitos de desfolhamentos sobre a produtividade de grãos e 

seus componentes em diferentes arranjos de semeadura. Os experimentos foram conduzidos 

na área experimental do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria 

(29º 43´ S, 53º 44’ W), em dois anos agrícolas (2015/2016 e 2016/2017). Foram realizados 

oito experimentos em cada ano agrícola. Foi realizado um experimento para cada modo de 

distribuições espacial de plantas em cada cultivar os quais foram: espaçamento convencional 

(espaçamento de 45 centímetros entre fileiras), espaçamento reduzido (espaçamento de 22,5 

centímetros entre fileiras), espaçamento pareado (duas fileiras espaçadas em 22,5 centímetros 

e espaçadas a 45 centímetros de outras duas fileiras) e espaçamento cruzado (espaçamento de 

45 centímetros entre fileiras com cruzamento de duas semeaduras, em ângulo de 90º). As 

cultivares utilizadas foram a BMX Tornado RR (tipo de crescimento indeterminado e grupo 

de maturação 6.3) e a FPS Urano RR (tipo de crescimento determinado e grupo de maturação 

6.2).O delineamento utilizado em cada experimento foi Blocos ao Acaso com três repetições 

num fatorial 2x4, em que o primeiro fator foi duas épocas de desfolha (R2 e R5) conforme 

Escala Fenológica de Fehr e Caviness (1977), e o segundo fator quatro intensidades de 

desfolha (0%, 33%, 67% e 100%). A cultivar indeterminada tem maior tolerância a perda de 

área foliar em R5 por possuir IAFc (média de 3,83) menor que a cultivar determinada (média 

de 4,34). O espaçamento convencional apresenta o menor IAFc em R5 (média de 3,78). O 

estágio R5 é o momento fenológico mais sensível a perdas nos componentes de 

produtividade, sendo o número de legumes o componente com a maior capacidade 

compensatória da produtividade. A fixação de flores é de até 70% com reservas acumuladas 

durante o período vegetativo, enquanto que a fixação de legumes pode chegar a 35% com as 

reservas acumuladas até este período. 
  

Abstract 

 

The objective of the present study was to determine minimum LAI values at the main 

reproductive stages, as well as their influence on final productivity, for this, were study the 

effects of defoliation on grain yield and its components in different sowing arrangements. The 

experiments were conducted in the experimental area of the Phytotechnology Department of 

the Federal University of Santa Maria (29º 43'S, 53º 44 'W), in two agricultural years 

(2015/2016 and 2016/2017). Eight experiments were carried out in each agricultural year. An 

experiment was performed for each mode of spatial distribution of plants in each cultivar 

which were:conventional spacing (spacing of 45 centimeters between rows), reduced spacing 

(spacing 22.5 centimeters), spacing of pairs (two rows spaced 22.5 centimeters and spaced 45 

centimeters  from other rows) and cross-spacing (spacing of 45 centimeters between rows 

with 90 ° angle rows crossing). The cultivars used were the BMX Tornado RR (indeterminate 

growth type and maturation group 6.3) and the FPS Urano RR (determined growth type and 

maturation group 6.2). he design used in each experiment was randomized blocks with three 

replicates in a 2x4 factorial, in which the first factor was two peeling seasons (R2 and R5) 
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according to the Fehr and Caviness (1977) Phenological Scale, and the second factor, four 

intensities of Defoliation (0%, 33%, 67% and 100%). The indeterminate cultivar has a greater 

tolerance to leaf area loss in R5 because it has a LAIc (mean of 3.83) lower than the 

determined cultivar (mean of 4.34). The conventional spacing shows the lowest LAIc in R5 

(mean of 3.78). The R5 stage is the most sensitive phenological moment to losses in the 

productivity components, with the number of pods being the component with the highest 

productivity compensatory capacity. The flower fixation is up to 70% with accumulated 

reserves during the growing season, while pods fixation can reach 35% with accumulated 

reserves until this period. 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O índice de área foliar (IAF) de uma lavoura de soja é um grande condicionante para a 

produtividade por representar a capacidade de interceptação da radiação solar (SETIYONO et 

al., 2008). O IAF é a relação entre a área foliar e a área de solo ocupada pelo cultivo 

(HEIFFIG et al., 2006). Board e Harville (1992) cita que um IAF entre 3,5 a 4 é necessário 

para se alcançar 95% da interceptação de luz, o que é suficiente para otimização da 

produtividade.  

 Na última década houve um aumento crescente da utilização de cultivares com tipo de 

crescimento indeterminado e grupos de maturação menores (4,5 a 7,5), e com um menor IAF 

(GUEDES et al., 2010) comparado com cultivares de hábito de crescimento determinado e 

ciclos médios e longos (TIAN et al., 2010), utilizadas convencionalmente até os anos 2000. 

Segundo Zanon et al., (2015a) houve uma evolução genética das cultivares de soja que, 

mesmo com menor IAF, a produtividade média da soja no Sul do Brasil atualmente é maior 

(3273 kg ha-1) do que antes dos anos 2000 (2085 kg ha-1) (CONAB, 2017), ou seja, as 

cultivares modernas são mais eficientes.  Desta maneira há uma necessidade de se revisar os 

dados de IAF críticos (IAFc) durante a ontogenia. 

  As partes vegetativas (folhas, colmos e pecíolos) da planta de soja servem como 

reservas de nutrientes e carboidratos durante o crescimento vegetativo e estas reservas são 

translocadas via floema para os grãos durante o período de enchimento (MUNDSTOCK; 

THOMAS, 2005). Glier et al. (2015) observaram que a falta de folhas diminui o fornecimento 

de carboidratos e que tanto os caules como os pecíolos são incapazes de suprir a sua demanda 

para os legumes e grãos em desenvolvimento.  A força de demanda de fotossintatos é 

determinada pelo estágio de desenvolvimento da cultura (flores > legumes > grãos > raízes > 
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folhas) e o padrão de translocação é determinado pela proximidade dos órgãos de fonte e 

demanda (CASAROLI et al., 2007). A competição entre as partes vegetativas e reprodutivas 

são prejudiciais pelo desvio contínuo de reservas e assimilados às estruturas vegetativas, em 

detrimento das reprodutivas (TAIZ; ZEIGER, 2013). Desta maneira, pode-se inferir que as 

plantas de soja possuem um IAF mínimo no qual abaixo deste valor não conseguem manter a 

demanda de produtos da fotossíntese requerida pelas estruturas reprodutivas, e as reservas 

previamente armazenada são insuficientes para suprir esta demanda. O tempo que a soja 

demora para atingir o IAF crítico (IAFc), depende dos fatores ambientais, como temperatura 

do ar, e de manejo. 

 Sentelhas et al. (2015) afirma que a produção de soja no Brasil pode ser melhorada 

racionalmente sem a necessidade de expansão da área. Dentre os fatores mencionados para 

aumento da produtividade está o melhoramento dos solos, rotação de cultura, data de 

semeadura, suprimento hídrico e manejo da arquitetura de plantas. Costa et al. (2003), Heiffig 

et al. (2006), Zhou; Chen; Ouyang (2011) verificam que a densidades de plantas e 

espaçamento entre fileiras pode interferir na produtividade. Zhou; Chen; Ouyang (2011) 

observaram maiores valores de IAF em espaçamentos reduzidos (0,25 m) durante os estágios 

reprodutivos resultando em maiores produtividades, a mesma tendencia foi observada por 

Heiffig (2006) com um fechamento da entre fileira de semeadura antecipado em 

espaçamentos reduzidos (0,2 m).  

A desfolha altera a relação fonte/dreno, fazendo com que a planta passe por um 

rearranjo das funções fisiológicas. Acréscimos na produtividade podem ser adquiridos quando 

as plantas possuem reservas de carboidratos armazenados nas estruturas vegetativas 

suficientes para garantir o desenvolvimento de estruturas reprodutivas. Setiyono et al. (2008) 

encontrou produtividades acima de 4,8 ton.ha-1 em modelos matemáticos com IAF máximo 

próximos a 6 em cultivos em condições ideias. Porém, a literatura apresenta poucos trabalhos 

com objetivo de entender qual o IAF crítico das cultivares modernas de soja em estágios 

reprodutivos e a sua contribuição para a produtividade de grãos (SETIYONO et al., 2011). 

Portanto, estudos determinem valores mínimos de IAF para os principais estágios de 

desenvolvimento necessitam ser realizados para as cultivares de soja com arquitetura 

moderna, semeadas no Sul do Brasil. Um maior conhecimento da influência do IAF na 

produtividade final promoverá uma melhor compreensão da influência de padrões de 

desenvolvimento para explorar a variação da arquitetura foliar como uma possível rota para 

alcançar maior produção de soja via manejo de culturas visando alcançar ideótipos desejáveis 

da estrutura do dossel.  
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Com o objetivo de determinar valores mínimos de IAF nos principais estágios 

reprodutivos, bem como a sua influência na produtividade final, foram mensurados, neste 

trabalho, os efeitos de desfolhamentos sobre a produtividade de grãos e seus componentes em 

diferentes arranjos de semeadura. 

 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Os experimentos foram conduzidos na área experimental do Departamento de 

Fitotecnia da Universidade Federal de Santa Maria (29º 43´ S, 53º 44’ W), localizada no 

município de Santa Maria/RS, em dois anos agrícolas (2015/2016 e 2016/2017). O solo do 

local é uma transição entre a Unidade de Mapeamento São Pedro (Argissolo Vermelho 

distrófico arênico) e a Unidade de Mapeamento Santa Maria (Alissolo Hipocrômico 

argilúvico típico) (EMBRAPA, 2013). Segundo a classificação de Köppen o clima do local é 

do tipo Cfa, subtropical úmido com verões quentes e sem estação seca definida (PEEL et al., 

2007).  

Foram realizados oito experimentos em cada ano agrícola. Foi realizado um 

experimento para cada modo de distribuições espacial de plantas em cada cultivar os quais 

foram: espaçamento convencional (espaçamento de 45 centímetros entre fileiras), 

espaçamento reduzido (espaçamento de 22,5 centímetros entre fileiras), espaçamento pareado 

(duas fileiras espaçadas em 22,5 centímetros e espaçadas a 45 centímetros de outras duas 

fileiras) e espaçamento cruzado (espaçamento de 45 centímetros entre fileiras com 

cruzamento de duas semeaduras, em ângulo de 90º). As cultivares utilizadas foram a BMX 

Tornado RR (tipo de crescimento indeterminado e grupo de maturação 6.3) e a FPS Urano RR 

(tipo de crescimento determinado e grupo de maturação 6.2). 

O delineamento utilizado em cada experimento foi Blocos ao Acaso com três 

repetições num fatorial 2x4, em que o primeiro fator foi duas épocas de desfolha (R2 e R5) 

conforme Escala Fenológica de Fehr e Caviness (1977), e o segundo fator quatro intensidades 

de desfolha (0%, 33%, 67% e 100%). Cada parcela ficou compreendida em uma área de 2,25 

metros de largura e 7,75 metros de comprimento, considerando como bordadura as fileiras 

laterais de cada unidade e 0,5 metros em cada extremidade.  
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Os experimentos foram semeados dentro do período recomendado pelo Zoneamento 

Agroclimático da Soja para Santa Maria, RS (MAPA, 2011) (23/11/2015 e 21/11/2016). A 

adubação de base, a inoculação das sementes com estirpes de Bradyrhizobium japonicum, o 

tratamento das sementes com fungicida e inseticida, e o manejo fitossanitário foram 

realizados de acordo com as recomendações técnicas da cultura da soja (EMBRAPA, 2014).  

A densidade de plantas utilizada foi de 22 plantas m-2 para a BMX Tornado RR e 30 plantas 

m-2 para a FPS Urano RR. A data de emergência foi considerada quando 50% das plântulas da 

parcela estiveram com os cotilédones acima do solo. Após a emergência, foi realizado o 

desbaste manual nas parcelas para o ajuste da população de plantas e marcadas cinco 

plântulas em cada parcela onde foi realizado as avaliações periódicas.  

Em cada parcela mediu-se a área foliar total, considerando o maior comprimento e 

largura de cada folíolo central, conforme metodologia proposta por Richter et al. (2014). O 

cálculo de área foliar foi realizado por meio de equações ajustadas para cada cultivar. Em 

cada cultivar coletou-se 50 trifólios, de distintos tamanhos, que foram escaneados e 

mensurados o comprimento e a largura do folíolo central. O produto do comprimento x 

largura do folíolo central foi relacionada com a área foliar do trifólio calculada pela utilização 

do software Image J.  

Após determinada a área foliar de cada tratamento, realizou-se as desfolhas de 0, 33, 

67 e 100 % nos estádios R2 e R5, conforme a escala fenológica proposta por Fehr e Caviness 

(1977). Para determinação da quantidade de folhas a ser retirada, calculou-se a área foliar 

total pelo somatório da área foliar de cada nó da haste principal e de cada ramificação ligada 

ao nó, de 5 plantas marcadas, e por diferença determinou-se o número de folhas da haste 

principal e das ramificações que deveriam ser retiradas. As desfolhas foram realizadas 

manualmente, arrancando-se os trifólios no sentido da base para o ápice da planta.   

 

 

Figura 14. Ilustração do sentido da realização das desfolhas. 

 

Foi determinado o IAFc em cada experimento, no estádio R2 e R5 por regressão. 

Considerou-se como IAFc o IAF em que a produtividade fica comprometida em mais de 5%. 

100% 

67% 

33% 

100% 

67% 

33% 
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No momento da colheita foi determinado a produtividade total da parcela (5,06 m²), a massa 

de mil grãos, número de legumes e o número de grãos de 4 plantas marcadas. 

A análise da variância dos dados foi realizada através do teste F, e as médias, quando 

significativas, comparadas pelo teste Scott-Knott para os tratamentos quantitativos, e analise 

de regressão para os quantitativos, ao nível de 5% de probabilidade de erro, utilizando o 

software Sisvar®.  

Determinou-se o IAFc apenas nos tratamentos que apresentaram uma relação 

quadrática entre IAF e produtividade em R2 e R5. Para determinar o IAFc considerou-se os 

valores de área foliar absoluto como um fator quantitativo, sendo o nível da equação de ajuste 

determinada pela significância do teste F. Para comparação dos componentes de 

produtividade (massa de mil grãos (MMG), número de legumes e número de grãos) 

considerou-se os níveis de desfolhas como um fator qualitativo, realizando-se o teste de 

separação de médias nas variáveis com significância no teste F. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

As equações para estimativas da área foliar de cada cultivar foram obtidas pelo 

produto do maior comprimento com a maior largura do folíolo central de cada trifólio (Figura 

1). Conforme Richter et al. (2014) o método não destrutivo, através das dimensões lineares do 

folíolo central, é apropriado para a estimativa da área de folhas individuais em soja. 

 

Figura 215. Relação entre a área foliar real e o produto das dimensões lineares (comprimento 

e largura máxima) do folíolo central de folhas individuais para a cultivar BMX Tornado RR 

(a) e FPS Urano RR (b). 

(a) (b) 
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Os modelos lineares apresentaram altos coeficientes de determinação (0,99 e 0,98 para 

a BMX Tornado RR e FPS Urano RR) possibilitando a medição não-destrutiva da área foliar 

de cada parcela e consequentemente o cálculo do IAF. Com a área foliar de cada trifólio da 

haste principal e ramificações, de cinco plantas por parcela, calculou-se a quantidade de 

folhas a serem retiradas de cada planta da parcela para obter-se 33, 67 e 100% de desfolhas. 

 Os maiores valores de IAF foram encontrados no estádio R5 em todos os 

experimentos, sendo que a FPS Urano RR apresenta valores de IAF em R2 e R5 muito 

próximos. Os resultados obtidos de IAFc evidenciaram valores de IAF mínimos para 

obtenção de altas produtividades nos estágios mais críticos da cultura (Figuras 2 e 3). 

A regressão quadrática é a que representa biologicamente o melhor ajuste para a 

relação entre IAF e produtividade com altos coeficientes de determinação (COSTA et al., 

2003). Na cultivar BMX Tornado RR não foi possível determinar o IAFc em R2, pois a 

produtividade apresentou uma relação linear com o IAF nos dois anos agrícolas, uma hipótese 

é que os valores de IAF máximo observados em R2 podem ter sido inferiores ao IAFc neste 

estágio em todos os espaçamentos. Apesar disso, considerando o IAF da testemunha em R2 

como o IAFc, a BMX Tornado RR apresentou em média IAFc de 3,1, 4, 3,5, e 3,35 para os 

espaçamentos convencional, cruzado, pareado e reduzido, respectivamente. Enquanto que no 

estádio R5 os valores encontrados ficaram na média dos dois anos em 3,3, 4,25, 3,4 , 4,4 para 

os espaçamentos convencional, cruzado, pareado e reduzido, respectivamente.  

 Na FPS Urano RR também não foi possível determinar o IAFc em R2 no ano de 

2015/16 devido a época de desfolha ocorrer 7 dias após R2, o que resultou em relações 

lineares ou exponenciais com crescimento irrestrito da produtividade em relação ao IAF. Na 

safra de 2016/17 o IAFc em R2 foi de 3,5, 3,2, 4,4 e 5,2 para os espaçamentos convencional, 

cruzado, pareado e reduzido, respectivamente. Estes resultados se assemelham aos 

encontrados por Zhou; Chen; Ouyang (2011) que determinaram que os valores de IAF 

máximo entre 3,5 a 4 eram suficientes para produtividades de grãos de soja acima de 

2800kg.ha-1. 

De maneira geral, o IAFc para a BMX Tornado RR foi de 3,84 em R5 enquanto que 

na FPS Urano RR foi de 4,08 em R2 e 4,33 em R5. Os maiores valores de IAFc encontrados 

na cultivar FPS Urano RR é explicado pelo seu tipo de crescimento, sendo as cultivares 

determinadas mais sensíveis a estresses do que as indeterminadas (ZANON et al., 2015b). 

Além disso, esta cultivar apresenta valores de IAFc em R2 e R5 muito próximos, pois a 

principal característica do seu tipo de crescimento é cessar a emissão de novas folhas a partir 

de R2. Schioschet e Paula (2008) citam que há uma preferência dos produtores em utilizar 
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cultivar indeterminadas. Períodos de estresses como estiagens, ataque de insetos e doenças, 

muito comuns em cultivos no Rio Grande do Sul, podem ser muito mais prejudiciais a 

cultivares determinadas do que nas indeterminadas. Os fatores que explicam a maior 

tolerância das indeterminadas são o período de florescimento maior e a capacidade de emitir 

novas folhas após o florescimento. 

Dentre os espaçamentos, o convencional apresentou uma tendência de ser o mais 

tolerante a perda de área foliar nos dois estágios para as duas cultivares, devido aos menores 

valores de IAFc (Figuras 2 e 3). Recentes trabalhos conduzidos no Brasil e EUA visando o 

manejo de insetos desfolhadores preveram que não há perda de produtividade com uma perda 

de até 20% da área foliar durante os estágios reprodutivos (BUENO et al., 2016; 

OHNESORG; HUNT, 2015). Este resultado reflete numa maior estabilidade de produção do 

espaçamento convencional em condições não potenciais, como é o caso do RS. 

Os maiores valores de IAFc foram encontrados no espaçamento reduzido (5,2 em R2 

para a FPS Urano RR e 5,0 em R5 para a BMX Tornado RR), sendo este espaçamento 

altamente sensível a perdas de área foliar, o que é explicado pela arquitetura de planta deste 

espaçamento. As plantas no espaçamento reduzido se caracterizam por apresentar produção 

majoritariamente na haste principal e com poucas ramificações. A produtividade final neste 

espaçamento é altamente dependente da área de folhas da haste principal pois não há emissão 

de novas folhas nos ápices das ramificações, bem como reservas acumuladas nas 

ramificações, o que torna a compensação da produtividade quase que nula. 

No ano de 2016/17 as produtividades em R5 da BMX Tornado RR foram superiores as 

de 2015/16, devido ao atraso na época de desfolha em função da ocorrência de chuvas e alta 

umidade do solo durante este estágio, sendo que a desfolha ocorreu quando as plantas se 

encontravam no estágio R5.2, conforme Yorinori et al. (1996). Segundo Bueno et al. (2010) a 

planta de soja apresenta menor redução na produtividade de grãos quando a desfolha é 

aplicada nos estágios reprodutivos mais avançados. 
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Figura 316. Relação entre produtividade e IAF em R2 e R5 na cultivar BMX Tornado RR em 

2015/16 (a,c,e, g) e 2016/17 (b,d,f,h) no espaçamento convencional (a, b), cruzado (c, d), 

pareado (e, f) e reduzido (g e h) em Santa Maria, RS. As linhas verticais representam o IAFc 

em R2 (linha contínua) e em R5 (linha tracejada). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) 
(h) 
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Figura 417. Relação entre produtividade e IAF em R2 e R5 na cultivar FPS Urano RR em 

2015/16 (a,c,e, g) e 2016/17 (b,d,f,h) no espaçamento convencional (a, b), cruzado (c, d), 

pareado (e, f) e reduzido (g e h) em Santa Maria, RS. As linhas verticais representam o IAFc 

em R2 (linha contínua) e em R5 (linha tracejada). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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O IAF que propicia as produtividades máximas (IAFpm) para cada espaçamento foi 

estimado pelo ponto de máxima eficiência técnica das equações de ajuste da produtividade em 

relação ao IAF (Tabelas 1 e 2). O maior valor de IAFpm dentro de cada espaçamento 

representa o IAF máximo em que a produtividade é maximizada. Os valores de IAFpm 

ficaram acima dos valores encontrados na literatura com IAF ideal para altas produtividades 

(ZHOU; CHEN; OUYANG, 2011) evidenciando possíveis ganhos de produtividades com 

acréscimos nos valores de IAFc. O espaçamento que apresentou maior IAFpm foi o reduzido 

nas duas cultivares e o menor IAFpm o convencional para a BMX Tornado RR e o cruzado 

para a FPS Urano RR, sendo possível afirmar que nestes espaçamentos as plantas são 

fotossintéticamente mais eficientes.  

De maneira geral, a perda total da AF resulta em perdas da produtividade de até 34,7% 

em R2 e 84,89% em R5 no convencional, 34,5% em R2 e 79,20% em R5 no cruzado, 40,6% 

em R2 e 73,48% em R5 no pareado e 27,57% em R2 e 78,53% em R5 no reduzido, na BMX 

Tornado RR. A FPS Urano RR apresentou perdas de 46,73% em R2 e 91,04% em R5 no 

convencional, 36,42% em R2 e 91,92% em R5 no cruzado, 45,21% em R2 e 89,48% em R5 

no pareado e 36,09% em R2 e 87,89% em R5 no reduzido. Estes resultados apresentam uma 

perda de produtividade maior do que as encontradas por Costa et al. (2003) em uma cultivar 

antiga (GM 7.0 e TC determinado). Segundo Tian et al. (2010) cultivares antigas se 

caracterizam por apresentar altos valores de IAF, o que pode ter contribuído para o acúmulo 

de reservas durante o período vegetativo e posterior translocação para os órgãos reprodutivos 

após a desfolha, além disso a metodologia de desfolha utilizada foi diferente nos dois 

trabalhos, sendo a remoção total das folhas de cada estrato do dossel mais prejudicial do que a 

remoção parcial de trifólios em toda a planta. 

 As equações ajustadas em função da perda de área foliar permitem estimar a 

produtividade na ocorrência de estresses bióticos e abióticos que danifiquem a área foliar da 

lavoura, como precipitações de granizo ou ataque severo de lagartas em R2 e R5, desde que 

haja uma área de testemunha ou monitoramento constante da evolução do IAF da lavoura.  
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Tabela 1. Equação para estimativa da produtividade pós-desfolha, ponto de máxima 

eficiência técnica do IAF (IAF pm) e IAF crítico (IAFc) da cultivar BMX Tornado RR em 

quatro arranjos de semeadura e dois estágios fenológicos nos anos agrícolas de 2015/16 e 

2016/17. 

BMX Tornado RR Ano Estágio Equação r² IAFpm IAFc 

Convencional 

2016 R2 219,11X + 3520,6 0,82 
 

3,30 

2017 R2 493,87X + 2117,8 0,98 

 

2,90 

2016 R5 -253,68X2 + 2036,8X + 511,21 0,99 4,01 3,40 

2017 R5 -135,71X2 + 1286,3X + 1126,6 0,83 4,74 3,15 

Cruzado 

2016 R2 219,45X + 3808 0,96 
 

2,40 

2017 R2 218,68X + 2582,5 0,82 
 

5,60 

2016 R5 -85,937X2 + 1193,3X + 305,99 0,99 6,94 4,30 

2017 R5 -102,15X2 + 1050,9X + 1308,6 0,99 5,14 4,20 

Pareado 

2016 R2 366,06X + 3217 0,95 
 

3,20 

2017 R2 429,76X + 1981,9 0,96 
 

3,80 

2016 R5 -175,87X2 + 1699,10X + 466,78 0,98 4,83 3,70 

2017 R5 -92,739X2 + 902,29X + 1757,5 0,97 4,86 3,10 

Reduzido 

2016 R2 284X + 3409,4 0,88 
 

3,50 

2017 R2 252,79X + 2663,3 0,99 
 

3,20 

2016 R5 -281,63X2 + 2204,2X + 264,7 0,98 3,91 3,80 

2017 R5 -36,95X2+611,55X+1494,3 1,00 8,27 5,00 

X= Índice de área foliar 

 

Tabela 2. Equação para estimativa da produtividade pós-desfolha, ponto de máxima 

eficiência técnica do IAF (IAFpm) e IAF crítico (IAFc) da cultivar FPS Urano RR em quatro 

arranjos de semeadura e dois estágios fenológicos nos anos agrícolas de 2015/16 e 2016/17. 

FPS Urano RR Ano Estágio Equação  r² IAFpm IAFc 

Convencional 

2016 R2 417,14X+2572,1 0,98 
 

4,20 

2017 R2 -70,734X2 + 753,27X + 2595,5 0,99 5,32 3,50 

2016 R5  -102,14X2 + 1335,8X + 260,55 0,99 6,54 4,90 

2017 R5 -168,08X2 + 1727,7X + 536,27 1,00 5,14 3,70 

Cruzado 

2016 R2 377,92X+2622,7 0,93 
 

4,40 

2017 R2  -37,254X2 + 429,61X + 2550,1 0,97 5,77 3,20 

2016 R5 -130,1X2 + 1434,3X + 379,9 0,90 5,51 5,30 

2017 R5 -116,28X2 + 1220X + 622,62 0,95 5,25 4,00 

Pareado 

2016 R2 245,27X² + 294,9X+2643,2 0,98 
 

3,60 

2017 R2 -29,779X2 + 491,34X + 2247,6 0,95 8,25 4,40 

2016 R5 -96,663X2 + 1369,7X + 511,28 0,95 7,08 4,70 

2017 R5 -129,5X2 + 1340,1X + 721,59 0,95 5,17 3,80 

Reduzido 

2016 R2 47,383X²+201,26X+2922,8 0,96 
 

4,20 

2017 R2  -16,281X2 + 286,79X + 3074,8 0,77 8,81 5,20 

2016 R5  -200,31X2 + 1951,8X + 250,31 0,98 4,87 3,50 

2017 R5  -94,951X2 + 1101,2X + 1038,8 0,96 5,80 4,80 

X= Índice de área foliar 

 

 O aumento da produtividade pode ser efetuado apenas com a melhoria no manejo das 

lavouras. Algumas práticas podem resultar em um aumento do IAF máximo e 

consequentemente na produtividade, como por exemplo, época de semeadura (ZANON et al., 
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2015b), manejo fitossanitário (ALMEIDA et al., 2013), suplementação hídrica e melhoria dos 

solos (SENTELHAS et al., 2015), densidade de plantas (SILVA et al., 2015) e espaçamento 

das fileiras de semeadura (PROCÓPIO et al., 2014; SOUZA et al., 2016). Sentelhas et al. 

(2015) afirma que é possível um aumento da produtividade média do RS em 1600 kg.ha-1 

apenas com a adoção e interação destas práticas culturais.  

A relação fonte/dreno pode ser ajustada por modificações na fonte (área foliar) com a 

emissão de novas folhas na haste principal e/ou ramificações ou pela compensação dos 

componentes de produtividade (dreno) como número de legumes por planta, número de grãos 

por planta ou MMG. Sendo a interação entre os componentes responsável pela produtividade 

final e a alta plasticidade da cultura da soja. Segundo Souza et al. (2014) uma variação nos 

componentes de produtividade ativa mecanismos de compensação mesmo com algum 

componente primário se comportando de forma oposta. 

 Na BMX Tornado RR a MMG é mais afetada pelo nível de desfolha do que pelo 

estádio de desfolha (Tabela 3). A época de desfolha não apresentou influência na resposta da 

MMG no espaçamento convencional, isto justifica a maior tolerância deste espaçamento a 

desfolha (menor IAFc), que apresentou uma perda de 13% da MMG nas desfolhas totais. Os 

demais espaçamentos sofreram efeito da época de desfolha, sendo que a remoção total da AF 

no espaçamento cruzado resultou em 13 e 25% de perda da MMG em R2 e R5, 

respectivamente, enquanto o pareado esta perda foi de 11 e 14% e no reduzido de 10 e 26%. 

O espaçamento reduzido apresenta maior perda da MMG nas desfolhas em R5 comparado 

com os demais espaçamentos, resultado da maior sensibilidade a perda de área foliar por 

apresentar o maior IAFc neste estágio. Esta maior perda da MMG no estágio R5 no 

espaçamento reduzido é resultado da relação de dependência entre a folha da haste principal e 

os órgãos reprodutivos da axila da folha. O intervalo entre o surgimento da primeira e última 

estrutura reprodutiva no espaçamento reduzido é menor do que em plantas muito ramificadas, 

esse tipo de planta possui uma menor capacidade compensatória da produtividade.  

 No ano de 2015/16 a MMG da cultivar FPS Urano RR (Tabela 4) teve influência 

apenas do nível de desfolha por ser realizada sete dias após R2. No ano de 2016/17 a época de 

desfolha interferiu no resultado do nível de desfolha resultando a desfolha total em perdas de 

8% em R2 e 31,5% em R5 no convencional, 8,7% e 31,6% no cruzado, 5% e 31,2% no 

pareado e 8% e 36% no reduzido. De modo geral, nesta cultivar, ocorreram perdas na MMG 

apenas quando ocorreu desfolha total com exceção do espaçamento cruzado em que 33% de 

perda de AF resultou em perdas 8 a 11 g/1000 grãos. 
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 O número de legumes (NL) da BMX Tornado RR, apresentou interação entre a época 

de desfolha e nível de desfolha no ano de 2015/16, enquanto que no ano de 2016/17 

apresentou apenas efeito principal para nível e época de desfolha. Em todos os espaçamentos 

em 2016/17 o número de legumes teve efeito do nível de desfolha com uma redução de até 

20% do NL quando a desfolha total é realizada em R2 e 70% quando realizada em R5. 

Também houve diferença entre as desfolhas nos dois estágios, sendo que as desfolhas em R5 

prejudicam mais o NL do que as realizadas em R2. Em 2015/16 todos os espaçamentos 

apresentaram interação significativa, devido à baixa fixação de legumes quando a desfolha 

total é realizada no estágio R5. Esse resultado não foi tão evidente em 2017 devido a desfolha 

tardia em R5.2, que resultou na fixação de um maior número de legumes. O estágio R5.2 é um 

período de menor sensibilidade do que R5 pois o enchimento de grãos já se encontra em 20% 

concretizando uma fixação dos legumes maior do que o ano de 2016. A FPS Urano RR 

apresentou a mesma tendência da BMX Tornado RR (redução de até 25% do NL quando a 

desfolha total é realizada em R2 e 70% quando realizada em R5), com a ocorrência de 

interação entre o nível de desfolha e época de desfolha no ano de 2015/16 e efeito apenas do 

nível de desfolha em 2016/17, com exceção do pareado em que apresentou efeito da época de 

desfolha.  

Na cultivar indeterminada a formação de novas folhas ocorre pelo consumo de 

carboidratos que iriam ser empregados na formação de flores e legumes. Esta competição é 

mais acentuada a medida em que os níveis de desfolha aumentam, ocasionando maiores 

reduções na produtividade de grãos (OHNESORG; HUNT, 2015).  Após R5, ocorre uma 

evolução abrupta no enchimento de grãos das cultivares indeterminadas, que não apresentam 

um enchimento de grãos tão uniforme como a cultivar determinada (ROCHA et al., 2017). 

Sendo importante o monitoramento das condições sanitárias e o acompanhamento da lavoura até 

o final do ciclo de desenvolvimento para garantir a translocação aos grãos da maior quantidade de 

reservas possíveis. 

Na BMX Tornado RR os espaçamentos cruzado e reduzido apresentam os maiores 

valores de IAFc em R5 e consequentemente maiores sensibilidades a desfolhas em função da 

maior porcentagem de perdas de legumes (76 e 75%, respectivamente). Sperb (2005) 

verificou que o NL por planta é o componente mais afetado pelas desfolhas e que existe uma 

relação linear entre produtividade e número de legumes por planta sendo que a cada 1% de 

perdas no número de legumes resulta em 0,87% de perdas na produtividade. 

A fixação de flores é de no mínimo 70% com reservas acumuladas durante o período 

vegetativo, enquanto que a fixação de legumes pode chegar a 35% apenas com as reservas 
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acumuladas até este período. Desta maneira destaca-se a importância dos cuidados durante o 

período vegetativo da cultura, pois as reservas acumuladas durante este período são 

translocadas para os grãos durante o período de enchimento (SOUZA et al., 2014). 

 O NL é o principal componente que regula o processo compensatório da produtividade 

da soja.  Em condições ideais pode ocorrer uma ausência de significância nos resultados das 

desfolhas em R2, que é explicado pelo potencial de fixação de flores, como ocorreu no ano de 

2015/16, em que alguns espaçamentos apresentaram maiores NL nas desfolhas totais do que 

na testemunha. A alta produção de flores requer um elevado consumo de energia na planta 

(TAIZ; ZEIGER,2013) entre R1 e R2, exigindo uma alta demanda de carboidratos em R5 

para o enchimento de grãos. Segundo Souza et al. (2014) a menor produção de flores em R2 

permite que a exigência por energia em R4 e R5 seja menor, potencializando a formação de 

legumes maiores e com maior número de grãos, ou diminuindo a abscisão de flores e legumes 

em formação. 

O número de grãos (NG) apresentou a mesma tendência do NL, pois são variáveis 

muito ligadas. As desfolhas de 33 e 67% em R2 não apresentam grande influência no número 

de grãos, pois esta é uma variável que é definida em estágios reprodutivos posteriores, sendo 

as perdas de produtividades nestes tratamentos atribuídas ao número de legumes e MMG. O 

número de grãos por legume não apresentou relação de ajuste na produtividade mostrando que 

o efeito genético é maior que o efeito ambiental. 
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Tabela 3. Massa de mil grãos (MMG), número de legumes (NL) e número de grãos (NG) da cultivar BMX Tornado RR em quatro arranjos de 

plantas submetidas a quatro níveis de desfolha em dois estágios fenológicos nos anos de 2015/16 e 2016/17, em Santa Maria, RS. 

BMX Tornado RR 
MMG NL NG 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Espaçamento ND\ED R2 R5 Média R2 R5 Média R2 R5 R2 R5 Média R2 R5 R2 R5 Média 

Convencional 

0 150,07 150,07 150,07 a 148,51 147,33 147,33 a 244,67 Aa 244,67 Aa 352,00 352,00 352,00 a 577,33 Aa 577,33 Aa 604,33 Aa 604,33 Aa - 

33 143,44 140,00 141,72 b 142,92 155,35 151,76 a 305,00 Aa 291,00 Aa 296,33 292,00 294,17 b 699,67 Aa 661,33 Aa 609,00 Aa 566,00 Aa - 

67 143,11 136,55 139,83 b 147,33 148,31 145,61 a 279,33 Aa 253,33 Aa 307,33 262,00 284,67 b 646,67 Aa 566,67 Aa 571,67 Aa 536,33 Aa - 

100 139,44 135,44 137,44 b 148,16 100,99 119,75 b 311,33 Aa 56,33 Bb 192,00 121,67 156,83 c 679,67 Aa 119,67 Bb 464,00 Ab 240,33 Bb - 

Média - - - - - - - - 286,92 A 256,92 B - - - - - - 

Cruzado 

0 155,88 Aa 155,88 Aa - 144,59 144,59 144,59 a 266,00 Aa 266,00 Aa 296,33 296,33 296,33 a 641,67 Aa 641,67 Aa 548,67 548,67 548,67 a 

33 140,17 Ab 138,00 Ab - 152,76 155,99 154,38 a 244,33 Aa 265,67 Aa 342,33 262,00 302,17 a 558,33 Aa 594,33 Aa 583,33 528,00 555,67 a 

67 138,11 Ab 137,00 Ab - 151,08 149,00 150,04 a 273,67 Aa 284,33 Aa 291,33 291,00 291,17 a 631,00 Aa 677,33 Aa 474,33 487,50 480,91 b 

100 132,33 Ab 109,67 Bc - 131,65 117,89 124,77 b 259,33 Aa 32,00 Bb 170,67 104,50 137,58 b 579,33 Aa 67,33 Bb 350,33 208,00 279,17 c 

Média - - - - - - - - 275,17 A 238,46 B - - - - - - 

Pareado 

0 152,73 152,73 152,73 a 154,34 Aa 154,34 Aa - 282,00 Aa 282,00 Aa 297 297,00 - 661,00 Aa 661,00 Aa 587,33 587,33 587,33 a 

33 142,77 143,55 143,17 b 156,35 Aa 147,81 Ba - 314,33 Aa 309,33 Aa 319,67 269,67 - 731,33 Aa 708,33 Aa 605,00 507,67 556,33 a 

67 137,00 139,00 138,00 b 151,93 Aa 145,49 Aa - 273,67 Aa 270,00 Aa 253,33 221,33 - 634,33 Aa 631,33 Aa 488,33 392,67 440,50 b 

100 138,55 129,89 134,22 b 135,36 Ab 93,48 Bb - 220,00 Aa 29,67 Bb 202,00 176,00 - 495,67 Aa 64,67 Bb 421,67 350,33 386,00 b 

Média 145,16 A 136,81 B - - - - - - - - - - - 537,93 A 416,89 B - 

Reduzido 

0 152,46 152,46 152,46 a 147,59 147,59 147,59 a 260,33 Aa 260,33 Aa 341,00 341,00 341,00 a 468,33 Aa 468,33 Aa 552,67 552,67 552,67 a 

33 146,45 146,39 146,42 a 143,65 145,33 144,49 a 252,33 Aa 278,00 Aa 217,33 226,00 221,67 b 583,33 Aa 654,67 Aa 547,33 469,00 507,67 a 

67 146,37 139,78 143,06 a 145,86 143,75 144,81 a 278,00 Aa 276,67 Aa 285,33 215,67 250,00 b 665,33 Aa 592,33 Aa 469,00 469,67 469,33 a 

100 135,88 114,22 125,05 b 134,58 107,71 121,15 b 281,00 Aa 34,00 Bb 203,33 119,67 161,50 c 642,00 Aa 79,67 Bb 369,00 265,67 317,33 b 

Média 145,28 A 138,21 B - - - - - - 261,75 A 225,58 B - - - - - - 

*Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas (comparação entre estágios fenológicos) e minúsculas (comparação entre níveis de desfolha) não diferem entre si pelo Teste 

ND = Nível de desfolha; ED = Época de desfolha; Skott Knott a 5% de probabilidade de erro. 
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Tabela 4. Massa de mil grãos (MMG), número de legumes (NL) e número de grãos (NG) da cultivar FPS Urano RR em quatro arranjos de 

plantas submetidas a quatro níveis de desfolha em dois estágios fenológicos nos anos de 2015/16 e 2016/17, em Santa Maria, RS. 

FPS Urano RR 
MMG NL NG 

2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 

Espaçamento ND\ED R2 R5 Média R2 R5 R2 R5 R2 R5 Média R2 R5 Média R2 R5 Média 

Convencional 

0 143,35 143,35 143,35 a 142,16 Aa 142,16 Aa 285,33 Aa 285,33 Aa 284,67 284,67 284,67 a 725,33 Aa 725,33 Aa - 549,67 Ab 549,67 Aa - 

33 139,67 138,33 139,00 a 139,10 Aa 137,45 Aa 332,33 Aa 289,67 Aa 302,33 267,00 284,67 a 675,33  Aa 577,00 Bb - 667,67 Aa 546,33 Ba - 

67 133,44 137,33 135,39 a 140,12 Aa 131,59 Aa 321,67 Aa 302,67 Aa 254,67 228,00 241,33 a 663,00 Aa 592,67 Ab - 549,00 Ab 490,33 Ba - 

100 129,11 125,44 127,27 b 132,22 Aa 70,11 Bb 292,33 Aa 64,67 Bb 195,00 86,33 140,67 b 581,33 Ab 121,33 Bc - 422,00 Ac 195,00 Bb - 

Cruzado 

0 143,65 143,65 143,65 a 142,28 Aa 142,28 Aa 324,00 Aa 324,00 Aa 264,33 264,33 264,33 a 664,33 Aa 664,33 Aa - 534,33 534,33 534,33 a 

33 134,88 134,66 134,77 b 139,72 Aa 131,32 Ab 258,33 Aa 324,33 Aa 302,33 263,67 283,00 a 543,00 Aa 653,67 Aa - 633,33 560,67 597,00 a 

67 129,77 135,55 132,66 b 140,13 Aa 129,70 Bb 305,33 Aa 270,33 Aa 224,67 235,33 230,00 a 613,67 Aa 517,33 Aa - 499,67 522,33 511,00 a 

100 128,89 134,33 131,61 b 132,00 Aa 61,19 Bc 264,67 Aa 84,67 Bb 157,00 89,33 123,17 b 510,67 Aa 150,33 Bb - 337,00 177,67 257,33 b 

Pareado 

0 143,00 143,00 143,00 a 137,59 Aa 137,59 Aa 289,00 Aa 289,00 Aa 233,33 233,33 233,33 b 597,67 597,67 597,67 a 499,33 499,33 499,33 b 

33 143,88 146,11 145,00 a 138,13 Aa 135,25 Aa 254,00 Aa 282,00 Aa 271,67 235,67 253,67 a 519,33 575,33 547,33 a 590,33 500,33 545,33 a 

67 141,88 139,55 140,72 a 133,11 Aa 131,25 Aa 245,67 Aa 237,33 Aa 246,67 162,33 204,50 c 496,67 449,33 473,00 b 534,67 357,33 446,00 b 

100 128,44 126,44 127,44 b 138,13 Aa 66,44 Bb 220,67 Aa 80,67 Bb 144,33 68,67 106,50 d 415,67 146,67 281,17 c 329,67 150,67 240,17 c 

Média - - - - - - - 225,87 A 155,55 B - 525,40 A 390,44 B - 490,67 A 336,11 B - 

Reduzido 

0 139,63 139,63 139,63 a 142,89 Aa 142,89 Aa 251,00 Aa 251,00 Aa 246,33 246,33 246,33 a 491,67 Aa 491,67 Aa - 472,00 Aa 472,00 Aa - 

33 140,00 145,33 142,67 a 147,97 Aa 142,81 Aa 251,67 Ba 324,33 Aa 215,33 218,33 216,83 a 494,33 Aa 568,00 Aa - 483,67 Aa 470,67 Aa - 

67 141,44 135,44 138,44 a 146,45 Aa 140,50 Aa 254,33 Aa 270,33 Aa 252,67 181,33 217,00 a 502,67 Aa 508,00 Aa - 559,33 Aa 352,33 Bb - 

100 125,89 120,67 123,28 b 133,54 Ab 60,25 Bb 240,67 Aa 84,67 Bb 126,67 80,00 103,33 b 432,33 Aa 140,33 Bb - 312,67 Ab 179,00 Bc - 

*Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas (comparação entre estágios fenológicos) e minúsculas (comparação entre níveis de desfolha) não diferem entre si pelo Teste 

ND = Nível de desfolha; ED = Época de desfolha; Skott Knott a 5% de probabilidade de erro. 



70 
 

 

Os rearranjos das funções fisiológicas da planta de soja são intensificados na perda de 

área foliar no estágio mais crítico da cultura. A partir do início do enchimento de grãos, 

aumenta a demanda por água, nutrientes e fotoassimilados que são preferencialmente 

direcionados aos grãos em formação (HEIFFIG et al., 2006). A impossibilidade de 

regeneração da área foliar e limitação da quantidade de reservas das plantas nestes estádios 

fenológicos são os principais fatores para que a perda de produtividade aconteça quando se 

altera a relação fonte/dreno da planta (BRUIN et al., 2010). Com isso, o monitoramento 

constante da presença de insetos e doenças e práticas culturais, como época de semeadura, 

escolha da cultivar, fertilidade química e física do solo e irrigação suplementar, que possibilite 

maiores valores de índice de área foliar durante os estágios reprodutivos são fundamentais 

para a obtenção de altas produtividades. 

 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

 Cada cultivar apresenta um IAFc inerente ao seu tipo de crescimento, estágio 

fenológico e espaçamento entre fileiras. A cultivar indeterminada tem maior tolerância a 

perda de área foliar em R5 por possuir IAFc (média de 3,83) menor que a cultivar 

determinada (média de 4,34). O espaçamento convencional apresenta o menor IAFc em R5 

(média de 3,78).  

O estágio R5 é mais sensível a perdas nos componentes de produtividade do que o 

estágio R2, sendo o número de legumes o componente com a maior capacidade 

compensatória da produtividade. A fixação de flores é de até 70% com reservas acumuladas 

durante o período vegetativo, enquanto que a fixação de legumes pode chegar a 35% com as 

reservas acumuladas até este período. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

Dentre os resultados encontrados no presente trabalho, constata-se que não é viável a 

modificação do cenário atual no que diz respeito ao espaçamento entre fileiras de semeadura 

na cultura da soja.  

As cultivares apresentam diferenças na sua arquitetura foliar, que é modificada quando 

as cultivares são expostas a diferentes arranjos de plantas. Variáveis ecofisiológicas como 

plastocrono, IAF, tempo de vida das folhas, número de nós são influenciadas pela disposição 

das plantas na área. Apesar das diferenças morfológicas, os diferentes arranjos de semeadura 

não apresentam diferenças significativas na produtividade, pois conforme os resultados do 

Artigo 2, o IAF dos tratamentos do Artigo 1 apresentaram IAF máximo acima dos valores de 

IAFc. Este resultado valida a informação de que a cultura da soja necessita de um IAF 

mínimo para obtenção de produtividades acimas de 3500 kg. 

É importante salientar que as respostas podem mudar em semeaduras antecipadas 

(outubro) ou tardias (janeiro), e na utilização de cultivares de ciclos precoces (GMR menores 

que 5.5) e tardios (GMR maior que 7), pois a arquitetura destes tipos de cultivares diferem das 

estudadas no presente trabalho. Também vale ressaltar que durante os dois anos agrícolas não 

houve a ocorrência de estresse hídrico, podendo ocorrer variações nos resultados em função 

de estresses ambientais. O fechamento antecipado da entre fileira em alguns espaçamentos é 

um dos fatores que pode explicar essa hipótese. 

O espaçamento convencional se apresenta como o mais tolerante a perda de área foliar 

garantindo uma determinada estabilidade produtiva frente a outros espaçamentos. Um dos 

fatores que determinam altas produtividades no espaçamento convencional é a distribuição da 

produção no perfil da planta. Há uma tendência das folhas do estrato inferior no espaçamento 

convencional possuírem um maior tempo de vida em relação aos demais espaçamentos. Isto 

reflete numa maior fixação de estruturas reprodutivas neste estrato e consequentemente numa 

maior uniformidade de produção entre os estratos do dossel. 

A produtividade final é definida pela interação genótipoXambiente. A quantificação 

do comportamento das variáveis ecofisiológicas são de extrema importância para o 

conhecimento da interação plantaXambiente, permitindo adequar práticas culturais que 

maximizem a eficiência dessas variáveis justamente nos estágios mais críticos da cultura. A 

escolha da cultivar adaptada às condições edafoclimaticas, época de semeadura, densidade de 

plantas, manejo de insetos e doenças e suplementação hídrica são práticas que nos permite 
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expor o genótipo às condições mais propicias para altas produtividades. Assim, trabalhos que 

quantifiquem de forma detalhada a resposta das plantas em diferentes condições ambientais e 

de manejo são de extrema importância para auxiliar a assistência técnica e os produtores a 

definir práticas para aproximar as produtividades do potencial genético de cada cultivar. 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

1- Não é viável a modificação do cenário atual no que diz respeito ao espaçamento entre 

fileiras de semeadura na cultura da soja; 

 

2- O arranjo de plantas na lavoura afeta a arquitetura individual da planta de soja, 

influenciando variáveis ecofisiológicas como plastocrono, tempo de vida das folhas e IAF; 

 

3- A senescência natural das folhas de soja segue um padrão polinomial de 4ª ordem 

apresentando dois picos na taxa de senescência, um no início do florescimento (R1-R2) e 

outro no fim do enchimento de grãos (R5.5-R6); 

 

4- A capacidade de emitir ramificações, aumentar a produção a haste principal, aumentar 

o tempo de vida das folhas e ajustar seus componentes de produtividade podem ser 

consideradas características de plasticidade da cultura da soja; 

 

5- Para cada arranjo de plantas e estágio fenológico existe um IAF mínimo para altas 

produtividades, sendo o espaçamento convencional (0,45 m entre fileiras) o que apresenta 

menor IAF crítico e consequentemente maior tolerância a perda de área foliar, e o início do 

enchimento de grãos o período com maior sensibilidade a perda de área foliar; 
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8. ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Quadrado médio e significância de 23 variáveis analisadas no Artigo 1 no ano 2015/2016. 

Quadrado Médio 

 Área foliar Fenologia NFN Plastocrono MMG Produtividade  

 Total HP Ram       

 R2 R5 R2 R5 R2 R5       

Cultivar (Fator A) 6,602* 9,031* 15,579* 5.427     * 1.898*  0.456ns       50299.197* 258,781* 5,121ns 615,786* 9583660,901*  

Espaçamento (Fator D) 4,559* 3,020* 2,255* 1.443* 2.861*      3.101*      4991.882* 2,697* 28,080* 42,257ns 316574,183ns  

Cultivar x Espaçamento 

(AxD) 

0,396ns 2,395* 0,027ns 0.233ns       0.527* 1.801* 3187.226* 0,864ns 4,976ns 7,559ns 96215,251ns  

Bloco 0,137ns 0,200ns 0,107ns 0.104 0.119ns       0.151ns       339.303ns       0,197ns 1,209ns 32,633 587820,547ns  

Erro 0,241 0,344 0,117 0.147 0.060 0,161 902,418 0,602 6,552 25,510 133.491  

CV 10,65 10,83 11,50 11,59 15,07 18,00 1,32 3,9 4,33 3,44 8,74  

             

 Potencial de rendimento  Tempo de vida das folhas 

 R2 R5 R8    

 HP Ram Total HP Ram Total HP Ram Total Inferior Médio Superior 

Cultivar (Fator A) 765703,125ns 13775738,051* 21037217,070

* 

3356381,405* 5568,201,632

* 

17570592,0* 3718431,694* 798863,800ns 7964303,309* 717,740ns 28281,138* 264408,829* 

Espaçamento (Fator D) 4737564,065* 3983227,710* 661704,798ns 853656,457ns 2694199,547* 518265,17ns 895161,872* 2205632,186* 848869,198ns 1657,064ns 5200,990ns 3965,214ns 

Cultivar x Espaçamento 

(AxD) 

2457550,575ns 4708558,562* 11071502,115

* 

239914,672ns 1732496,641* 2415756,576* 329565,453ns 348345,599ns 1100576,636n

s 

5056,657ns 19018,761* 6143,188* 

Bloco 3281456,391* 4006067,262* 2366973,775n

s 

1583594,178* 1355758,203* 737970,505ns 660680,358ns 1090432,418n

s 

313150,976ns 4968,121ns 2314,795ns 1067,187ns 

Erro 892214,1 970854,8 959694,3 310810,8 398414,8 344110,9 244404 387899,9 381655,1 2838,065 3348,374 1419,752 

CV 20,07 16,44 9,16 14,68 25,37 9,33 17,56 49,18 15,14 8,35 5,25 4,41 

HP = Haste principal; Ram = Ramificações.*Significativo a 5% 

 

 

 



81 
 

 

Anexo 2. Quadrado médio e significância de 23 variáveis analisadas no Artigo 1 no ano 2016/2017. 

Quadrado Médio 

 Área foliar Fenologia NFN Plastocrono MMG Produtividade  

 Total HP Ram       

 R2 R5 R2 R5 R2 R5       

Cultivar (Fator A) 9,25* 3,49ns 44,06* 27,36* 10,82* 24,17* 83744,06* 312,50* 6,12 202,00* 1688887,66*  

Espaçamento (Fator D) 0,53 0,93 0,20 0,29 1,88* 0,51 5,10 1,21 30,83* 45,69 294511,53  

Cultivar x Espaçamento 

(AxD) 

2,08 0,38 0,93 0,96 0,40 0,89 7,04 0,41 5,46 23,97 172103,31  

Bloco 1,14 1,33 0,66 0,72 0,08 0,32 2,19 0,12 1,42 24,23 92880,45  

Erro 0,70 1,71 0,36 0,55 0,35 0,39 8,90 0,53 6,99 19,95 176128,68  

CV 16,38 22,93 14,80 16,04 52,35 44,58 0,13 3,50 4,48 3,13 10,76  

             

 Potencial de rendimento Tempo de vida das folhas 

 R2 R5 R8    

 HP Ram Total HP Ram Total HP Ram Total Inferior Médio Superior 

Cultivar (Fator A) 25101946,51* 28976762,46* 138993,61 6163681,34* 6020988,32* 835,44ns 950197,15 629606,54 380,65 10061,77* 124587,09* 234612,50* 

Espaçamento (Fator D) 2434216,95 3049606,48 1285369,36 826668,85 288103,55 864541,96 196095,33 164243,64 631879,01 922,05 8322,15 6658,03 

Cultivar x Espaçamento 

(AxD) 

1087137,30 665687,50 2310901,63 1076720,95 838841,83 2372273,43* 542856,65 334046,28 323023,65 933,02 21162,80* 1469,92 

Bloco 650047,16 1313556,21 115541,28 2152,94 480710,50 442594,94 901584,29 244682,49 851470,36 1201,86 1028,49 2660,78 

Erro 1133429,43 962874,53 2534006,98 599807,88 461362,87 660058,09 640858,07 421798,34 523047,57 471,75 5688,06 2649,88 

CV 17,95 39,54 18,93 18,07 32,52 12,74 22,50 57,67 15,58 4,17 7,93 5,34 

HP = Haste principal; Ram = Ramificações.*Significativo a 5% 
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Anexo 3. Quadrado médio e significância de 3 variáveis analisadas do Artigo 2 na cultivar BMX Tornado RR. 

QME Convencional Cruzado Pareado Reduzido 

MMG 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 

A 73,5* 233,25* 252,42 59,59 391,74* 2608,83 299,9* 279,48 

C 180,62 1257,24 1216,77 1026,16* 386,11* 2117,71 834,12* 910,69* 

A*C 10,92 666,54 177,77* 82,31 136,02 97,24* 156,18 271,49 

Bloco 132,33 382,18 9,07 84,82 23,97 39,49 37,83 7,95 

Erro 26,49 272,47 27,04 186,27 32,75 15,91 54,51 70,01 

CV 3,62 11,7 3,76 9,51 4,03 2,8 5,21 6 

Nº 

legumes 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 

A 32634,37 5400* 14308,17 8085,01* 28676,02 14899,6 18592,67 7848,17* 

C 13928,82 40630,28* 22538,83 38029,40* 41936,37 16009,11 18493,61 33511,67* 

A*C 22070,37* 1710,33 21355,28* 2720,79 12860,90* 4,29 24637,22* 3348,27 

Bloco 7043,04 985,54 1778,29 1653,4 1605,5 8337,37 805,17 1170,79 

Erro 2935,85 616,49 926,34 1611,93 1509,84 7937,59 2354,02 1217,41 

CV 21,83 9,13 12,87 15,63 15,69 35,01 20,21 14,32 

Nº grãos 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 

A 172551 34201,5 69230,04 12765,09 159811,7 82416,14* 119286 12421,5 

C 85118,48 81822,78 142639,3 100006,09* 237269,2 54228,59* 99293,83 62575,72* 

A*C 103217,71* 15161,61* 109716,71* 7491,93 59818,38* 2,34 123556,11* 4345,5 

Bloco 32188,17 7068,5 4329,5 10960,76 5655,04 1596,17 23480,37 3369,12 

Erro 15937,36 1619,88 5626,12 3185,02 8387,06 6520,29 18162,14 2810,93 

CV 22,3 7,67 13,67 12,11 15,97 16,39 25,95 11,48 

*Significativo a 5% 
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Anexo 4. Quadrado médio e significância de 3 variáveis analisadas do Artigo 2 na cultivar FPS Urano RR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Significativo a 5% 

QME Convencional Cruzado Pareado Reduzido 

MMG 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 

A 29,63 1906,22 49,11 128,54 40,22 3551,66 13 2671,11 

C 278,59* 2187,78 180,12* 2585,6 376,97* 1893,48 450,95* 3323,35 

A*C 5,3 1331,49* 15,16 1591,99* 9,32 1668,21* 41,52 1825,94* 

Bloco 4,35 31,49 38,9 35,68 5,93 9,45 4,45 64,32 

Erro 25,69 34,58 49,83 23,54 35,54 14,49 26,64 18,6 

CV 3,72 4,54 5,2 3,81 4,29 3,01 3,8 3,26 

Nº 

legumes 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 

A 31392,67 10922,67 8325,37 3432,04 20025,62 27808,04* 1700,17 4959,37 

C 24108,28 27680,67* 25552,82 30612,15* 22276,71 25505,44* 17800,44 23991,04* 

A*C 16542,55* 3243,11 16215,37* 1949,82 5327,27* 3,03 14369,50* 1984,49 

Bloco 473,37 2958,04 3120,29 2395,5 7781,79 207,37 694,62 1724,62 

Erro 648,61 1378,8 2573,53 1592,4 651,27 234,7 1669,62 1375,96 

CV 9,37 15,61 18,83 17,73 10,75 7,68 16,95 18,94 

Nº 

grãos 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 15/2016 16/2017 

A 148208,2 62118,37 44893,5 16432,67 102448,14* 134366,74* 17913,37 49322,67 

C 155602,3 101834,6 126803,2 134158,39* 115708,82* 108744,48* 76240,26 77788,94 

A*C 63705,39* 14140,15* 60719,17* 10113,11 7079,01 1,34 39688,48* 15245,00* 

Bloco 1258,79 4212,04 15291,54 3766,79 40260,79 1144,04 3941,37 579,04 

Erro 2763,6 2197,66 11289,25 3782,5 5977,85 1200,08 2028,95 3271,8 

CV 9,02 9,45 19,69 12,95 16,28 8,01 9,93 13,9 


