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APRESENTAÇÃO

A afluência muito significativa de pesquisadores e técnicos ao I Seminário Na-
cional de Pesquisa de Soja, realizado em Londrina-PR, em setembro de 1978, e o
elevado índice de demanda dos seus Anais constituíram uma mostra da contribui-
ção que eventos de tal natureza podem oferecer ao desenvolvimento da agropecuá-
na brasileira, mormente em se tratando de uma cultura do grau de importância para
a economia do país, como a soja.

Animado pelos resultados auspiciosos desse primeiro encontro e ob·edecendo
a periodicidade bienal de realização, o Centro Nacional de Pesquisa de Soja promo-
veu, em Brasília-DF, no período de 16 a 21/02/81, o 11Seminário, com a colabora-
ção valiosa do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados-CPAC.

Em cerca de 160 trabalhos apresentados, pesquisadores de todos os quadran-
tes do país abordaram os mais recentes avanços técnico-científicos relativos à cultu-
ra da soja. O volume e a qualidade dessas contribuições foram, ainda, enriquecidos
por quatro palestras técnicas, as quais versaram sobre temas de interesse amplo na
cultura, como diretrizes da pesquisa brasileira, tecnologia para a exploração dos
solos de cerrados, perspectivas de mercado e instrumentos governamentais de apoio
à produção e comercialização da soja.

Cumpre-nos o dever de manifestar o agradecimento aos componentes da Co-
missão Organiz adora, pelo esforço dedicado à organização e condução do conclave.

Estendemos, também, os agradecimentos a todos aqueles que prestigiaram o
evento e que depuseram nele o melhor fruto do seu trabalho - a contribuição da
ciência para o desenvolvimento econômico e social do país.

MIL TON KASTER
Chefe Adjunto Técnico

Centro Nacional de Pesquisade Soja
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ADAPiABILlDADE E ESTABILIDADE DE COMPORTAMENTO
DE DEZESSEIS VARIEDADES DE SOJA (GLYCINE MAX (L.)

MERRILL) EM UBERABA, MINAS GERAIS

N.E. Arantes!
A.M. de Hezende '

RESUMO - O presente trabalho foi realizado em Uberaba, MG, com o objetivo de
estudar a adaptabilidade e estabilidade de comportamento das variedades Forrest,
Paraná, Pampeira, Planalto, Davis, Bragg, IAS-4, Flórida, Bienville, Viçoja, Hardee,
IAC-4, Santa Rosa, IAC-S, IAC-2 e UFV-l, pertencentes aos grupos de maturação V
a IX. Para este estudo foram utilizadas as produções de grãos obtidas em cinco
épocas de semeadura, compreendidas entre meados de outubro e meados de dezem-
bro, nos anos agrícolas 1976/77, 1977/78, 1978/79 e 1979/80.

Os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade foram obtidos utilizando-se
um método semelhante ao de Finlay & Wilkinson (1963) e de Eberhart & Russel
(1966). A combinação de quatro anos e cinco épocas de semeadura propiciou 20
ambientes diferentes, entretanto, foram considerados apenas 18 deles, uma vez que
duas épocas de semeadura, no ano de 1978/79, foram descartadas. Neste estudo, os
ambientes diferiram entre si quase que exclusivamente devido a fatores climáticos,
uma vez que o solo foi mantido constante. O coeficiente de regressão (b) e o rendi-
mento médio foram utilizados para medir a adaptabilidade, enquanto a soma dos
quadrados dos desvios da regressão (:Ed2) foi empregada como indicadora da esta-
bilidade de comportamento.

As variedades UFV-l, Davis e Paraná apresentaram ampla adaptabilidade. En-
quanto a Bienville, IAC-S, Planalto, Forrest e IAC-4 mostraram menor resposta à
melhoria do ambiente, Viçoja, Bragg, Santa Rosa, Hardee e Pampeira apresentaram
grande capacidade de aproveitar vantajosamente o estímulo ambiental, com especi-
ficidade de adaptação a ambientes de alto rendimento. A maior estabilidade de
comportamento foi apresentada pela Paraná, seguida pela UFV-l, Viçoja e IAS-4.
As variedades Davis e IAC-4 e Bienville mostraram-se muito instáveis.

Eng. Agrônomo Pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG
Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Postal 351, CEP 38100, UBE RABA, MG.
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ADAPTABILlTY AND STABILlTY OF SIXTEEN SOYBEAN
CULTIVARS IN UBERABA, MG.

ABSTRACT - A field experiment was carried out in Uberaba, Minas Gerais State,
Brazil, to study the behavior of sixteen soybean cultivars (G/ycine max (L.) Merrill)
concerning its adaptability and stability. The varieties used were Forrest, Pampeira,
Paraná, Planalto, -Davis, Bragg, IASA, Florida, Bienville, Viçoja, Hardee, IAC-4,
Santa Rosa, IAC-5, IAC-2, and UFV-1. Ali of them belonging to the maturity group
V to IX. It was considered for this study the yield obtained on five planting dates
from October 15 to November 15 of 1976 up to 1979.

A similar method of Finlay and Wilkinson (1963) and Eberhart and Russell
(1966) was used in this study. Twenty environments were obtained from the com-
bination of four years and five planting dates, defined by the average of each varie-
ty, although only eighteen environments were considered after dropping two
planting dates in 1978. We considered the difference in environment as almost
exclusively due to climate condition because the soil used was the same for ali
years. The regression coeficient (b) and the yield over ali mean were used to meas-
ure the adaptability while the regression deviation sum of squares was used to rneas-
ure the stability of behavior.

The varieties UFV-1, Davis and Paraná showed the largest adaptability. The
greatest stability was showed by Paraná followed by UFV-1, Viçoja, and IAS-4.

INTRODUÇÃO

A recomendação de variedades de soja (G/ycine max (L.) Merrill) para Minas
Gerais, feita por Arantes et al. (1979), baseou-se numa série de ensaios realizados
em vários locais, durante pelo menos três anos. Para aquela recomendação, não foi
feito um estudo de adaptabilidade e estabilidade, e isto seria desejável, uma vez que,
segundo Eberhart & Russel (1966), quando vários genótipos são testados em uma
série de ambientes, pode haver uma alteração na posição relativa, quanto ao rendi-
mento entre eles.

Os termos adaptabilidade e estabilidade têm sido definidos por diversos au-
tores de formas diferentes. Também a estabilidade de comportamento muit~s vezes
tem sido confundida com a estabilidade fenotípica, apesar da evidência de que a pri-
meira define uma característica varietal diferente da segunda. Mariotti et al. (1976),
citados por Santos (1980) consideram a adaptabilidade como a capacidade de os
genótipos aproveitarem vantajosamente o estímulo ambiental, enquanto a estabili-
dade de comportamento é definida como a capacidade de os genótipos apresenta-
rem um comportamento altamente previsível em função do estímulo do ambiente.
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Entre os métodos propostos para estudar a estabilidade e adaptabilidade des-
tacam-se os de Finlay & Wilkinson (1963) e de Eberhart & Russel (1966), os quais
mostraram-se mais informativos, segundo um estudo comparativo entre seis méto-
dos, feito por Oliveira (1976). Estes dois métodos foram amplamente utilizados em
diversos trabalhos (Baiaaki et ai. 1976, Barthold 1978, Bonato 1978, Laing 1978,
Minor & Berlato 1977, Montero 1978, Morais 1980, Oliveira 1976, Santos 1980,
Smith et aI. 1967).

O método de Finlay & Wilkinson (1963) baseia-se em uma análise da regres-
são linear entre o rendimento individual de uma variedade e a média de rendimento
de todas as variedades, em cada ano e local onde elas estão sendo testadas. Os dados
originais são transformados em logarítmos decimais com o objetivo de garantir um
alto grau de linearidade na regressão. A caracterização da adaptabilidade e estabili-
dade foi feita através do coeficiente de regressão obtido e da média da variedade em
todos ambientes.

Eberhart & Russel (1966) sugeriram um método onde a estabilidade fenotípi-
ca é medida pelo coeficiente de regressão e a soma dos quadrados dos desvios desta
regressão. Segundo estes autores, variedade estável é aquela que apresenta um coefi-
ciente unitário, e a soma dos quadrados dos desvios da regressão igual a zero.

Laing (1978), Montero (1978), Barthold (1978) & Morais (1980) utilizaram o
desvio da regressão para avaliar a capacidade dos genótipos apresentarem um com-
portamento altamente previsível quando cultivados no mesmo ambiente. Esta ca-
racterística varietal foi denominada por eles como estabilidade de comportamento.

O objetivo deste trabalho foi obter informações sobre a adaptabilidade e esta-
bilidade de comportamento de dezesseis variedades de soja.

MATERIAL E M~TODOS

Este trabalho foi realizado na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Ubera-
ba, MG. Fez parte de uma rede de ensaios coordenada pelo Centro Nacional de Pes-
quisa de Soja. Os ensaios foram instalados em um latos solo vermelho escuro, textu-
ra média (LEm) nos anos agrícolas de 1976/77, 1977/78, 1978/79 e 1979/80. As
análises químicas das amostras de solo, retiradas no primeiro ano de estudo revela-
ram os seguintes teores: pH(água) = S,6; AL+++ (eq.mg/lüO cc solo) = 0,1;
Ca'"« Mt+ (eq.mg/lüO cc solo) = 1,8;P(ppm) = 3,OeK(ppm) = 22,0.

Para este estudo foram utilizadas apenas as produções de grãos das variedades
Forrest, Paranã, Pampeira, Planalto, Davis, Bragg, IAS-4, Flórida, Bienville, Viçoja,
Hardee, IAC-4, Santa Rosa, IAC-S, IAC-2 e UFV-l, pertencentes aos grupos de ma-
turação V a IX. Destas, apenas as variedades Paraná, Santa Rosa, IAC-S, IAC-2 e
UFV-l são recomendadas para cultivo em Minas Gerais (Arantes et ai. 1979).
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As cinco épocas de semeadura foram feitas em intervalos aproximadamente
quinzenais, entre meados de outubro e meados de dezembro. As datas reais de se-
meadura oscilaram em mais ou menos dois dias, em torno das datas programadas, a
fim de se obter melhor umidade do solo por ocasião da semeadura.

Os ensaios foram instalados em blocos ao acaso, sendo os tratamentos dispos-
tos em parcelas subdivididas com três repetições. As épocas constituíram as parce-
las, e as variedades, sorteadas ao acaso dentro de cada época, constituíram as sub-
parcelas. Em todos os ensaios as subparcelas tiveram quatro fileiras de plantas de
5m de comprimento e espaçadas de 0,60 m entre si. A área útil (4,8 rn") foi for-
mada pelas duas fileiras centrais, após eliminados 0,50 m nas suas extremidades.

O preparo do solo foi feito da maneira convencional, através de aração e gra-
dagens. Os fertilizantes e corretivos foram aplicados em quantidades recomendadas
pela Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais (1978).

A densidade de plantio foi calculada em função do poder germinativo da se-
mente, prevendo-se uma população de 400.000 plantas por ha (24 plantas por me-
tro linear). Quando a densidade ultrapassava o número de 24 plantas/m, foi feito
um desbaste aproximadamente 10 dias após a emergência.

Por ocasião das semeaduras foram feitas inoculações das sementes, utilizando-
-se inoculantes comerciais de Rhizobium japonicum.

As pragas e plantas daninhas foram mantidas rigorosamente sob controle.

Todas as variedades foram colhidas quando as plantas apresentavam cerca de
95% das vagens maduras, estádio Rs da escala Fehr et alo (1971). Após a colheita,
as plantas foram trilhadas e determinada a produção de grãos em gramas por parce-
la e posteriormente transformadas em quilogramas por hectare.

A combinação de quatro anos e cinco épocas de semeadura propiciou 20 am-
bientes diferentes, definidos pelo rendimento médio das variedades. Entretanto,
foram considerados apenas 18 ambientes, uma vez que duas épocas de semeadura
foram descartadas no ano agrícola 1978/79. No caso específico deste estudo, um
ambiente diferiu do outro quase que exclusivamente devido a condições climáti-
cas, uma vez que o solo foi o mesmo em todos ambientes.

Para análise de adaptabilidade e estabilidade de comportamento foi utilizado
um método semelhante ao de Finlay & Wilkinson (1963) e de Eberhart & Russel
(1966), sendo que, para cada variedade foi calculada a média geral, o coeficiente
de regressão linear (b) e a soma dos quadrados dos desvios da regressão. A interpre-
tação destes parâmetros, feita de maneira semelhante à utilizada nos trabalhos de
Laing (1978), Montero (1978), Barthold (1978) & Morais (1980) é apresentada
nos dois parágrafos seguintes.

Um coeficiente de regressão aproximadamente igual a 1,0, quando associado
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a uma alta média de rendimento, indica ampla adaptabilidade; por outro lado, se
estiver associado a uma baixa média de rendimento, o genótipo é considerado po-
bremente adaptado a todos ambientes. Valores de coeficientes de regressão acima
de 1,0 descrevem genótipos com grande capacidade de aproveitar vantajosamente
o estímulo ambiental e especialmente adaptados a ambientes de altos rendimentos.
Coeficientes de regressão menores do que 1,0 fornecem uma medida de menor res-
posta a melhoria do ambiente, indicando tendência de adaptação a ambientes de
baixos rendimentos.

A estabilidade de comportamento é dada pela soma dos quadrados dos des-
vios da regressão. Quanto menor for este valor, mais predizível será o comportamen-
to da variedade, em função do coeficiente da regressão e da produtividade do am-
biente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 são apresentados os rendimentos médios de grãos, os coeficientes
de regressão, as somas dos quadrados dos desvios da regressão e as equações de re-
gressão para as dezesseis variedades avaliadas.

TABELA 1. Rendimento médio, coeficiente de regressão, soma dos quadrados dos desvios da
regressão das dezesseis variedades de soja, em Uberaba, Minas Gerais. 1976/77,
1977/78,1978/79 e 1979/80.

Rendimento Coeficiente Soma dos quadra-

Variedade médio de de regressão dos dos desvios Equação de regressão
grãos de regressão
(kg/ha) (b} (~2) x 103

Santa Rosa 1956 1,52 1070 v=: 391,94+ 1,52 x
Viçoja 1894 1,35 626 v= - 287,57+ 1,35 x
UFV·l 1796 0,98 684 y= 261,90+ 0,98 x
Davis 1671 1,03 2100 y= 57,03+ 1,03 x
Hardee 1652 1,13 877 y=·123,98+ l,13x
Paraná 1594 0,95 472 y= 98,65+ 0,95 x
Pampeira 1573 1,11 1063 y=·163,88+ 1,11 x
lACA 1557 1,04 1524 y=. 70,89+ 1,04 x
FI6rida 1540 1,06 1187 y=·121,69+1,06x
IAC-5 1527 0,71 1071 y= 412,31+0,71 x
Planalto 1511 0,75 734 y= 328,04+ 0,75 x
IAC·2 1455 0,90 1215 y= 45,51 + 0,90 x
Bragg 1437 1,23 1164 y=. 498,82+ 1,23 x
Bienville 1380 0,60 1315 y= 443,95+ 0,60 x
IASA 1339 0,83 621 y= 30,15+ 0,83 x
Forrest 1274 0,82 752 y=. 9,75+ 0,82 x

Média geral 1571
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Nos dezoito ambientes estudados, a variedade Santa Rosa apresentou maior
rendimento, seguida pelas variedades Viçoja e UFV-l. Destas três, apenas a Viçoja
não é recomendada para Minas Gerais, por não apresentar altura de planta compatí-
vel com a colheita mecânica.

As variedades UFV-l, Davis e Paraná apresentaram ampla adaptabilidade, ou
seja, mostraram um comportamento relativamente bom em uma grande diversidade
de ambientes. Já a IAC-2, que é recomendada para solos de cerrado em Minas Ge-
rais (Arantes et alo 1979), apresentou pequena adaptabilidade.

Como neste estudo o ambiente resultou única e exclusivamente da combina-
ção de anos e épocas de semeadura, ao mostrar ampla adaptabilidade, o genótipo
está mostrando um bom comportamento nos diversos anos e épocas de semeadura
estudados. Ambientes ditos de alto rendimento são aqueles cujas condições climá-
ticas foram favoráveis, uma vez que supondo-se em todos ambientes não tenha ha-
vido variações no solo.

Uma grande capacidade para aproveitar vantajosamente o estímulo ambiental
e com especificidade para ambientes de alto rendimento foi apresentada por Santa
Rosa, Viçoja, Hardee, Pampeira e Bragg. Isto significa que estas variedades respon-
deram à melhoria do ambiente apresentando ótimos rendimentos quando as condi-
ções climáticas foram favoráveis.

As variedades Bienville, IAC-S, Planalto, Forrest e lACA mostraram tendência
à adaptação em ambientes de baixo rendimento, ou seja, apresentaram menor res-
posta à melhoria do ambiente.

Houve grandes diferenças entre as variedades quanto à estabilidade de com-
portamento, indicada pela soma dos quadrados dos desvios da regressão (Ld2).

Maior estabilidade de comportamento foi apresentada pela Paraná, seguida pela
IASA, Viçoja, UFV-l e Planalto. Os maiores valores de Ld2 foram apresentados pe-
la Davis, lACA e Bienville que comportaram-se como as mais instáveis.

CONCLUSÕES

Há interesse em variedades que apresentem pequenas variações em seu com-
portamento, boa capacidade de responder vantajosamente ao estímulo ambiental e
com um rendimento médio elevado. Das dezesseis variedades estudadas, apenas a
Viçoja mostrou ao mesmo tempo todas estas características.

A Santa Rosa apresentou maior rendimento e também a maior capacidade de
aproveitar o estímulo ambiental, com especificidade de adaptação a ambientes de
alto rendimento. Entretanto, mostrou-se em condições intermediárias, quanto à
estabilidade de comportamento.
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o rendimento e a estabilidade de comportamento apresentados pela UFV-l
foram satisfatórios, porém, esta variedade não apresentou especificidade de adapta-
ção a ambientes de alto rendimento apesar de ter mostrado ampla adaptação.

A variedade Paraná apresentou a maior estabilidade de comportamento, po-
rém, sem a capacidade de aproveitar vantajosamente ao estímulo ambienta!. Seu
rendimento, próximo à média geral, foi considerado satisfatório.

Entre as demais variedades estudadas, a IAC-5 e a IAC-2, que são recomenda-
das para Minas Gerais, não apresentaram qualquer destaque.
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ANALISE DE CRESCIMENTO DE TRÊS CULTIVARES
DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL), EM

DIFERENTES POPULAÇÕES, EM PELOTAS, RS

B.G. Santos Filho 1

E.P. Schroder2

D.M. Moraes3

RESUMO - Em experimento a campo, realizado na Unidade de Execução de Pesqui-
sa de Âmbito Estadual de Pelotas, RS (UEPAE de Pelotas), durante o ano agrícola
de 1979/80, procurou-se determinar diferenças nos rendimentos das cultivares de
soja, no índice de área foliar, na taxa assimilatória líquida, na taxa de crescimento
relativo e na razão de área folíar, em diferentes populações (300.000, 400.000 e
600.000 plantas/ha) das cultivares IASA, IAS-S e BR-3.

O índice de área foliar máximo ocorreu no pleno florescimento com os se-
guintes valores: 3,03 (IAS-4), 2,84 (IAS-S) e 2,31 (BR-3).

Os maiores valores de taxa assimilatória líquida não foram apresentados nas
menores densidades e decresceram com a idade das plantas.

A taxa de crescimento relativo e a razão de área foliar apresentaram uma ten-
dência de variação semelhante. Ambas decresceram com a idade das plantas.
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Os maiores valores de índice de área folíar não são os ótimos para estas culti-
vares.

Em nenhuma das cultivares e densidades estudadas observou-se relação entre
o índice de área foliar e o rendimento.

GROWTH ANALYSIS OF THREE SOYBEAN CUL TIVARS UNDER
THREE DIFFERENT PLANT POPULATIONS IN PELOTAS, RS

ABSTRACT . A field experiment was conducted at the Unidade de Execução de
Pesquisa de Âmbito Estadual of Pelotas (UEPAE of Pelotasl, RS, during the agricul-
tural year 1979/80 in order to establish differences between yields of soybean
cultivars IASA, IAS·5 and BR-3 in the leaf area index, net assimilation rate, relative
growth rate and leaf area ratio, in different populations (300,000, 400,000 and
600,000 plants/ha).

Maximum values of the leaf area index happened in the full flowering with
the values 3.03 (IASA), 2.84 (IAS·5) and 2.31 (BR-3).

Maximum values of the net assimilation rate were not present in the least
densities and decreased with the plants age.

The relative growth rate and the leaf area ratio presented a similar tendency
of variation. Both decreased with the plants age.

Maximum values of leaf area index were not the excellents to this cultivars.

In none of the cultivars and densities any relation between leaf area index and
yield was observed.

INTRODUÇÃO

A análise de crescimento é a parte da fisiologia vegetal em que se usam mode-
los matemáticos para avaliar índices de crescimento das plantas, muitos deles rela-
cionados com a atividade fotossintética. Esta técnica tem-se mostrado de muito va-
lor no estudo das reações das plantas (Leopold 1975).

Desde o início deste século têm-se observado variações na eficiência do cresci-
mento das plantas de acordo com a idade e as condições ambientais a que estão sub-
metidas. Através da análise de crescimento é possível quantificar diferenças entre
plantas e entre espécies (Evans 1972).

Nos estudos ecofisiológicos das plantas não se pode prescindir da análise de
crescimento, pois os fatores ambientais, como luz, temperatura, concentração de
CO

2
e disponibilidades de água e nutrientes, próprios de cada local, afetam sensi-
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velmente a taxa assimilatória líquida, a taxa de crescimento relativo, a razão de
área foliar, o índice de área foliar destas plantas. Através do estudo das interações
destes parâmetros com cada fator ambiental em particular e/ou estádio de desenvol-
vimento da planta, podem ser conhecidas a eficiência do crescimento e a habilidade
de adaptação às condições ambientais em que estas plantas crescem (Kvet et alo
1971; Moraes 1971; Richards 1969 e Watson 1952). É possível também avaliar,
através desta técnica de análise de crescimento, a potencialidade das plantas de
ser mais produtoras, de interesse portanto nos programas de fitomelhoramento
(Wareing & Phillips 1970).

Usando a técnica de análise de crescimento, Buttery, citado por Kõller et alo
(1970), estudou os efeitos de diversas populações de plantas de soja no campo.
Observou que a taxa assimilatória líquida declinava à medida que o período de cres-
cimento progredia e que este declínio era devido principalmente ao aumento do
índice de área foliar. Constatou ainda que a taxa de crescimento relativo também
declinava, mas a taxa de produção de matéria seca total foi crescente de 50 a 60
dias após o plantio para depois declinar rapidamente.

Analisando populações de soja por meio de fórmulas usuais e por meio de
funções matemáticas ajustadas aos dados primários de peso seco total acumulado
e área foliar, quando relacionados com o tempo, Koller et alo (1970) obtiveram
valores instantâneos de taxa de crescimento relativo, taxa de produção de matéria
seca total e razão de área foliar (obtida só da parte aérea). A taxa de produção ou
taxa de crescimento foi máxima aos 80 dias para caules e folhas e aos 110 dias para
sementes e para a planta toda. O índice de área foliar máximo situou-se por volta
de 4,3 aos 60-70 dias.

Este trabalho teve como objetivo determinar se existem diferenças entre pro-
duções de grãos das cultivares de soja IAS-4, IAS-5 e BR-3, no índice de área foliar,
taxa assimilatória líquida, taxa de crescimento relativo e razão de área foliar, em
diferentes populações.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado a campo, durante o ano agrícola de 1979/80,
na Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Pelotas, RS (UEP AE
de Pelotas), unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA),
situada na latitude de 31052'00" e longitude de 52021'24"W, numa altitude de
15 metros acima do nível do mar.

A topografia do terreno era plana, sendo o solo classificado como Planossolo
textura argilosa e substrato sedimentar de granito, segundo o Levantamento de Re-
conhecimento dos Solos do Rio Grande do Sul (1973). Após o preparo adequado
do solo, a área foi adubada com base na recomendação do Laboratório de Solos.
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Em 27 de dezembro de 1979, foram semeadas as cultivares IASA, IAS-5 e
BR-3. Trinta dias após o plantio, foi feita adubação de cobertura com 30 kg/ha/N.

o delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com parcelas
subsubdivididas, com quatro repetições. Cada parcela correspondia a uma data de
coleta do material e era constituída de três subsubparcelas correspondentes às três
cultivares estudadas e às três populações de 300.000 (18 plantas/m linear), 400.000
(24 plantas/m linear) e 600.000 (36 plantas/m linear) plantas/ha. Cada subparcela
era constituída de seis fileiras de cinco metros de comprimento, espaçadas de
0,60 m. Nas coletas desprezava-se 0,60 m das extremidades das fileiras.

Foram realizadas ao longo do experimento cinco coletas, a intervalos regula-
res de 21 dias durante todo o ciclo da cultura.

Em cada coleta na área útil eram colhidas plantas correspondentes a 0,80 m
linear, as quais eram utilizadas para os estudos pertinentes ao trabalho. Em cada
coleta, eram determinados: altura das plantas, número de folhas e peso seco de cau-
les, folhas e vagens. Para a obtenção do peso seco, as partes das plantas eram levadas
a uma estufa de ventilação forçada à temperatura de 700C, onde permaneciam até
peso constante.

Para cada parte da planta e para a planta toda foi feita a análise de variância.

A partir desses dados foram calculados os seguintes parâmetros fisiológicos:
índice de área foliar, taxa assimilatória líquida, taxa de crescimento relativo e razão
de área foliar.

A área foliar (AL) foi obtida com base no peso seco de folhas segundo a fór-
mula:

AL = 2,53 + 1,30PF
onde PF é o peso seco de folhas.

O índice de área foliar (L) foi obtido pela divisão dos valores de AL pela
área da subparcela.

Para o cálculo da taxa assimilatória líquida (EA) utilizou-se a equação: .

(W2 -WI)(lnAL2 -lnALI)
EA = ---------

(t2 - ti) (L2 - LI)

onde W é o peso seco total e AL é a área foliar.

Por sua vez, a taxa de crescimento relativo (RW) foi obtida segundo a equação:

(InW2 - lnWI)
RW= -----

(t2 - ti )
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usada por Watson (1952) para valores médios, onde W representa o peso seco total
e t a época de coleta.

seu peso seco total (W), ou seja, F ;
(1967).

A razão de área fali ar (F) foi obtida dividindo-se a área foliar das plantas pelo
A
-.!:., sendo AL a área foliar, segundo Radford
W

Os dados de produção foram obtidos na última coleta e expressos em quilo-
gramas de sementes por hectare.

Os elementos meteorológicos inseridos neste trabalho foram obtidos dos re-
gistros da Estação Agroclimatológica de Pelotas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Condições meteorol6gicas

Na Fig. 1 estão representados os dados de precipitação pluviométrica diária
durante o período experimental bem como os dados de temperatura média diária.
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FIG. 1. Precipitaçio pluviomitrica e temperatura média diárias durante o perlodo experimental.
Ano agrlcola de 1979/80. Pelotas, RS.
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Podemos verificar que durante a fase inicial de crescimento da soja houve uma
seca acentuada, o que provavelmente prejudicou o desenvolvimento normal das
plantas das cultivares estudadas.

Caractedsticas morfolbgicas

As Fig. de 2 a 7 mostram o comportamento da altura e número de folhas por
planta. Verifica-se que as três cultivares estudadas não mostraram grande diferença
quanto à altura nas diferentes densidades, enquanto que o maior número de folhas
foi apresentado pela cultivar IAS-S, o qual se verificou aos 69 dias após a emergên-
cia na densidade de 36 plantas/rn linear.
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o decréscimo do número de folhas a partir do 69<?dia após a emergência para
as cultivares IAS-5 e BR-3 e do 90<?dias para IAS-4 pode ser devido à queda das fo-
lhas mais velhas e, posteriormente, à senescência das plantas, o que concorda com
Brandes et alo(1973).

Nas Fig. 8,9 e 10 constam os valores do peso seco total da parte aérea (W) em
cada coleta. Constata-se que das três cultivares estudadas, duas (IAS-5 e BR-3) com-
portaram-se semelhantemente, apresentando valores máximos de 293,6 e 297,7 g/
0,48 m", respectivamente, aos 90 dias após a emergência na densidade de 36 plan-
tas/m linear. Comparando-se as Fig. 8, 9 e 10 com as Fig. 5,6 e 7, pode-se verificar
que não ocorreu uma correlação positiva entre esses dois parâmetros, o que é facil-
mente explicado pelo aceleramento da senescência nas camadas inferiores da folha-
gem quando se aumenta a densidade de plantio.
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FIG. 8. Peso seco total da parte aérea de plantas da cultivar IAS-4 em três densidades de plantio.
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Parâmetros fisiológicos

A variação do índice de área foliar pode ser observada nas Fig. 11, 12 e 13. Os
índices máximos foram 3,03; 2,84 e 2,31 para as cultivares IAS4; IAS-5 e BR-3,
respectivamente, nas densidades de 18 plantas/m linear e 36 plantas/m linear. Tais
valores foram atingidos em torno de 69 dias após a emergência.
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FIG. 11. fndice de área foliar da cultivar IAS-4 em três densidades de plantio, Pelotas, RS, 1980.
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Estes valores não são semelhantes aos encontrados por Koller et alo (1970),
os quais encontraram um L máximo de 4,3 aos 60-70 dias após a emergência.

O desenvolvimento do índice de área foliar declinou a partir do 69<;>dia após
a emergência quando a senescência de folhas deve ter sobrepujado o desenvolvimen-
to de novas folhas e essa senescência foi mais acentuada nas maiores densidades de
plantas.

Comparando-se as figuras de peso seco total da parte aérea com as do índice
de área foliar, verifica-se que os valores máximos não coincidem, indicando que os
maiores valores de L não foram os ótimos para estas densidades. As folhas destas
cultivares eram dispostas horizontalmente ou caídas, o que favorece o auto-som-
breamento.

A taxa assimilatória líquida (EA) está representada nas Fig. 14, 15 e 16. Nota-
-se que todas as cultivares estudadas apresentaram comportamento semelhante,
apresentando valores altos inicialmente, para assumir valores negativos 69 dias após
a emergência, exceto para a cultivar BR-3. Estes resultados concordam com Watson
(1952).
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A taxa assimilatória líquida não mede a fotossíntese real, uma vez que ela re-
presenta o resultado do ganho fotossintético sobre a perda respiratória e, portanto,
varia com a magnitude da respiração. Se a respiração de uma planta é também ex-
pressa em termos de área folíar, este parâmetro (EA) comumente aumenta com a
idade, mas F é decrescente (maior auto-sombreamento, devido à maior quantidade
de tecidos fotossintetizantes), de modo que EA cai, independente de mudança na
atividade fotossintética, o que concorda com os resultados encontrados neste traba-
lho. A medida que os valores do índice de área foliar aumentaram houve um declí-
nio da taxa assimilatória líquida, o que concorda com os resultados obtidos por
Williams (1946).

As Fig. 17, 18 e 19 mostram a variação da taxa de crescimento relativo de
cada cultivar com a idade. Verifica-se que as três cultivares estudadas apresenta-
ram comportamentos diferentes, com valores inicialmente altos, decrescendo rapi-
damente a partir do 49? dia após a emergência nas cultivares IAS-4 e IAS-5, en-
quanto que na cultivar BR-3 decresceu a partir do 28? dia.
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De certo modo, a taxa de crescimento relativo (RW) assemelha-se à razão de
área foliar (F), apresentada nas Fig. 20, 21 e 22. Tanto RW como F apresentam
uma forte tendência de decréscimo de seus valores a medida que as plantas envelhe-
cem. O decréscimo da taxa de crescimento relativo com a idade, em parte, é resulta-
do do aumento gradual de tecidos não assimilatórios (Williams 1946).
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FIG. 21. Razão de lIrea foliar da cultivar IAS-5 em três densidades de plantio. Pelotas, RS, 1980.
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A Tabela 1 mostra a produção de grãos das três cultivares, nas três densidades
de plantio. Verifica-se que não houve diferença significativa entre as cultivares estu-
dadas. Este tipo de comportamento deve-se a que, quando as condições ambientais
são lirnitantes, como foi a precipitação pluviométrica durante um determinado pe-
ríodo (Fig. 1), os processos de flor ação e frutificação devem ter sido influenciados
e, conseqüentemente, a relação entre o crescimento vegetativo e o rendimento das
cultivares não pode ser verificado. Outro fator que deve ter influenciado é o stand
final na época de colheita, o qual correspondeu às densidades propostas.

TABELA 1. Resultados da produção de grãos (kg/ha) de três cultivares de soja em três densida-
des de semeadura, em Pelotas, RS.

Densidades (plantas/ml
Cultivares

18 24 36

IAS-5 2.075,OOa 2.141,67 2.079,17
IAS-4 2.416,67 2.400,00 2.566,67
BR-3 2.175,00 2.137,50 2.612,50

a Os valores não diferem ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Duncan.

CONCLUSÕES

Nas condições do presente trabalho, chegou-se às seguintes conclusões preli-
minares:

1. Os índices de área foliar máximos foram de 3,03, 2,84 e 2,31 para as culti-
vares IAS4, IAS-5 e BR-3, aos 69 dias após a emergência, coincidindo com a plena
floração.

2. Os valores máximos de índice de área foliar não são os ótimos para estas
cultivares.

3. A taxa assimilatória líquida não mostrou uma superioridade nas menores
densidades e decresceu continuamente com a idade das plantas.

4. A taxa de crescimento relativo e a razão de área foliar apresentaram uma
tendência de variação semelhante. Ambas apresentaram um decréscimo com o enve-
lhecimento das plantas.

5. Em nenhuma das cultivares e densidades estudadas observou-se relação
entre o índice de área foliar e o rendimento.
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AVALlAÇAO DE CARACTERES FISIOLOGICOS
ASSOCIADOS AO RENDIMENTO DA SOJA

J.A. Costa!
O.M.M. Costa?

RESUMO - Oito cultivares de soja foram testadas durante dois anos, a campo, na
Estação Experimental Agronômica da Faculdade de Agronomia, UFRS, em Guaí-
ba, RS, com o objetivo de analisar alguns caracteres fisiológicos relacionados com o
rendimento de grãos. As cultivares compreendiam dois grupos; o primeiro represen-
tado por cultivares recomendadas (RE): Prata, Planalto, IAS 5 e Hardee; e o segun-
do pelas que atualmente estão fora de recomendação (FR): Hill, Hood, Majos e
Amarela Comum. As comparações foram feitas entre grupos e cultivares, em rela-
ção ao acúmulo de matéria seca (MS) nas diferentes partes da planta, peso especí-
fico (PE) das folhas e índice de colheita (IC).

Em termos absolutos, as cultivares FR acumularam mais MS do que as RE.
Em termos relativos, entretanto, a proporção de matéria seca nas diferentes partes
da planta (caule, pecíolos e folhas) variou muito pouco, tanto na floração - Rl/R2
- (38%, 17% e 45%, respectivamente), como no início de enchimento de grãos -
R5 - (48%, 16% e 36%, respectivamente). O PE das folhas aumentou de Rl/R2 pa-
ra R5 em 25%. Esse aumento foi bastante mais elevado nas RE (34%) do que nas
FR (16%). A variação média do IC de um ano para outro foi muito pequena e a
posição relativa das cultivares dentro de cada ano foi mantida. O IC das RE foi
7% superior ao das FR.

Os resultados encontrados demonstram a existência de variabilidade para
os caracteres fisiológicos estudados, o que torna viável sua utilização em progra-
mas de melhoramento. Os valores de correlação sugerem que a presença desses
caracteres seria vantajosa em ambientes favoráveis à maximização dos rendimen-
tos.

EVALUATION OF PHISIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF SOYBEAN ASSOCIATED TO YIELD

ABSTRACT . Eight soybean cultivars were tested during two years in a field exper-
iment at Estação Experimental Agronômica, Faculdade de Agronomia, UFRS,

! EngO AgrO, Professor-Adjunto do Departamento de Fitotecnia da FA- UFRS, Bolsista do
CNPq. Caixa Postal 776, CEP 90000, Porto Alegre, RS.

2 Bióloga, Pesquisadora da Equipe de Botânica Agrícola, Instituto de Pesquisas Agronômicas
_ IPAGRO, Secretaria da Agricultura. Bolsista do CNPq. Rua Gonçalves Dias 570, CEP
90000, Porto Alegre, RS.
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Guafba, RS, to study some physiological characteristics associated with qrain yield.
The cultivars envolved two groups, one of currently being grown cultivars (RE) -
Prata, Planalto, IAS 5 and Hardee - and the other of previously available cultivars
(FR) - Hill, Hood, Majos and Amarela Comum. Comparisons were made between
groups (RE x FR) and among cultivars, in relation to dry matter (MS) accumulation
in different plant parts, specific leaf weight (PE) and harvest index (IC).

FR cultivars always accumulated more MS than RE. In a percent basis
however, dry matter accumulation on drrrerent piant parts snowea snqnt vanation.
At flowering (R1/R21, and at initial pod filling stages (R51, stem dry matter repre-
sented 38% and 48%; petioles, 17% and 16%; leaves, 45% and 36%, respectively.
Leaf PE increased 25% from R1/R2 to R5. This increase was greater for RE (34%)
than for F R (16%) cultivars. IC was similar from year to year and the ranking of
cultivars within each year remained constant. IC of RE was 7% higher than FR
cultivars.

The variability of the physiological characteristics studied suggests that their
utilization in soybean breeding programs would be effective. Linear correlation
values indicate that contribution of these characteristics to grain vield would be
greater in high yielding environment.

INTRODUÇÃO

A necessidade de aumentar o rendimento econômico das culturas está se tor-
nando cada vez mais evidente, bastando considerar o crescimento demográfico
atual. Uma das maneiras de ultrapassar as barreiras que limitam a obtenção de mais
altos rendimentos, é através do aumento da taxa de assimilação de CO2 das folhas,
pela manipulação do microambiente (através de práticas culturais) ou por cruza-
mentos e seleção para altas taxas de fixação de CO2 no ambiente em que as plantas
crescem e produzem. Teoricamente, aumento do potencial de fixar CO2 pelas fo-
lhas pode resultar em aumento de rendimento.

Para que se possa fazer seleção para maiores taxas de assimilação de CO2,

faz-se necessário o conhecimento da variabilidade dessa característica dentro da es-
pécie na qual se está interessado.

A associação entre o peso específico das folhas e a taxa de assimilação de CO2

tem sido mostrada em várias culturas (Tsunoda 1965; Pearce et aI. 1969; Dornhoff
& Shibles 1970; Buerlein & Pendleton 1971 e Buttery & Buzzel1 1972). Resultados
já obtidos demonstram a possibilidade de aumentar a taxa de assimilação de CO2

selecionando dentro de populações, a campo, para alto peso específico das folhas
(Pearce et aI. 1969). A seleção para peso específico é rápida e direta; faz-se necessá-
rio apenas régua. estufa e balança. Por outro lado, medidas de assimilação de CO2

exigem equipamentos sofisticados e um grande dispêndio de tempo para as determi-
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nações (Pearce et alo 1969).

Para alcançar altos rendimentos, entretanto, é necessário que dois caracteres
estejam associados: taxa de assimilação de CO2 elevada e constante, que conduza a
alto rendimento biológico, e alta taxa de translocação dos produtos resultantes da
fotossíntese para os grãos. A distribuição desses produtos pode ser medida pelo ín-
dice de colheita (IC). Essa medida de eficiência geral da fotossíntese proporciona
melhores informações para a compreensão das bases fisiológicas das diferenças de
rendimento entre cultivares, tornando-se óbvio que a alta eficiência na assimilação
de CO2 (alto rendimento biológico) de uma cultivar e a translocação eficiente dos
produtos resultantes da fixação (alto IC) de outra sejam capacidades fisiológicas
complementares numa cultivar de alto rendimento. Bhibles & Weber (1966) suge-
rem a seleção de cultivares de soja com alto IC como um dos meios de aumentar os
rendimentos. Joshi (1973); Wilcox (1974) e Colasante & Costa (1980) constataram
diferenças varietais e, portanto, variabilidade genética para IC e, embora tenha havi-
do tendência de as cultivares de maior ciclo apresentarem menor IC, nem sempre há
uma relação inversa entre as duas características. Colasante & Costa (1980) concluí-
ram ainda que altos rendimentos de grãos podem ser obtidos através de diferentes
combinações entre rendimento biológico e IC. Sugerem, também, que o IC não é
um caráter para ser usado isoladamente na comparação do potencial produtivo de
cultivares de soja.

B importante o conhecimento não só do rendimento biológico total, mas tam-
bém a sua distribuição nas diferentes partes da planta. Dados de Hanway & Weber
(1971a) sobre o acúmulo de matéria seca, mostram que, até a floração, o peso seco
total das plantas consistia de 55% de folhas, 14% de pecíolos e 31 % de caule. Essas
proporções foram semelhantes nas oito cultivares testadas e, também, dentro de ca-
da ano. Aproximadamente 20 dias após a floração, os caules apresentaram peso seco
equivalente ao encontrado na maturação. Trinta a 45 dias após o mesmo estádio, o
peso dos caules, em média, era 12% mais elevado do que o peso seco na maturação,
indicando acúmulo de glicídios solúveis no caule e que foram translocados às se-
mentes próximo do estádio de "grão verde" (corresponde, aproximadamente, ao es-
tádio R6 da escala de Fehr & Caviness 1977). O peso da matéria seca de folhas, pe-
cíolos e caule foi diretamente proporcional ao ciclo das cultivares. Outro trabalho
dos mesmos autores (Hanway & Weber 1971b) mostra, na maturação, a seguinte
distribuição de MS nas diferentes partes da planta: 28% nas folhas, 15% nos pecío-
los, 17% no caule, 11% nos legumes e 29% nas sementes.

Tsunoda (1965), em arroz, sugere que, quando grande quantidade de massa
foliar é produzida por unidade de área, alta capacidade de fixar CO2 é mais impor-
tante do que aumentos na área foliar. Constatou, também, que as variedades moder-
nas de arroz, altamente produtivas, apresentam folhas com peso específico mais alto
do que as variedades antigas.
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MATERIAL E M~TODOS

o experimento foi conduzido a campo, na Estação Experimental Agronômi-
ca da Faculdade de Agronomia da UFRS, em Guaíba, RS, durante dois anos, 1978/
79 e 1979/80.

A EEA situa-se na parte leste da região fisiográfica da depressão central, lati-
tude 30905'52" S e Longitude 519 39'08"0, altitude 46m.

o solo onde foi localizado o experimento é do tipo Laterítico Bruno-Averme-
lhado Distrófico, unidade de mapeamento São Jerõnimo.

Os tratamentos experimentais constituíram-se de dois grupos de cultivares de
soja: um formado por Hill, Hood, Majos e Amarela Comum, fora de recomendação
(FR) para cultivo no Rio Grande do Sul, e o segundo constituído pelas cultivares
Prata, Planalto, IAS 5 e Hardee, atualmente recomendadas (RE).

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, com quatro repetições.
Cada bloco era constituído de oito parcelas, cada uma ocupada por um tratamento
(cultivar), com quatro fileiras de 6 m, espaçadas de 0,60 m, e fileiras laterais com
0,50m; nas extremidades de cada fileira central, foram consideradas bordaduras, fi-
cando a área útil (6 m") composta pelas duas fileiras centrais, medindo 5 m de com-
primento.

Após o preparo do solo, a área experimental foi adubada de acordo com a
análise do solo. Herbicida à base de trifluralina, na dose de 900 g/ha, foi aplicado
em pré-semeadura incorporado, para controle de plantas daninhas.

A semeadura foi feita manualmente, colocando-se em cada fileira, 40 semen-
tes por metro linear, previamente inoculadas com Rhizobium japonicum em meio
turfoso. Em torno de vinte dias após a emergência foi feito desbaste, deixando-se
24 plantas por metro linear, obtendo-se população equivalente a 400 mil plantas
por hectare. As demais práticas convencionais de manejo foram aplicadas. No pri-
meiro ano do experimento, com deficiência hídrica bastante acentuada (Fig. 4),
foi feita uma irrigação por aspersão para evitar a perda do experimento pela seca.
Em 1979/80, as condições hídricas foram bem mais favoráveis (Fig. 5).

Para determinação da distribuição da matéria seca e peso específico das fo-
lhas, foram colhidas cinco plantas representativas da parcela, em duas repetições,
totalizando dez plantas por tratamento. Estas amostragens foram realizadas duas
vezes durante o ciclo, uma em Rl/R2 (floração) e outra em R5 (início de enchi-
mento de grãos). Os estádios de desenvolvimento foram determinados de acordo
com o método proposto por Fehr & Caviness (I 977).

As plantas foram separadas em folhas, pecíolos e caule e colocadas em sacos
de paoel, para secagem em estufa a 700C por 72 horas; após pesadas, foi calculada
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a média por planta, para cada cultivar. O peso específico das folhas, no primeiro
ano, foi obtido de 300 amostras (discos) de todas as folhas das plantas colhidas.
Estes discos possuíam área conhecida, (6,5 mm de diâmetro) permitindo relacio-
nar a área total com o peso seco total, sendo o peso específico (PE) calculado pela
relação:

Peso seco dos discos

Área dos discos

No segundo ano, diminuiu-se a amostragem para 150 discos de 13 mm de diâ-
metro, com área total equivalente à do primeiro ano. Para testar a possibilidade de
redução do tamanho da amostragem, dividiu-se cada amostra, de três das oito culti-
vares, em três sub-amostras de 50 discos cada uma. Houve pequena variação, poden-
do-se recomendar a utilização de 50 discos com 13 mm de diâmetro, sem prejuízo
da exatidão dos resultados.

Para ·cálculo do índice de colheita (IC)foram amostradas, na maturação, dez
plantas por repetição, num total de 40 plantas por tratamento. Pecíolos e eventuais
folhas remanescentes foram removidos e, após a separação das partes (caule, legu-
mes e grãos), foram secos em estufa a 700C por 72 horas. Em seguida, o material
foi pesado, determinando-se o rendimento biológico, constituído pela soma do pe-
so de caule, legumes e grãos. O ICfoi calculado pela relação.

Peso seco de grãos
IC= -------X 100

Rendimento biológico

A análise da variância dos dados e o cálculo das correlações foram realizadas
segundo métodos descritos por Markus (1971); Steel & Torrie (I 960) e Pimentel
Gomes (1970). Os valores médios dos tratamentos foram comparados pelo teste de
Duncan (p < 0,05) e as médias dos grupos (FR X RE) pelo teste de Scheffé
(p < 0,05).

RESULTADOS
Acúmulo de matéria seca

O acúmulo de MS até R1/R2 (Fig. 1) mostra, na média dos anos, praticamen-
te, a mesma distribuição, em termos relativos, da MS total acumulada nas diferentes
partes da planta. Assim é que, na média, 38% da MS estava no caule, 17% nos pecío-
Ias e 45% nas folhas. Em 1979/80, houve tendência de aumento de MS acumulada
no caule, em relação às outras partes, tendo passado de 35% para 41 %. Esse aumen-
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to se deu às custas dos pecíolos, que decresceram em 2%, e, principalmente, das fo-
lhas que sofreram redução de 4%. Em termos absolutos, entretanto, em qualquer
situação, as FR acumularam mais MS do que as RE, em qualquer das partes consi-
deradas. No ano em que as condições foram mais favoráveis para alto rendimento,
(1979/80) houve, igualmente, tendência de maior acúmulo de matéria seca nas cul-
tivares de cicIo longo.

Por ocasião do início de enchimento de grãos (R5) (Fig. 1), na média dos
anos e cultivares, os valores relativos de MS nas diferentes partes aumentaram em
10% no caule e diminuíram em 9% nas folhas, tendo permanecido praticamente
constantes nos pecíolos, quando se comparam com os dados de Rl/R2. É interes-
sante notar que em R5, entre os anos, a proporção se manteve praticamente cons-
tante, ao contrário do que ocorreu em Rl/R2. Em termos absolutos, como já
ocorrera em Rl/R2, as cultivares FR acumularam mais MS do que as RE.

o acúmulo de MS foi maior nas FR (Fig. 1). Examinando a média dos anos,
constatou-se que os caules de FR acumularam 24% mais MS do que as RE na flora-
ção, valor esse que aumentou para 33%, em R5, e 31 %, na maturação. Em relação
aos anos, esses aumentos foram bem mais elevados em 1979/80 (30% para 50% e
passando para 38% no final) do que em 1978/79 (16%, 18% e 26%, na mesma or-
dem). Em relação aos pecíolos, a maior diferença ocorreu em 1979/80, em R5,
onde a diferença pró FR foi de 38%. Nas demais situações, os valores praticamen-
te não diferiram. A MS acumulada nas folhas das FR sempre foi maior do que nas
RE, sendo que a diferença máxima ocorreu em 1979/80, em R5, tendo este valor
alcançado 50%.

Peso específico das folhas

o peso específico das folhas aumentou, comparando os valores das determi-
nações efetuadas em RI /R2 e R5.

Na média dos anos, o aumento do peso específico de Rl/R2 para R5, foi
de 25% (Fig. 2). Esse aumento foi bastante mais elevado nas RE (34%) do que nas
FR (16%). Entre os anos, a elevação verificada em R5 foi maior em 1979/80 (28%)
do que em 1978/79 (23%). Entre anos e entre grupos, o aumento foi constante para
as RE (34%), mas passou de 12%, em 1978/79, para 21%, em 1979/80 nas FR. En-
tre os grupos dentro de cada ano, os valores de PE foram sempre maiores para as
RE, 21% e 16% em 1978/79 e 1979/80, respectivamente (Fig. 3). Entre as cultiva-
res, na média dos dois anos, as RE apresentaram aumentos superiores às FR, quan-
do se compara o PE em R5 com Rl/R2.

Índice de colheita

A variação média do IC de ano para ano foi muito pequena (Tabela 1), sendo
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de 1,5% para as FR e 2% para as RE. A posição relativa das cultivares dentro de ca-
da ano também se manteve, tanto para as FR como para as RE. Entre os grupos, as
RE foram, em cada ano, e, conseqüentemente, na média, 7% superiores às FR. O
ano de 1979/80, quando se obtiveram rendimentos mais elevados, apresentou IC
2% superior a 1978/79 (Tabela 2).

As cultivares de ciclo longo (Majos, Amarela Comum e Hardee) apresentaram
IC menor do que as cultivares precoces. Entre as precoces, as RE alcançaram valo-
res de IC superiores às FR nos dois anos.

TABELA 1. (ndice de colheita (le) de oito cultivares de soja, em percentagem, em dois anos.
EEA, UFRS, Gualba.

Cultivares 1978/1979 1979/1980 Média

Hill 45 ab" 48 b 46,5
Hood 48 a 50 ab 49,0
Majos 47 a 45 c 46,0
A. Comum 41 b 41 d 41,0

Média 45,3 b** 46,0 b 45,6

Prata 49 a 50 ab 49,5
Planalto 50a 53 a 51,5
IAS5 48 a 50 ab 49,0
Hardee 46 a 44 c 45,0

Média 48,3 a 49,3 a 48,8

Média geral 46,8 47,7 47,2

* Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente, de acordo com o teste de
Duncan, ao nível de 5% de probabilidade.

** Médias de grupos de cultivares seguidas pela mesma letra não diferem significativamente, de
acordo com o teste de Scheffé, ao nível de 5% de probabilidade.

T)).BELA 2. Rendimento de grãos, em kg/ha, de oito cultivares de soja, em dois anos. EEA,
UFRS, Gualba.

Cultivares 1978/1979 1979/1980 Média

Hill 1.490 bc* 2.873 abc 2.182

Hood 1.500 bc 3.228 a 2.364

Majos 1.730 ab 2.588 c 2.159

A. Comum 1.290 c 1.742 d 1.516

Média 1.503 a** 2.608 a 2.055
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TABELA 2. Continuaçfo

Cultivares 1978/1979 1979/1980 Média

Prata 1.480 bc 2.944 abc 2.212
Planalto 1.650 ab 3.115 ab 2.283
IAS 5 1,820 a 3.117 ab 2.469
Hardee 1.700 ab 2.672 bc 2.186

Média 1.663 a 2.962 a 2.313

Média geral 1.583 2.785 2.184

• Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente, de acordo com o teste de
Duncan, ao nível de 5% de probabilidade.

*. Médias de grupos de cultivares seguidas pela mesma letra não diferem significativamente, de
acordo com o teste de Scheffé, ao nrvel de 5% de probabilidade.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

A associação entre o peso específico das folhas e a taxa de assimilação de CO2

de cultivares de soja, mostrada por Dornhoff & Shibles (1970); Beurlein & Pendle-
ton (1971) e Buttery & Buzzell (1972), sugere que alto peso específico é um caráter
desejável quando se buscam cultivares mais eficientes na produção de grãos. Esse
caráter se torna particularmente importante em estádio(s) de desenvolvimento da
planta em que a demanda por produtos resultantes da assimilação de CO2 se torna
bastante intensa. O início de enchimento de grãos (R5) se caracteriza como uma si-
tuação desse tipo, na qual a demanda se comporta de maneira crescente, pela pre-
sença de estruturas reprodutivas da planta, como as flores, legumes e grãos. Ogren
& Rinne (1973) indicam R5 como um dos picos de maior atividade de assimilação
de CO2 durante o ciclo da soja. Sugerem que essa maior atividade é devida ao au-
mento da demanda, estimulando a fixação.

A intensidade da demanda, entretanto, é determinada pelas condições am-
bientais encontradas pela planta e, nesse caso particular em que as demais condições
se aproximavam do ótimo, pela disponibilidade hídrica durante a estação de cresci-
mento. B de se esperar que a importância de fatores, como o peso específico das fo-
lhas, aumente medida que as condições se tornem mais favoráveis para a obtenção
de altos rendimentos. Isso porque, em condições nas quais fatores determinantes de
baixos rendimentos estejam presentes e atuando de maneira predominante, a ten-
dência é que caracteres responsáveis por pequenas diferenças sejam mascarados.

Os valores de correlação encontrados nos dois anos de estudo, para rendimen-
to de grãos e peso específico em R5 (Tabela 3) sugerem que as idéias acima expos-
tas podem estar corretas. Em 1979/80, ano em que os rendimentos foram mais ele-
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vados (Tabela2) o valor de correlação entre esses dois fatores foi de 0,68 (8 GL),
não significativo, embora seja bem mais elevado do que no ano anterior em que,
praticamente, não houve associação nenhuma entre as duas variáveis.

TABELA 3. Coeficientes de correlação linear entre rendimento de grãos, peso específico das
folhas em R5 e Indice de colheita, em dois anos EEA, UFRS, RS.

1978/1979 1979/1980

Rend x PER5
Rend x IC
PER5 x IC

0,081
0,581
0,503

0,681
0,894**
0,758*

* Valores significativos ao nfvel de 5% de probabilidade (oito pares de observações).

** Valores significativos ao n(vel de 1% de probabilidade (oito pares de observações).

Em relação ao índice de colheita, também podem ser feitas as mesmas consi-
derações anteriores. A correlação entre rendimento e IC foi altamente significativa
no segundo ano de estudo, o que torna evidente a importância de condições favorá-
veis na expressão desses fatores. Os resultados encontrados concordam com a afir-
mativa de Lawn & Bith (1974); Garcia (1978) e Johnson & Major (1979), de que
seleção para 'maior IC levaria à seleção indireta de cultivares precoces, já que as cul-
tivares tardias Majos, Amarela Comum e Hardee apresentaram menores valores de
IC (Tabela 1). Por outro lado, Colasante & Costa (1980), testando maior número de
cultivares, mostraram variação do IC de 43,2 a 50,2 e chamam a atenção de que,
embora a maioria das cultivares tardias tenham apresentado IC menor do que as pre-
coces, nem sempre a relação foi inversa entre os dois caracteres. Esse fato demons-
tra a possibilidade de utilização do IC em programas de melhoramento. No entanto,
considerando a magnitude e a consistência da associação entre IC e ciclo, compara-
ções de eficiência devem ser feitas entre genótipos de ciclo semelhante (Schapaugh
& Wilcox 1980). Assim, se considerarmos apenas as cultivares precoces, as RE apre-
sentaram valores de IC superiores às FR, nos dois anos, comparações estas plena-
mente válidas, pela semelhança da duração do ciclo das cultivares.

A associação positiva em R5 entre PE e IC (Tabela 3) em 1979/80 demonstra
que a alocação de produtos da assimilação de CO2 para as partes economicamente
importantes da planta, se torna mais crítica à medida que a disponibilidade aumen-
ta. Quando a quantidade a ser translocada não é muito grande, pequenas diferenças
em IC não são importantes. Quando, por sua vez, as disponibilidades são maiores, a
partição passa a ser influenciada positivamente pela maior eficiência da planta em
fornecer produtos resultantes da assimilação de CO2 .

A menor quantidade de MS de folhas das cultivares recentes (Fig. I)não trou-
xe prejuízos à obtenção de altos rendimentos devido, possivelmente, à maior efi-
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ciência na fixação de CO2 demonstrada e medida através dos valores de PE em R5.
A quantidade de matéria seca acumulada no caule também sofreu diminuição sem,
no entanto, influenciar negativamente o rendimento, já que se trata de material de
mais difícil remobilização para ser utilizado pela planta. De acordo com dados de
Hanway & Weber (I971a), a translocação de MS do caule para os grãos foi de 12%.
Os caules, entretanto, podem se tornar uma importante fonte de glicídios, de acor-
do com resultados de Streeter & Jeffers 1979, quando há aumento da carga reprodu-
tiva sendo mais importante a fonte de acordo com a proximidade da demanda. As-
sim é que a ordem de importância no fornecimento de reservas aos grãos seria legu-
mes, caule e pecíolos. Os glicídios estruturais presentes nas folhas não seriam facil-
mente disponíveis para os grãos em desenvolvimento. Pissaia et alo (1980) também
mostram a importância de legumes, pecíolos e caule, sem estabelecer ordem de im-
portância, como fonte de glicídios para translocação para os grãos. No ano favorá-
vel, houve tendência de as cultivares FR aumentarem ainda mais a diferença sobre
as RE, em relação ao acúmulo de matéria seca no caule, o que deve ter influído na
sua menor eficiência.

Eficiência na fixação de CO2 , aliada à melhor distribuição dos produtos resul-
tantes da fixação, oferece aos melhoristas a oportunidade de aumentar o rendimen-
to potencial. Mais dados são necessários para melhor caracterizar a relação peso es-
pecífico - taxa líquida de fixação de CO2 a campo. Faz-se necessário, também, de-
terminar as modificações na fisiologia, morfologia e geometria necessárias para ex-
plorar o potencial de plantas que apresentam alta capacidade de fixar CO2 (Pearce
et a!. 1969).

Os resultados apresentados demonstram a existência de variabilidade genética
para os caracteres fisiológicos estudados, o que viabiliza sua utilização em progra-
mas de melhoramento. Os valores de correlação sugerem que a presença destes ca-
racteres seria vantajosa em ambientes favoráveis à maximização dos rendimentos.
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FIG.1. Acúmulo de matéria seca nas folhas, peclolos e caules, em dois grupos de cultivares
IRE e FRI, em dois anos. EEA, UFRS, Gualba, RS.
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COMPETiÇÃO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA
EM ALGUMAS REGIOES DO ESTADO DE GOlAS
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RESUMO - Durante o período de 1977 a 1980, 19 experimentos de competição de
cultivares e linhagens de soja foram desenvolvidos em quatro regiões do Estado de
Goiás. Os solos (LR, LVE e LVA), onde se instalaram os experimentos, foram cor-
rigidos ou parcialmente corrigidos, sendo que em Anápolis no ano 1')77/78 e em Ja-
taí no ano de 1978/79 a soja foi plantada pela primeira vez.

No primeiro ano de plantio de soja, em solos de baixa fertilidade, corrigido
ou parcialmente corrigido, as cultivares e linhagens mais promissoras foram LO
75-2760 (Doko), IAC-8, IAC-6 e IAC-2 não só por apresentarem rendimentos de
grãos relativamente bons, mas sobretudo, por serem os genótipos que apresentaram
melhores alturas de planta e inserção das primeiras vagens, permitindo colheita me-
cânica.

No geral, os rendimentos médios obtidos e características agronômicas estu-
dadas indicam como genótipos mais promissores: UFV-1, Santa Rosa, IAC-7, LO
75-1494, Cristalina, lACA, Paraná e Bossier para os solos férteis ou de baixa fertili-
dade corrigidos. Para os solos de baixa fertilidade parcialmente corrigidos, após o
primeiro ano de plantio de soja, os genótipos: Doko, IAC-8, IAC-7 e IAC-6.

A variedade IAC4 mostrou-se bastante produtiva contudo de baixa inserção
das primeiras vagens. Quanto à variedade Doko, apresentou alta incidência de Cer-
cospora sojina e nematóides causadores de galhas, porém com bons rendimentos de
grãos (cerca de 8% a mais que a média das testemunhas).
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COMPETITION TRIAL OF SOYBEAN CULTIVARS AND UNES IN
DIFFERENT REGIONS OF GOlAS STATE

ABSTRACT - During 1977 to 1980 plantings nineteen competition experiments of
soybean genotypes were conducted in four different regions of Goias State. The
experiments were instaled in low fertility cerrado soils of Santa Helena, Goiânia,
Anápolis and Jataí countries.

The first year of planting in low fertility soil (partially corrected). the best
genotypes were: LO 75-2760 (Doko). IAC-8 and IAC-2. These genotypes showed
good grain production and high plants and high first legume insertions that permited
mechanized harvesting.

According to the results and the agronomic characteristics for high and low
fertility Icorrected), the best genotypes were UFV-1, Santa Rosa, IAC-7, LO
75-1494, Cristalina, IAC-4, Paraná and Bossier.

After the first year of planting in low fertility soil (partially correctedl, the
best genotypes were: Doko, IAC-8, IAC-7 and IAC-6.

The IAC-4 genotype showed a good grain production, however, it had low
first lequmeinsettion.

Doko showed high incidency of Cercospora sojina and nematodes, but its
qrain-production was in average8% higher than the control rneans.

INTRODUÇÃO

A soja vem assumindo um papel da maior importância entre as culturas explo-
radas no Estado de Goiás. Asism, pode-se observar que no ano de 1970 a ãrea plan-
tada com soja no Estado foi de apenas 7.884 hectares, com uma produção de 9,817
toneladas e um rendimento médio de grãos, por hectare de 1.245 kg. Se forem com-
parados os resultados obtidos em 1980,247.390 ha de área plantada, com a produ-
ção de 445.302 toneladas e com o rendimento médio de 1.800 kg/ah, pode-se cons-
tatar que o aumento de área plantada foi cerca de 3.037,8%, a produção de 4,036%
e o rendimento médio, por hectare, de 44,5% nesse período (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária 1980).

Dentre os fatores que mais têm contribuído para essa expressiva expansão,
destacam-se: as condições favoráveis de mercado interno e externo; a boa adaptação
da soja às diversas regiões edafoclimáticas do Estado; a excelente topografia apre-
sentada pela maior parte dos solos de cerrado; a emigração de agricultores oriundos
de Estados tradicionalmente produtores; a total mecanização da cultura e ao apoio
da pesquisa e assistência técnica (Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária 1978).

Por outro lado, o aumento da área plantada com esta cultura, na região Cen-
tro-Oeste, parece ser a opção mais viável para a manutenção do ritmo de crescimen-
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to da produção nacional. A região Sul do País, onde é tradicionalmente plantada a
soja e que ainda detém cerca de 86,6% da produção nacional desta leguminosa, dis-
põe de poucas áreas para expansão e uma política de incentivo ao plantio da soja
proporcionaria a redução das tarefas plantadas com outras espécies, o que poderia
trazer conseqüências negativas próprias de regiões de monocultura (Empresa Goiana
de Pesquisa Agropecuária 1980).

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos durante três anos envolvendo regiões, cli-
mas, solos do Estado de Goiás (Tabelas 1 e l-A) e diversos genótipos-de soja agrupa-
dos, segundo seu ciclo de maturação.

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro
repetições. Os tratamentos constituíram-se de 10 a 12 genótipos de soja, sendo al-
guns substituídos a cada ano, por não justificarem mais anos de estudo, 'uma vez
que vinham sendo estudados em anos anteriores ou porque os resultados foram tão
inferiores aos demais que justificaram sua substituição.

Cada parcela experimental constituiu-se de quatro fileiras de 6 metros de
comprimento, espaçadas de 60 em, nos experimentos de competição de cultivares
e linhagens de ciclo de maturação médio a tardio (ciclo semelhante a UFV-l e
IAC-2), 50 em nos de ciclo de maturação médio a precoce (Paraná, Bossier e Santa
Rosa). Esta divisão de dois experimentos, segundo o ciclo de maturação dos genóti-
pos que os integram em cada local e ano, só ocorreu a partir de 1978/79.

A área útil de cada parcela constituiu-se de 5 metros das duas fileiras centrais.
Em Jataí (1978/79 e 1979/80) e Anápolis (1977/78), foram feitas calagem e adu-
bação de correção de fósforo, bem como aplicação de 20 kg/ha de FTEBR2 e
9 kg/ha de Zn. Nos demais locais e anos efetuou-se apenas adubação de manutenção
(60 kg/ha de P2 Os e 40 kg/ha de K2 O).

Foram colhidos vários dados fenol6gicos, embora as tabelas mostrem apenas
oito variáveis consideradas de maior interesse.

Quanto aos dados contidos nas Tabelas 2 a 20, considerou-se a "floração"
(número de dias entre plantio e a floração); "maturação" (número de dias entre o
plantio e o oitavo estádio reprodutivo, R8, segundo a escala de Fehr et al. 1971);
altura de planta e de inserção das primeiras vagens (média de três amostragens efe-
tuadas na área útil de cada parcela); grau de acamamento (efetuado no período de
maturação), utilizando uma escala arbitrária de notas preconizada por Hartwig &
Jamison (1971), em que a nota 1 ; a quase todas as plantas eretas; 2 ; todas as
plantas levemente inclinadas ou algumas acamadas; 3 ; a todas as plantas modera-
damente inclinadas ou 25 a 50% de plantas acamadas; 4 ; todas as plantas, consi-
deravelmente inclinadas ou 50 a 80% das plantas acamadas; 5 ; todas as plantas
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TABELA 1. Caracterização dos locais de instalação dos experimentos de competição regional (Centro·Oeste) de ciclo de maturação mlldio a precoce.

Análise química do solo
Paralelo Altutide Classif icação

Municlpio Ano (LS) (rn] do solo Vegetação pH AI Ca+Mg P K
eq. rng/100 9 eq. mg/100 9 ppm ppm

Goiãnia 78/79 16040'12" 730 LVE Mata 5,4 0,02 1,92 3,17 61
Goiânia 79/80 16040'12" 730 LVE Mata 5,3 0,15 2,40 5,82 39
Santa Helena 78/79 17047'53" 700 LR Cerrado 4,8 0,40 0,90 2,00 43
Santa Helena 79/80 17047'53" 700 LR Cerrado 5,2 3,37 6,75 105
Anápolis 78/79 16019'48" 1000 LVE Cerrado 4,9 0,27 1,47 6,75 53
Anápolis 79/80 16019'48" 1000 LVE Cerrado 6,3 0,10 4,50 3,00 20
Jata ( (Est. Exp,) 78/79 17053' 690 LVE Cerrado 5,2 0,10 1,10 1,00 23
Jata( (Chapadão) 79/80 17053' 850 LVA Campo limpo 5,6 2,20 2,00 22



TABELA l·A. Caracterização dos locais de instalação dos experimentos de competição regional (Centro-Oeste) de ciclo de maturaçlo médio a tardio.

Análise qufrnica do solo
Paralelo Altutide Classificação --

Munic(pio Ano (LS) (rn] do solo Vegetação pH AI Ca+Mg P K
eq. mg/l00g eq. mg/l00g ppm ppm

Goiânia 77/78 16°40'12" 730 LVE Mata 5,6 0,00 2,70 4,00 39
Goiãnia 78/79 16°40'12" 730 LVE Mata 5,87 0,00 3,25 3,05 38
Goiânia 79/80 16°40'12" 730 LVE Mata 5,55 0,10 2,70 3,55 37
Santa Helena 77/78 17°47'53" 700 LR Cerrado 4,70 0,30 1,00 1,00 31
Santa Helena 78/79 17°47'53" 700 LR Cerrado 4,91 0,27 1,47 6,75 53
Santa Helena 79/80 17°47'53" 700 LR Cerrado 4,95 0,17 1,77 6,25 82
Anápolis 77/78 16°19'48" 1000 LVE Cerrado 5,20 0,40 0,90 16
Anápolis 78/79 16°19'48" 1000 LVE Cerrado 5,65 0,10 2,05 1,85 33
Anápolis 79/80 16°19'48" 1000 LVE Cerrado 6,20 1,00 3,90 2,10 12
Jata( (Est. Exp.) 78/79 17°53' 690 LVE Cerrado 5,25 1,10 1,10 1,00 23
Jataf (Chapadão) 79/80 17°53' 690 LVE Campo limpo 5,50 1,70 1,00 19
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acamadas. o stand fmal corresponde ao número de plantas colhidas na área útil e o
número de entre nós corresponde a média de 10 plantas colhidas na área útil de cada
parcela.

Os .dados foram submetidos à análise de variância, correlação simples e as
médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Todos os
valores referentes a noras de acamamento, para efeito de análise, foram transforma-
dos em x/X .

Quanto às cultivares e linhagens estudadas existem dúvidas sobre a Andrews
e aLO 75-1494, esta apenas no ano de 1979/80, pois o seu comportamento e carac-
terísticas diferiram bastante. Acredita-se que houve troca de nomes quando as se-
mentes foram enviadas para a EMGOPA. Também a linhagem L-2, embora os dados
sejam apresentados, não serão levados em conta nos resultados e discussões, por não
corresponderem à linhagem L-2. Quando foram solicitadas sementes desta linhagem
para comporação, elas apresentaram uma mistura de cerca de 50% de plantas preco-
ces e aproximadamente 50% de plantas tardias.

RESULTADOS E DISCUSSOES

1. Experimento do ano agrícola 1977nS

1.1. Goiânia

Este experimento foi instalado num solo de cerrado de baixa fertilidade, cor-
rigido em anos anteriores e plantado consecutivamente com soja, pela quarta vez,
na Estação Experimental de Goiânia. Os resultados mostram os dados médios dos
genótipos estudados, apresentando correlação positiva com maturação e negativas
com altura de planta e inserção das primeiras vagens, stand final, com o rendimento
da soja (Tabela 2). Acredita-se que o fato da correlação ser negativa no rendimento
e altura de inserção esteja ligado ao fato do stand, que estava acima do limite deseja-
do, também ter apresentado uma correlação negativa em relação ao rendimento de
grãos.

70



TABELA 2. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
municfpio de Goilinia, semeado em 10.11.77.

Cultivares Altura
e Rendimento Floração Maturação Aeamamento Stand final

linhagensa Planta Inserção

(kg!ha) (dias) (dias) (em) (em) (1 a 5) (10m)
IPDF 2718 a 60 b 142 a 85a 21 a 1,50 158 e
UFV 76-5 2680 a 46 d 138 be 52 b 11 d 1,00 213 de
Sta. Rosa (T) 2562 a 40 f 116 f 55 b 13 ed 1,00 314 ab
IAC 73-4045 2519 a 60 b 141 ab 88 a 16 abed 1,00 226 ede
UFV-l (T) 2516 a 46 d 137 abe 41 b 11 d 1,00 246 bcd
IAC-6 2286 ab 60 b 138 abc 94 a 19 ab 1,37 320ab
UFV-2 2239 ab 45 e 127 e 51 b 13 bcd 1,00 362 a
IAC-2 (T) 2222 ab 44 e 131 de 96 a 20 a 1,25 303 abe
IAC-7 2209 ab 53 e 136 bed 87 a 19 abe 1,00 347 a
Paraná 2081 ab 37 9 94g 51 b 11 d 1,00 206 de
L075-1448 2039 ab 64 a 134 cd 92 a 20 a 1,37 330 a
Andrews 1751 b 45e 131 de 96 a 20 a 1,25 319 ab

%CV 13,26 0,98 1,85 9,49 14,71 11,66 11,24

C.C.S.b

Rendimento + 0,13 + 0,33" - 0,41 " - 0,33" - 0,14 - 0,58"
Floração + 0,70" + 0:59" .•.0,62" +0,59- - 0,03
Maturação +0,41" + 0,07 + 0,36" + 0,01
Altu. planta + 0,96" +0,71" +0,26
Alt. inserção + 0,79" + 0,23
Aeamamento , + 0,07
Stand final
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1.2. Anápolis

Como se pode observar, os rendimentos obtidos foram baixos. Acredita-se
que seja devido à baixa fertilidade do solo, ser o primeiro ano de plantio de soja,
bem como a calagem e adubação de correção terem sido feitas poucos dias antes do
plantio. Os resultados deste experimento estão contidos na Tabela 3. Verifica-se que
nestas condições são poucos, entre os genótipos estudados, que pcdenam ser reco-
mendados, devido à baixa altura de planta e inserção das primeiras vagens, que pro-
vocariam queda de rendimento com colheita mecânica.

TABELA 3. Dados médios 8 coeficientes d. correlação simples do experimento de competiçio de cultivaras e linhagens d. soja no
municfpio de AnApolis, semeado em 25.11.77.

Cultivares Altura
e Rendimento Floração Maturação Acamamento Standfinal

linhagens Planta Inserção

(kg/ha) (dias) (dias) (em) (em) (1 a 5)e (12m)
IAC-7 2315 a 69 b 152 b 56 cd 20 abe 1,00 279 be
LO 75-1«8 2275 a 76 a 146 e 65 abc 27 a 1,75 351 a
IAC-6 2108 a 76 a 152 b 69 a 27 a 1,50 272 bed
IAC 73-4045 2065 a 70 b 164 a 58 bed 26 ab 1,00 210 e
UFV-l (T) 2050 a 56 d 139d 31 e 11 ed 1,00 261 cd
Sta. Rosa (T) 2002 a 56d 1231 35 e 10d 1,00 333 a
IAC-2 (T) 1975a 59 d 129 e 63 abcd 19 abcd 1,00 317 ab
UFV-2 1931 a 58d 1231 34 e 10d 1.00 350 a
Andraws 1919 a 56d izs e 68 ab 17 bcd 1.00 240 cde
IPOF 1831 a 70 b 152 b 54d 19 abcd 1,00 194.
UFV 765 1829 a 59 e 129d 38. 13.d 1,00 202.
Paraná 1752 a 46. 115g 32. 10d 1,00 227 de

%CV 14,12 0,80 0,59 8.49 21,67 20,48 7,34

C.C.Sb

Rendimento + 0,66- + 0,53- .•0,45- + 0,60- + 0,54*· +0.51-
Floração + 0,86- + 0,69- + 0.89- .•.0.65- +0,04
Maturaç.ão + 0,52- .•.0,78- + 0,30· + 0.34·
AIt. planta .•.0,87- +0,49" + 0,003
AIt. inserção + 0,65- + 0,027
Acamamento + 0,40-
S~••..ic final

Uma outra observação interessante é que, pelos resultados observados, quan-
do se trata de um solo de baixa fertilidade, plantado pela primeira vez com soja, há
resposta para stand mais elevados. O mesmo, como se pode observar, não ocorre
com os experimentos instalados no mesmo ano em Santa Helena e Goiânia.

1.3. Santa Helena de Goiás

Acredita-se que o desempenho inferior dos genótipos Santa Rosa e Paraná se
deve à época pouco recomendável para o plantio. Em outros trabalhos tem-se cons-
tatado que as cultivares e linahgens de ciclo de maturação igual ou menor que Santa
Rosa, quando plantadas em fins de outubro e início de novembro, nesta região,
apresentam um bom desempenho, pois suas colheitas ocorrem no período que coin-
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cide, normalmente, com o veranico e as plantas, normalmente, não sofrem qualquer
stress hídrico no seu estádio reprodutivo (Costa et alo 1979).

o excesso de altura e acamamento está normalmente presente em cultivares
de porte alto, plantados nesta região.

Os dados apresentados na Tabela 4 mostram haver correlação positiva, signi-
ficativa entre o rendimento de grãos e de maturação.

TABELA 4. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
munic(pio de Santa Helena de Goiás, semeado em 17.11.77.

Cultivares Altura

e Rendimento Floração Maturação Acamamento Stand final

linhagens Planta Inserção

(kg/hal (dias) (dias) (eml (eml (1 a 51

UFV-l (TI 2408 a 49 d 124 ed 621g 18 bede 1,00 289 a

IAC-7 2404 a SOd 127 be 85 cde 17 cde 1,00 238 bed

UFV 76-5 2381 a 48e 137 a 641g 15 e 1,00 1641gh

IPDF 2225 a 60 be 137 a 78 bcd 20 bcd 1,00 123 h

IAC-2 (TI 2202 ab 43 ef 129 b 123 a 20 be 2,50 200 deI

IAC 73-4045 2096 abe 57 e 136 a 84 cde 19 bcde 1,00 149 gh

IAC-6 1992 b 64 a 129 b 165 be 26 a 1,00 190 gh
Paraná 1894 b 36 Y 90 e 61 9 16 de 1,00 300 a

Andrews 18SO e 44 ef 127 be 111 ab 16 e 1,20 177 Ig

Sta. Rosa (T) 1844 e 41 I 122 d 51 9 16 e 1,00 233 cde

LD 75-1448 1837 e 62 ab 125 ed 96 bcd 22 b 1,70 278 ab
UFV-2 1824 e 42 ef 121 d 52 9 16 de 1,00 267 ab

%CV 10,49 2,64 1,05 7,71 10,21 9,51 8,35

C.C.Sb

Rendimento • 0,15 +0,43- + 0,004 + 0,11 - 0.027 - 0,25
Floração + 0,52- .0.36" + 0,79- - 0,05 - 0,40'"

Maturação + 0,32* + 0.26 - 0,096~ - 0,74-
Alt. de planta • 0,57~ + 0.66~ - 0,36"
Alt. inserção .0,27 - 0.17
Acamamento + 0,028
Sunvd final

2. Experimentos do ano agrícola de 1975n9

2.1. Goiânia

2.1.1. Experimento com cultivares e linhagens de ciclo de maturação médio a precoce
(CRP).

Este experimento, caracterizado pelo ciclo de maturação, nem sempre integra
cultivares com ciclo igual ou menor que Santa Rosa, devido à falta de genótipos
para comporem os tratamentos.

Os dados apresentados na Tabela 5, mostram a boa performance das cultivares
e linhagens estudadas. Acredita-se que a correlação positiva e significativa com a ma-
turação, se deve à ausência de veranico (período de cerca de 15 dias de ausência de
chuvas) freqüente no clima desta região. As maiores limitações encontradas nos ge-
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~ TABELA 5. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no

município de Goiânie, sameado em 26.10.78.

Cultivares
e

linhagens
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Aeamamento

Stand
final

N?
Entren6s

lACA
S. Rosa (T)
Bossier (T)
Paraná (T)

Planalto
Bienville
LO 75-2768
J-289
Mandarim
UPLB-SY-2

(kg!ha)
3950 a
3455 ab
3085 abc
3025 abe
2895 abe
2875 abc
2845 abc
2475 be
2400 bc
2270 e

(dias)
43 bc
42 bc
42bc
36f
40cd
32 9
55 a
38 ef
42 ed
40d

(dias)
137 a
130ab
123 e
99 f

102 ef
100 ef
132 ab
129 b
114 d
104 e

(em)
57 bc
63b
58 be
68b
46 e
27 d
90a
94 a
91 a
81 a

(em)
10 bcd
12 abe
12 abe
15 ab
11 bcd

6d
16 a
12 e
8 ed

14ab

(1 a 5)
1,00
1,00
1,00
1,25
1,00
1,00
1,75
2,88
3,12
1,88

(10m)
205 cd
273 be
256 be
379 a
316 b
215 cd
269 be
266 bc
115 e
231 e

11 ed
12 cd
10d
11 ed
12 ed

7e
15 b
15b
19 a
13be

%CV 8,4015,65 1,59 2,09 8,85 16,50 13,20 9,27

C.C.S.b

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamarnento
Stand final
N? entren6s

+ 0,11 + 0;46-
+0,63-

-0,47-
+ 0,51-
+ 0,37 *

-0,06-
+ 0,52-
+ 0,17
+0,52-

-,0,70"*
+0,11
+ 0,11
+ 0,81-
- 0,03

+ 0,16
- 0,10
- 0,24
- 0,16
+ 0,63-
-0,46**

-0,48-
+0,48-
+ 0,27
+ 0,87-
+ 0,19
+0,85-
- 0,38*
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2.1.2. Experimento com cultivares e linhagens de ciclo de maturação médio a tardio
(CRT).

A ausência de veranicos proporcionou bons rendimentos. Acredita-se que a
correlação (Tabela 6) negativa entre rendimento e floração se deve, talvez, ao fato
de não ter havido veranico no início e ter havido má distribuição de chuvas no final
do ciclo. É interessante também notar que a cultivar UFV-1 (a mais plantada no
Estado), embora tivesse produzido estatisticamente o mesmo que Cristalina, LO
75-1494, IAC-7, IAC-5 e outras, apresentou altura de planta e de inserção das pri-
meiras vagens, bastante inferiores e prejudiciais ao bom desempenho da colheita
mecanizada.

TABELA 6. DlMiol mlKlios 8 coeftciantes de correlação simples do experimento d. competiçlo de cultivares. linhagens de lOja no
munioJpio d. Goia"ia, semeado em 28.11.78.

Cultivares Altura Stand N?• Rendimento Floração Maturação Acamamento final Entrenós
linhagens Planta Inserção

(kg/h8) (dias) (dias) (em) (em) (1 85)e (10m)
Cristalina 34088 58e 132 a 82 ab 16bcd 2,00 306 ab 158
LO 75-1494 3229 eb 60e 126 b 83ab 18abe 1,12 309ab 18a
IAC·5 3179 abe 49. 120d 96ab 16 bcd 1,00 263b 18,
IAC·7 3141 abcd 59 e 130, 78b 15bcd 1,25 295ab 17,
S, e. Rosa (T) 3063.bcd 48. 123 e 55e 12 cd 1,00 264b 13b
IAC·2 (T) 3033,bcd 48. 124bc 99. tê ecc 1.00 242 b 17a
UFV·l (T) 3033 abcd 49. 125 bc 48e 10d 1,00 306 ab 13b
IAC·8 2996'bcd 54d 225be 87 ab 14 cd 1,25 270 b 13b
Ooko 2725 abcd 67 a 132 a 97,b 22 a 2,37 303ab 18 a
IAC·6 2592 bcd 6600 132 a 8900 16 bcd 3,00 295 ab 16,
IAC 73-4045 2512 cd 63b 132 a 9100 19 ab 1,75 267 b 15 a
\.075-1448 2404 d 67 a 125 bc 84ab 15bcd 1,37 263b 17.

%CV 10,40 1,51 0,89 9,54 15.30 12,01 10,26 5,63

C.C.Sb

Rendimento ·0,61- ·0,27 ·0,22 ·0,23 ·0,43- .0,27 ·0.06
Floração +0.72- +0,39- + 0,55- +o,n- + 0,37- + 0,42-
Maturação .0,21 +0,46- +0,80- + 0,54- .0,09
Alt. planta +0,83- + 0,31 * ·0,28 + 0,72-
Alt. inserção + 0,45- .0,02 +0,73-
Acamamento +0,40- .0,17
Stand final ·0,006
N? entrenós

2.2. Anápolis (Estação Experimental)

2.2.1 CRP

Embora o local onde foi isntalado este experimento esteja, no máximo a
50 km do local onde foi instalado o experimento de Goiânia, é interessante verifi-
car que os cicIos dos mesmos genótipos aumentara. Isto se deve ao fato da tempe-
ratura ser mais baixa em Anápolis, devido à sua altitude.

A linhagem LO 7501494 apresentou um cicIo de maturação semelhante a

75
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TABELA 7. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
munic ípio de Anapblis, semeado em 17.11.78.

Cultivares
e

linhagens
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Aeamamento

Stand
final

NC?
Entrenós

LO 75-2768
Sta. Rosa (T)
Bossier (T)
Mandarim
J-289
IAC-4

Planalto
UPLB-SY-2
Paraná
Beinville

( kg/ha)
3757 a
3541 ab
3080 ab
3045 abe
2764 abed
2743 abed
2743 abed
2618 bOO
214900
2014d

(dias)

68
52
46
49
43
52
46
46
46
39

(dias)
131
126
123
123
118
133
109
108
109
112

(em)

95 a
5400
47 d
71 be
62 e
49 d
40 de
62 e
48d
33 e

(em)

20 a
1300
10d
1300
1200
1300
1100
14be
17 ab

6e

(1 a 5)e

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

(10m)
243 a
236 ab
268 a
143 b
253 a
315 a
295 a
216 b
280 a
197 b

14
11
9

16
13
11
10
13
10
8

%CV 8,5214,77 10,27 10,06 15,42

C.C.S.b

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Stand final
NC? entrenós

+ 0,79** +0,12
+0,68**

+ 0,70*
+ 0,80**
+0,48**

+ 0,47-
+ 0,78-
+0,29
+ 0,77-

+ 0,59**
+ 0,87-
+0,44-

+0,77-
+ 0,66**

- 0,06
+0,09
+ 0,09
- 0,30
+ 0,15
- 0,01

+ 0,49-

+ 0,48-
+0,31
+ 0,84-
+ 0,55-
+0,36*
- 0,49-
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TABELA 8. Dados médios e coeficientes de correlaçio simples do experimento de competiçio de cultivares e linhagens de soja no
municlpio de Anllpolis, samBado em 17.11.78.

Cultivares
e

linhagens
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

N~
Entren6s

Doko
LO 75-1494
LO 75-1448
IAC-7
IAC-8
Cristalina
IAC-5
IAC-2 (TI
UFV-l (T)
IAC-6
Sta. Rosa (T)
IAC 73-4045

(kg/ha)
3312 a
3305 a
3142 ab
3107 ab
2948 ab
2882 ab
2826 ab
2722 ab
2663 ab
2646 ab
2705 ab
2288 b

(dias)
83a
70 d
76 b
73 c
61 e
70 d
59 f
59 f
59 f
76 b
59 f
73 e

W~
l~b
l~e
lae
lWb
l~d
lWd
l~e
l~d
l~d
l~b
l~e
lWa

(em)
94 a
85a
95a
72b
82 ab
71 b
82 ab
87 a
We
92 a
We
86 a

(em)
18 ab
24a
18 ab
18ab
21 a
12 b
16 b
16 b
12 b
21 a
11 b
23 a

(1 a 5)e

2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00

(10m)
275 a
242 ab
221 ab
187 b
245 ab
250 a
229 ab
226 ab
264 a
231 ab
247 ab
2~ab

16 ab
13 bc
15be
16ab
12 cd
15be
15be
18a
10 d
15 be
11 ed
15de

%CV 7,0212,64 1,18 8,86 16,6 5,06 10,45

C.C.S.b

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Stand final
N~ Entren6s

+ 0,38** + 0,01
+ 0,82**

+0,83**
+0,59**
+0,41**

+ 0,14
+0,45-
+O,~"
+0,71**

+0,08
+0,77**
+0,60-
+0,61-
+ 0,43**

+ 0,002
+ 0,02
+0,08
+ 0,17
+ 0,22
+0,10

+0,12
+0,43-
+0,37-
+ 0,69-
+0,24
+ 0,32*
+ 0,44**

-.I
-.I

"g.
s
~O

~
::le:
~
::l....•.
O
(")

Q
~
j;)
og'
s
~

"O
O
'"::;::;t

~
::ls
8
3
'"::!I
O...•
~
~'
Cl>
(")

O
3
~
2'...•
'"g.

"O ..o ::l
-co-§ Cl> C.•...•."'''0
'"'"O30."'9
Cl> Cl> Cl>g 3 ~ ~•..• ~. §.. o.

.'" '" ~
Cl> g- '"
'" '" "O",' ...•Cl>

(") '"o Cl>
3 a

'"g-
'"

I\J

!'-l
I\J

o
::x:J
-l

.g
Cl>
o
3
§:
3og.
].
"'.
~

ª-c.
< Cl>e; :><Cl> (")
'" Cl>c:::"g, ~
'TlO
~o.
-'"

....,
'"~-~cng:j;)

ã d'J JO
;, S g
o •...•'"l(l>::f:c (")S
~ ;:j C

'" ' 3"O +:> '"
~~O"r.l VI o
::l' '".......g "Oe; Cl> Cl>
S "O 8->
c õ ª3 g- P>
'" N ;:l~ i::' g2'30.
~ Cl> ~o.::lOQ
Cl> o Cl>'" ,



2.3. Santa Helena (Campo Experimental)

2.3.1. CRP

Este experimento foi instalado num solo plantado pela primeira vez com soja.
A exemplo de observações feitas pessoalmente por Rolim (1977), mesmo em solo
mais fértil, quando plantado com soja pela primeira vez, a maior parte das cultivares
e linhagens, embora produzam satisfatoriamente, apresentam altura de planta e in-
serção das primeiras vagens excessivamente baixas, não permitindo colheita mecâni-
ca. Contudo, é importante destacar o comportamento da linhagem J-289, que pare-
ce adaptar-se perfeitamente a estas condições, com a vantagem de ainda ter semen-
tes de qualidade inferior apenas à Mandarim (Tabela 9).
TABELA 9. DadOl médiOS li coefICientes de corralaçlo simples do experimento de competiçlo de cultivares 8 linhagens de safa no

municlpio d. Helena da Goiés, semeado em 09.11.78.

Cultivares Altura

• Rendimento Floração Maturação Acamamento Stsndfinal
linhagensa Planta Inserção

(kg/ha) (dias) (dias) (1 a 5)
IAC4 3170 a 42 a 135-<1 40d 8 cd 1.00 230 a
BR-78-4937 3150 a 30 cd 123 cd 47 cd 8 de 1.00 228 ab
Sta. Rosa (T) 3100 ab 41 ab 127 b 43. 7. 1,00 222 b
J-289 3090ab 37 d 125 a 104 a 12 a 2,25 224 ab
Bossier (T) 3930 ab 41 ab 123 cd 48c 9cd 1,00 232 a
Planalto 2530 abc 39 cd 109.1 28. 70 1,00 233 a
D6-B10-H58 2510 abc 38d 109 01 42 ed 10 bc 1,00 237 a
Paraná (T) 2425 bc 38d 102 9 42 cd 9 cd 1,00 238 a
Mandarim 2150 c 40 bc 123 cd 29d 11 a 3,00 213 b
Bei,wille 1945 c 32. 111 • 26. 51 1,00 231 a

%CV 10.30 1,80 0,84 5,26 9.25 3,43 2,75

C.C.Sb

Rendimento -+ 0,62- + 0.59 •..• -+ 0,43- -+ 0,17 - 0.25 +0,04
Floração -+ 0,56- -+ 0,017 + 0,28 + 0,026 - 0,22
Maturação + 0,28 -+ 0,16 + 0,25 - 0.60-
Alt. planta + 0,63- + 0.29 - 0,11
Alt. inserção + 0,69" - 0,30
Acamamento - 0,79-
Stand final

o rendimento correlacionou-se positivamente com altura de planta, floração e
maturação. Acredita-se que, em relação à maturação, ocorreu este resultado devido
à ausência de veranico.

2.3.2. CRT

o plantio deste experimento foi antecipado e efetuado em solo melhorado,
uma vez que vinha sendo plantado com soja há vários anos. Como se pode observar
os rendimentos, de um modo geral, foram baixos. Embora o experimento não tenha
sofrido influência de veranico, a má distribuição pluviométrica no final do ciclo po-
derá ter influenciado os resultados.
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TABE LA 10. Dados m6dios e coeficientes de correlaçio simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
municlpio de Santa Helena de Goilis, semeado em 09.11.78.

Cultivares
e

linhagens
Rendimento Floração Maturação

Altura

InserçãoPlanta
Aeamamento

Stand
final

LO 75-1494
IAC-7
Doko
Cristalina
UFV-l (T)

IAC-8
Santa Rosa (T)

IAC-6
IAC 73-4045
LO 75- 1448
IAC-2 (T)

IAC-5

(kg/ha)
3012 a
2666ab
2638 ab
2616 ab
2583 ab
2479 ab
2467 ab
2387 ab
2175 ab
2171 ab
2012 b
1979 b

~~
~d
~~
~ab
~f
~i
Gh
~e
~~
~~
~a
~e

46ij

(dias)
137 edef
137 edef
139 e
143 ab
138 cd
127 i
12é i
138 ede
146 a
127 i
138 ed
137 edef

(em)
87edef
84 edefghi
85 edefgh
79 defhgij
45e
86 cdefg
46 e
99 bc
94 bcd
92 bcde

118 a
107 ab

(em)
11 abc
11 bede
14 a
11 bede
8e

11 bede
8e

13 ab
10 bcde
11 abc
13 ab
11 bed

(1 a 5)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,00
1,00
2,25
1,75

261 ab
265 ab
274 ab
254 ab
278 a
269 ab
272 ab
258 ab
250 b
258 ab
261 ab
252 ab

C.V. 4,1916,32 1,03 0,81 8,50 10,69 9,01

c.c.s."

-.l
'-O

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Aeamamento
Stand final

+0,27 + 0,03
+ 0,20

- 0,50**
+ 0,23
+0,27

- 0,10
+ 0,48**
+0,25
+0,75-

- 0,66-
- 0,47**
+ 0,13
+ 0,07
+ 0,38**

-0,45**
- 0,25
-0,41-
- 0,67**
- 0,22
- 0,28
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TABELA 11. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares elinahgens"de soja no
municlpio de Jataf semeado em 18.10.78.

Cultivares
e

linhagensa
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

N?
Entren6s

IAC-4
LO 75-2768
Sta. Rosa (T)
Paraná (T)
Planalto
J-289
Bossisr (T)
Mandarim
8ienville
UPLB-SY-2

(kg/ha)
1249 a
1160ab
1000ab

823 be
820 bc
585cd
465 cd
390d
348d
334d

(dias)
42 be
57 a
39d
38d
39d
38d
39d
42d
41 be
41 be

(dias)
155 b
166 a
147 e
102 9
107 ef
145 e
155b
140d
103 fg
112 e

(em)
24 de
50a
25 de
28 cde
22 e
44 ab
35 bcd
37 be
20 e
35 bcd

(em)
4e
9 ab
4 de

10a
8 be
9ab
7cd

10 a
6 cde

10a

(1 a 5)e

1,00
1,20
1,00
1,00
1,00
1,38
1,00
1,02
1,00
1,00

(10 rn)
157 a
194 ab
179 abe
178 abe
175 bcd
199 a
186 ab
103 e
157 d
160 cd

9b
12 a
9b
8b
8b

12 a
8b

14a
5e

10 b

%CV 9,5122,9 1,38 1,32 14,91 11,91 14,33 5,19

C.C.S.b

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Standfinal
NC? entren6s

+0,41** +0,45**
+0,48**

+0,01
+0,58-
+ 0,57-

+0,44-

+ 0,14
+ 0,29
+ 0,57-

+0,08
+0,26
+ 0,39"
+0,72-
+0,29

+ 0,36"
+ 0,10
+ 0,18
+ 0,11
+0,48-

+0,02
+0,28
+0,52-
+0,79-
+0,48"
+0,66-
+0,14
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2.4.2. CRT

Este experimento apresentou rendimentos muito baixos, acreditando-se que,
além de ser o primeiro ano de plantio de soja neste local, possa ter contribuído para
esta baixa produção o fato de se ter feito calagem e adubação poucos dias antes do
plantio e o calcário utilizado ter um PRNT de 50%. Além de mal preparado o solo
apresentava-se bastante sujo de raízes e tocos (Tabela 12).

TABELA 12. D•• OI m6diOI. coeficientes de cor •.•l~ simples do experimento d. competiç" de cultivares e lint..gens de soja no
municfpio de Jataf, sem.Mlo em 22.11.7&

Cultivares Altura stena N?• Rendimento Floração Maturação Acamamento final Entren6s
linhagens· Planta Inserção

(kg/hal (díes} (dia.1 leml (eml (1 a 51e (10ml
Cristalina 1141 a 60e 144 abe 44 abc 9 de 1,0 218 a 13 bc
Doko 1120ab 68a 149ab 61 a 17a 1,1 218 a 15ab
UFV-lITI 950abc 51. 144bc 2800 7 de 1,0 224 a 9.
IAC-8 924 abc 54d 145 abe 52 ab 9 de 1,3 216 a 1100.
IAC-2 (TI 904 abe 501 146 abc 58 ab 16 ab 1,0 209 a 18 a
IAC-7 770 abe 61 e 141 bc 41 bOO 9 de 1,0 217 a 14b
LO 75-1448 745 abe 68a 143bc 49ab 11 bOO 1,0 211 a 14b
S. Rosa (TI 712 abc 47 9 137 e 24d 5. 1,0 210 a lOdo
LO 75-1494 699abc 61 e 138 bc 42bc 1000. 1,0 214a 13bcd
IAC-6 691 abc 67 a 146 abe 58 ab 15abc 1,1 154b 15b
IAC 73-4045 566 abc 64b 155a 50ab 12 abcd 1,0 211. 14 b
IAC-5 416e 51 • 140bc 47 bc 1000. 1,1 237 a 13 bc

%CV 34,8 1,23 3,20 15,93 20,47 13,50 6,68 8,43.

C.C.Sb

Rendimento +0,10 .0,18 +0,12 + 0,16 +0,08 +0,04 +0,02
Floração +0,44- +0,55- + 0,53" -0,04 -0,39- -0,38-
Maturação +0,58- + 0,59- + 0,12 - 0,20 +0,37"
Alt. planta +0,91** + 0,40- • -0,35' +0,77-
AIt. inserção .0,11 -0,38- +0,83-
Acamamento - 0,14 -0,17
Stand final -0,18
N~ entrenós

3. Experimentos do ano agrícola de 1979/80

3.1. Goiânia (Estação Experimental)

3.1.1. CRP

Os genótipos estudados neste experimento apresentaram uma boa performan-
ce destacando-se, entre eles, as linhagens PF 72-278, IAC 74-557, PF 72-388 e
PF 73-393. A linhagem bacatete vem sendo estudada já há algum tempo e asseme-
lha-se muito à Paranã, estando ainda em experimentação, apenas porque não se dis-
põe de novos gen6tipos para substituí-Ia,

Quanto às linhagens J-289 e L-2, a primeira apresenta problemas de doença
(pústula e crestamento bacteriano) e nestas condições não parece oferecer vantagens
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00
N TABE LA 13. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linahgens de soja do

municlpio de Goiânia, semeado em 29.10.79.

Cultivares
e

linhagens
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

N':l
Entren6s

Paraná (T)
L-2
Bacatete
PF 72-278
PF 72-388
PF 73-393
IAC 74-557
Bossier (T)
Sta. Rosa (T)
J-289

(kg/ha)
2150a
2455 a
2545 a
2705 a
2465 a
2320 a
2510 a
1785 a
2330 a
2000 a

(dias)
39 bcd
42 bc
37 d
41 bcd
37 d
43 b
47 a
42 bc
42 bc
38 cd

(dias)
95 c
98 bc
96 c

108 abc
96 bc

115 a
110 ab
118 a
121 a
118 a

(em)
64 cd
93a
70 bc
80b
70 bc
78 b
75 bc
57 d
69 bc
98a

(em)
12 a
17 a
15 a
18 a
15 a
19 a
18 a
13 a
13 a
18 a

(1 a 5)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,62
1,00
1,00
1,62
1,00

256 bc
255 bc
286 ab
290 ab
315 a
279 ab
264 abc
215 c
242 bc
254 bc

11 ab
13 a
12 ab
12 ab
10 b
13 ab
13 a
11 ab
12 ab
14 a

%CV 10,9616,43 4,11 5,15 6,75 19,37 11,95 8,91

C.C.S.

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Stand final
N? entrenós

+ 0,07 + 0,45**
+0,44**

+ 0,21
+ 0,02
+ 0,07

+ 0,40*
+ 0,32*
+0,17
+ 0,73**

+ 0,005'
+ 0,30
+0,49**
+ 0,04
+'0,16

+ 0,74**
+0,46**
+ 0,55**
+ 0,16
+0,38*
+ 0,03

+0,03
+0,36-
+0,41**
+0,78-
+0,70-
+ 0,21
+0,20
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3.1.2. CRT

Os dados apresentados na Tabela 14 mostram que a maior parte dos genótipos
estudados, comparados com as testemunhas, apresentam uma série de característi-
cas agronômicas superiores, embora algumas, como UFV 76-5, apresente baixo po-
tencial de produção de sementes viáveis, porém as demais variáveis estudadas sejam
boas. A linhagem LO 75-1494, à semelhança do bom comportamento, embora o
primeiro plantio tenha sido perdido e tenha sido plantada de novo uns 15 dias mais
tarde, parece confirmar a sua boa adaptação aos diversos ambientes em que foi es-
tudada. Apenas este experimento foi plantado com sementes colhidas no ano ante-
rior; nos outros locais foram utilizadas sementes de outras origens, que não corres-
pondem ao genótipo LO 75-1494. O genótipo Paranagoiana, acredita-se, poder ser
interessante para uso em programas de melhoramento em regiões de baixa latitude,
mas não em variedade comercial.

TABELA 14. OMloI m6diOlI coeficientes de corral~ simples do experimento de competiçlo de cultiv.res I linahgenl de ql no
municfpio de GoIAni., .meedo 1m 21.1 ',79.

Cultivarei Altura Stand N~• Rendimento FloraÇ§o MaturaÇ§o Acamamento final Entren6s
linhagens Planta Inserção

(kg/ha) (dias) (dias) (em) (me) (1 a 51
Cristalina 2987 a 54d 131 cd 94 bode 15cd 1.25 297 ab 16 abc
LO 75-1449 2542 ab 70 o 12501 81 a 180bc 1.00 2570b 14cd
UFV 76-5 2500 eb 491 132cd 86 da 15cd 1.12 3250 12da
IAC.a 2438 ob 52 a 1231 1070b 19 abc 1.37 316a 15bcd
LO 75-2868 2425 ab 64e 140ab 890da 16 bcd 1.25 192b 15bcd
IAC·2 (T) 2259 ab 47 9 1231 110ab 200b 2.00 281ab 18,
LO 75-2768 22OO,b 55d 117 9 98 oboda 20 abc 1.00 264,b 150bc
UFV·1 (TI 2183 ,b 501 123g 571 12 d 1.00 246,b 11 e
Ooko 2146 ob 67 b 135bc 113, 21 a 1.62 236,b 17 ab
LO 75-1749 2109 eb 67b 129 de l06abc 21,b 1.62 225,b 15bcd
IAC·5 1967,b 501 115g 163 abcd 2O,bc 1.00 242ab 15bcd
Paranagoiana 1500b 67 b 141 a 107 ab 22, 1.00 237,b tê ebc

%CV 20.20 0.79 1.60 7.53 10.92 9.60 16.42 7,13

C.C.Sb

Rendimento + 0,23 +0.08 +0,29· +0,59- +0,09 +0,47- +0,13
Floraçio +0,56- +0,16 +0,40- +0.05 +0,61- +0,20
Maturaçio +0.22 + 0.005 +0,005 + 0,30· +0,15
Alt. planta + 0,87- + 0,55- +0,02 +0,85-
Alt. inserç!o +0.33' + 0.22 +0,7'-
Acamamento +0,04 +0,63-
Stand final +0.13
N«? .ntrenóa

3.2. Anápolis (Estação Experimental)

3.2.1. CRP

Os resultados mostram não haver diferença significativa entre os rendimentos
de grãos das cultivares e linhagens estudadas. Contudo, constatou-se que, entre os
genótipos estudados, PF 73-393, PF 72-278,1-289 e IAC 74-557, apresentaram boa
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.j:> T ABE LA 15. Dados médios e coeficientes de correlaçio simples do experimento de competiçio de cultivares e linhagens de soja no

municlpio de Anflpolis, semeado em 23.10.79.

Cultivares
e

linhagens
Produção Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

PF 73·393
PF 72·278
Sta. Rosa (T)

Bossier (T)
PF 72·388
J·289
L·2
Bacatete
Paraná (T)
IAC 74-557

(kg!ha)
1582 a
1527 a
1490 a
1475 a
1456 a
1443 a
1419 a
1376 a
1373 a
1339 a

~~
58b
~e
~d
56e
~f
~d
~e
~f
~f
~a

(dias)
129 b
129 b
130 b
126 e
125 e
124 ed
145 a
125 e
122 d
146 a

(em)
73 ed
73 ed
64 ef
57 fg
67 de
86 b
92 a
~g
~fg
81 be

\em)
17 a
18 a
14 ab
13 b
15 ab
15 ab
15 ab
13 b
15 ab
17 a

(1 a 5)

1,75
1,50
1,10
1,00
1,00
3,00
2,75
1,00
1,00
2,25

231 bcd
247 abe
246 abc
140 d
281 a
260 ab
110 e
215 bcd
202 ed
260 ab

%CV 8,318,96 19,96 0,67 5,03 12,34 13,69

C.C.S.

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Aeamamento
Stand final

+0,01 +0,27
+ 0,57 **

+ 0,03
+ 0,37*
+ 0,66**

+0,30
+0,41-
+ 0,35*
+0,51-

+ 0,10
+ 0,38*
+ 0,55**
+ 0,94**
+ 0,35*

+ 0,09
+ 0,15
+ 0,26
+ 0,03
+ 0,39*
+ 0,09
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TABELA 16. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
municlpio de Anapblis, semeado em 20.11.79.

Cultivares
e

linhagensa
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

Cristalina
UFV 76·5
LO 75·2868
UFV·l !TI
IAC·2 (T)
Doko
LO 75·2749
Paranagoiana
LO 75·2768
IAC·8
IAC·5
LO 75·1494

(kg/ha)
2857 a
2853 a
2851 a
2742 ab
2564 ab
2486 ab
2459 ab
2382 ab
2335 ab
2294 ab
2247 ab
2159 ab

~~~
Md
~I
Wb
~g
~h
ma
ma
ma
68e
OOe
~g
Wb

(dias)
146 e
142 d
146 e
132 e
128 I
148b
142 d
160 a
127 I
132 e
123 9
148 b

(em)
76 e
80 be
84 abe
50 d

102 a
90 abe
93 abe
97 a
83 abe
87 abe
85 abe
93 abe

(em)
12 ed
13 ed
13 ed
10d
14abe
18 a
17 ab
16 abe
15abe
14 abed
15 abe
14 bed

(1 a 5)a
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,75
1,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00

235 bcd
267 b
192 bd
233 bcd
235 bcd
220 cd
293 bcd
339 a
261 be
261 be
246 be
126 e

%CV 7,5510,88 o,oq 0,31 0,48 11,13 4,99

c.c.s."

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Stend final

+ 0,20 + 0,17
+ 0,74**

+0,44**
+ 0,31*
+ 0,23

+0,54**
+ 0,61**
+0,23
+ 0,72**

+ 0,17
+ 0,05
+ 0,12
+0,40**
+0,38**

+ 0,07
+0,07
+0,04
+0,03
+ 0,15
+ 0,27
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3.3. Santa Helena (Campo Experimental)

3.3.1. CRP

Como vem sendo dito, as cultivares e linhagens de ciclo de maturação preco-
ce nesta região, apresentam rendimentos muito bons e, embora não tenham sido
feito testes, parecem ser muito estáveis; contudo, em relação à altura de plantas
algumas deixam bastante a desejar. A linhagem J-289, após o primeiro ano de plan-
tio nesta região, apresenta acamamento muito elevado, o que leva a desaconselhá-la
para estas condições. A linhagem IAC 74-557 apresentou boa produção, altura de
planta e inserção, e acamamento, mas seu comportamento é mais semelhante a ge-
nótipos de ciclo de maturação médio a tardio. Os dados apresentados na Tabela 17,
mostram também correlação de produção positiva com maturação que, acredita-se,
se deva à ausência de veranico neste ano.

TABELA 17. Dados médios 8 coeficientes de correlaçlo simples do 8Xperim.,to d. competiçlo de cuhiVlr •• e linhagens de toI. no
municlpio de Santa Helena, semeado em 30.10.79.

Cultivares Altura Stand N~• Rendimento Floração Maturação Acamamento final Entren6s
linhagens Planta Inserção

(kg!ha) (dias) (dias) (em) (em) (1 a 5)
Paraná (T) 3152 ab 34 de 96g 51 e 10. 1,00 316 abe 11 ede
L·2 3410 ab 35d 128a 96a 15 be 1,50 233 e 13b
Bacatete 2897 ab 35d 1001 57 be 14bed 1,00 302 abc 11 ede
PF 72·278 2941 ab 39b 112 e 55 be 14 bcd 1,00 277 be 12bc
PF 72·388 2600 b 34 b 981 57 be 12 cde 1,00 380 a 91
PF 73·393 3271 ab 39b 113 de 61 be 16 b 1,00 300abe 13b
IAC 74-557 3881 ab 43 a 125b 64 b 15be 1,00 335ab 13b
Bossier (T) 3142 ab 38e 115d 55 be 12 de 1,00 280be 10.f
Sta. Rosa (T) 3954 a 39b 123b 57 be 13 cde 1,00 348ab 11 cd
J·289 3373 ab 35 d i is e 104a 20a 3,62 318 abe 178

% CV 13,71 0.78 0,83 7,22 7,55 1,84 11,43 4,10

C.C.S.

Rendimento +0,55- + 0,77- +0,26 + 0,49 ~'I + 0,15 +0,15 +0,40-
Floração +0,56- +0,24 + 0,14 +0,30 +0,03 +0,15
Maturação +0,55- + 0,52- + 0,27 + 0,35- +0,57-
Alt. planta + 0,78- + 0,84- + 0,34· +0,81**
Alt. inserção + 0,78- +0,16 +0,95-
Acamamento +0,05 . +0,82-
Stand final +0,26
N? entren6s
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TABELA 18 Dados médios e coeficientes de correlaçio simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
municlpio de Santa Helena de Goiás, semeado em 07.11.79.

Cultivares
e

linhagens
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Aeamamento

Stand
final

N'?
Entrenós

LO 75-1449
UFV·1 (T)
UFV 76·5
Doko
Cristalinha
LO 75-2868
IAC-5
IAC-8
LO 75-2768
IAC-2 (T)
Paranagoiana
LO 75-2749

(kg/ha)
2848 a.
2597 ab
2388 abe
2387 abc
2260 abc
2201 abc
2085 abc
204 abc
1867 be
1852 be
1836 be
1603 e

W~
~d
~g
~~
~b
~e
OOe
~~
~f
~e
48h
~b
OOa

(dias)
139 a
135 ed
139a
136 be
136 be
135 bod
125 f
129 e
124 f
132 b
135 bed
137 ab

(em)
64d
63d
87 be
99ab
77 ed
88 be

119 a
89bc
91 be

119 a
98 abe

103ab

(em)
14f
12 9
1600f
24a
14 f
15 ef
18 ode
18 bode
29 bc
18 cde
19 bod
22 ab

(1 a 5)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

~l,OO

(10m)
94 h

231 de
338 a
260 bod
161 9
1479
206 ef
287 be
293b
285bc
172 fg
2500d

13 e
10 f
14de
17 ab
13 e
15cd
17 ab
14de
15cd
188
18a
16bc

%CV 0,7817,05 4,10 7,55 2,75 7,22 3,16 11,43

c.c.s."

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Stand final
N'? entre nós

+0,14 +0,44**
+0,55

+0,72**
+0,23
+0,45**

+0,57**
+ 0,31'
+0,44**
+0,47**

+0,07
+0,64**
+ 0,53**
+ 0,48**
+0,02

+0,38**
+ 0,29'
+0,28
+0,37"
+0,47**
+0,09

+0,64**
+0,11
+0,25
+0,89"
+O,~**
+0,27
+ 0,14
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TABELA 19. Dados médios e coeficientes de correlação simples do experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
municlpio de Jatal, semeado em 30.10.79.

Cultivares
e

linhagensb
Rendimento Floração Maturação

Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

N?
Entren6s

L2
Bossier (T)

Santa Rosa (T)

Paraná (T)

PF 72·278
Bacatete
PF 72·388
PF 73·393
J·289
IAC 74·557

(kg/ha)
935 a
775 ab
730 bc
710 bc
700 bc
690 bc
670 bc
560 cd
460d
435d

(dias)
39 d
39 d
45 b
37 e
43c
35 9
36 f
48a
37 e
49a

(dias)
139 c
113 e
152 a
102
125d
125d
110 f
140 c
147 b
152 a

~m)
~c
~c
~c
~bc
41 b
40b
~c
TIbc
~a
~bc

(em)
11 ab
11 ab

5d
10 b
13 a
13 a
10 b
12 ab
11 ab
10 b

(1 a 5)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

182 ab
155ab
180 ab
184 ab
192 ab
179 ab
199 a
153 c
191 ab
177 ab

11 c
9d

13 b
9d

12 bc
12 bc

8d
12 bc
13b
14a

%CV 7,2816,93 1,52 1,92 9,43 11,88 0,00 12,43

C.C.S.

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Acamamento
Stand final
N? entren6s

+ 0,37" + 0,38"
+0,62"

+0,56"
+ 0,22
+ 0,23

+ 0,96
+ 0,24
+ 0,33"
+ 0,33"

+ 0.01
+0,43"
+ 0,10
+ 0,31
+0,09

+ 0,50*·
+ 0,59"
+0,89"
+ 0,40"
+0,09

+0,06
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TABELA 20. Dados médios e coeficientes de correlação simples de experimento de competição de cultivares e linhagens de soja no
municlpio de Jatal, semeado em.21.11.79.
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linhagens

Rendimento Floração Maturação
Altura

Planta Inserção
Acamamento

Stand
final

NC?
Entren6s

UFV-1 (T)
Cristalina
Paranagoiana
IAC·8
IAC-5
LO 75-2768
Doko
IAC-2 (T)

UFV 76-5
L-O 75-2749
LO 75·1494
LO 75-2868

(kg/ha)
1492 abe
1966 a
1771 abc
1596 abe
1271 be
1566 abe
1904 a
1237 e
1850 ab
1750 abe
1792 ab
1612 abc

(dias)
49 f
52 e
64 e
51 f
51 f
57 d
70 b
49 f
49 f

71 b
62 e
76a

(dias)
141 abe
145a
141 abe
134de
134 de
133 e
145a
137 ede
142 ab
145a
145 a
139bcd

(em)
23 di
26 cd
51 a
48 ab
50a
37 be
49 a
55 a
33 cd
47 ab
34 cd
59 a

(em)
4d
6cd

13a
9abe
8 bcd
8 bcd

13 a
9abe
6cd

11 ab
7bcd
9 abe

(1 a 5) (10m)
180 ab
191 ab
229 a
187 ab
185ab
195ab
171 ab
194 ab
214 ab
195 ab
167 ab
132 b

8f
12 abede
10 bedef
9 def

12 abcde
9 ef

15a
13 abe
10 edef
12 abcd
10 bedef
13ab

%CV 13,11 2,23 1,37 11,52 19,30 11,42 10,98

C.C.s.

00
\O

Rendimento
Floração
Maturação
Alt. planta
Alt. inserção
Stand final
NC? entren6s

+0,38- + 0,75-
+0,39**

+ 0,35*
+0,48**
+ 0,33*

+ 0,16
+ 0,64**
+0,08
+0,74**

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

+0,10
+0,24
+0,09
+0,02
+0,21

0,00

+0,08
+ 0,48**
+0,29*
+0,56**
+0,52**

0,00
+0,29*



CONCLUSÕES

Acredita-se que os quatro locais onde foram instalados os experimentos têm
uma boa representatividade da região do Estado do sul do paralelo 150 LS. Além
de diferentes tipos de solos e microclimas, envolvem também situações diversas.

Os genótipos de ciclo de maturação precoce apresentaram um bom desem-
penho em solos naturalmente férteis ou cerrados corrigidos, a partir do segundo
ano de plantio.

Em solos de cerrado de baixa fertilidade e em terra de cultura no primeiro
ano de plantio, os genótipos de ciclo de maturação médio a tardio, de porte alto,
possibilitam melhores resultados, principalmente em relação ao porte, para colheita
mecânica.

Nas condições de Santa Helena e Goiânia, os ensaios mostraram que varieda-
des precoces têm um bom potencial de produção, características agronômicas dese-
jáveis e, ainda, poderiam possibilitar uma exploração mais intensiva do solo com a
sucessão de cultura (Soja x Sorgo e Soja x Girassol).

Entre as cultivares e linhagens precoces, as que mais se destacaram, além das
testemunhas, foram: PF 72-278, PF 73-393 e 1-289. As duas primeiras mais exigen-
tes em fertilidade do solo, principalmente para que possam ter uma altura que pro-
porcione colheita mecânica. Quanto à 1-289 poderá ser utilizada em solos de cer-
rado no segundo ano, parcialmente corrigido ou em LR (terra de cultura) no
primeiro ano.

Um dos maiores problemas que carecem de resolução é a má qualidade de se-
mentes que todos estes genótipos apresentaram.

Os genótipos de ciclo de maturação médio a tardio, de porte alto, apresentam
um maior desempenho em solos de baixa fertilidade plantados pela primeira vez
com soja. Entre outras cultivares e linhagens estudadas, as mais promissoras foram:
Doko, lAC-2, lAC-6 e lAC-8.

Em solos de baixa fertilidade, parcialmente corrigidos, as cultivares e linha-
gens que apresentaram melhores características, além dos já citados anteriormente,
foram: Cristalina e lAC-7.

Em solos naturalmente férteis, ou de baixa fertilidade corrigida a partir do se-
gundo ano, os genótipos que apresentaram melhores resultados foram: LO 75-1494,
lAC-7, Cristalina e UFV 76-5, quando comparados com as testemunhas UFV-l.

As linhagens UPLB-SY-2, lAC 73-4045, Paranagoiana, LO 75-2749, LO
75-2768, LO 75-1448, Bacatete, Bienville, DM-BlO-MS8, Planalto e Br-78-4937 fo-
ram eliminadas de experimentação, pois os resultados apresentados foram iguais ou
inferiores às testemunhas.
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COMPETIÇAO DE LINHAGENS DE SOJA (GLYCINE MAX
(l.) MERRILL), ORIUNDAS DE DIVERSOS CENTROS

DE MELHORAMENTO EM UM SOLO SOB
VEGETAÇÃO DE CERRADO

A.O. Mauro '
S. Buzetti"

R.D. Vieira'

RESUMO - No ano agrícola de 1979/80, foi conduzido, no Campus experimental
da UNESP, ilha Solteira, o presente experimento, com o objetivo de avaliar a poten-
cialidade de diversas linhagens de soja em solo sob vegetação de Cerrado.

As linhagens foram agrupadas em ensaios distintos, de acordo com o ciclo ve-
getativo do material, compreendendo as competições preliminares precoce, médio,
tardio e regionais médio precoce e tardio.

'As observações auferidas no decorrer do período experimental permitem in-
ferir que as linhagens IPB 207-76, IAC 72-1385, GO 79-2034, PF 73-393 e LO
75-2867 foram, respectivamente, as que evidenciaram melhores características agro-
nômicas, proporcionando rendimentos satisfatórios. Haja vista a ocorrência de seve-
ra infestação de percevejos e de veranico na fase suscetível, ou seja, na fase da for-
mação de vagens e enchimento dos grãos.

SOYBEAN YIELD TRIAL IN A "CERRADO" SOIL

ABSTRACT - The present essay was carried out during the agricultural year of
1979/80 at the experimental farm of the UNESP - Ilha Solteira State of S. Paulo
-, in order to evaluate the potentiality of some soybean strains and cultivars in a
soil under "cerrado" vegetation. The strains were grouped in distinct essays accord-
ing to the material's vegetative cycle, consisting of the preliminary comparisons
early, medium, late and regional early-medium and late.

The observations accomplished during the experimental period permitted to
conclude that the strains IPB 207.76, IAC 72.1385, GO 79.1034, PF 73.393 and
LO 75.2867 were, respectively, the ones that showed better agronomic characteris-
tics, providing satisfactory yields, in spite of a severe stinkbug infestation and
"veranico " occurred during the susceptible stage, that is, pod formation and grain
filling.

EngO Agrônomo, Professor do Departamento de Fitotecnia da UNESP, Campus de Ilha Sol-
teira. Caixa Postal 31, Ilha Solteira, SP, CEP 15378.

2 Eng'? Agrônomo, Professor do Departamento de Solos e Adubos da UNESP, Carupus de Ilha
Solteira. Caixa Postal 31, Ilha Solteira, SP.
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INTRODUÇÃO

A cultura da soja acha-se em plena expansão nos solos sob vegetação de Cerra-
do, como vem sendo demonstrado pela pesquisa e sucesso de várias lavouras com es-
ta leguminosa no Brasil Central, principalmente nos Estados de Mato Grosso do Sul,
Goiás e Minas Gerais. Segundo Costa (1975), uma das razões para o sucesso da soja
deve-se ao fato de a região Central apresentar extensas áreas com relevo plano ou
suavemente ondulado de modo a permitir a plena mecanização, além da proximida-
de de reservas de cálcio e fosfatos naturais.

A utilização dessa leguminosa em solos sob vegetação de Cerrado é fundamen-
tal, haja vista as vantagens proporcionadas no tocante à recuperação da fertilidade
do solo e a aspectos rotacionais.

Para Souza (i976), as perspectivas de expansão, a curto e médio prazo, não
devem ir além do paralelo J 50, devido à falta de variedades adaptadas para aquelas
condições. Outro aspecto importante é a produtividade que, em tais solos, não é
das melhores.

Em decorrência desses fatos, tornam-se necessários os estudos relativos ao po-
tencial agronômico e melhoramento genético das linhagens e cultivares de soja,
objetivando uma seleção e adaptação desse material para as condições de cerrado.

MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram conduzidos durante o ano agrícola de 1979/80, em
solo sob vegetação de Cerrado, na área experimental da UNESP, Campus de Ilha
Solteira, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 20022'S; longitude
47017'We com 335 m de altura.

As diversas linhagens de soja foram agrupadas em ensaios distintos e de acor-
do com o ciclo do material compreendendo as competições preliminares precoce,
médio, tardio e regionais médio precoce e tardio.

Foi utilizado o delineamento experimental de blocos casualizados, com qua-
tro repetições e número de tratamentos variável com o ensaio, sendo os tratamentos
constituídos por linhagens e cultivares de soja distribuídos para os ensaios em fun-
ção do ciclo vegetativo do material.

As parcelas experimentais constituíram-se de quatro linhas com cinco metros
de comprimento. Para a competição preliminar precoce e regional médio precoce
foi utilizado espaçarnento de 0,40 m entre linhas e 0,50 m para as demais. A densi-
dade utilizada foi de 20-25 plantas por metro linear. Como área útil foram utiliza-
das as fileiras centrais eliminando-se 0,50 m de cada extremidade. Os tratos cultu-
rais efetuados foram os rotineiros, compreendendo cultivos, capinas, tratamentos
fitossanitários etc.
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Em função da análise de solo (Tabela 6), foi efetuada, na área experimental,
calagem e adubação fosfatada de recuperação, utilizando 3,0 tjha de calcá rio dolo-
mítico e 240 kgjha de P2 Os (superfosfato simples), segundo recomendação de San-
tos et a!. (1978).

Por ocasião do plantio foram utilizados 70 kg/ha de P 2 Os (superfosfato sim-
ples), 50 kg/ha de K20 (cloreto de potássio) e 40 kg/ha de FTE BR-9 no sulco de
plantio. As sementes foram previamente inoculadas com estirpes de Rhizobium
japonicum.

Os dados de precipitação pluviométrica e temperatura média mensal encon-
tram-se inseridos na Fig. 1. Segundo o Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerra-
dos - CPAC (1976), veranicos são caracterizados por períodos de seca dentro da
estação chuvosa.

400

Precipitação

______ Temperatura

'00 00

100 100

20
------------------------------ 20

000+------,-----,------,-----,------,-----,------+000
Mo N M A

FIG. 1. Dados de temperatura média e precipitação total mensais, observados em Ilha Solteira-
São Paulo, durante o perlodo de outubron9 a maio/SO.
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Foram coletados dados sobre o estádio RI (quando se encontra uma flor em
qualquer nó das plantas da parcela, dado em dias contados a partir da semeadura),
estádio R3 (quando se encontram legumes de 0,5 em de comprimento em um dos
quatro nós superiores, contados a partir daquele com folha completamente desen-
volvida), estádio R, (quando se verifica o início de formação de legumes em um dos
quatro nós superiores, contados a partir daquele com folha completamente desen-
volvida.

Colheram-se dados sobre a tloração (contados a partir da semeadura); altura
de planta, altura de inserção da primeira vagem, stand final, grau de acamamento,
produção de grãos em kg/ha e qualidade de sementes.

A avaliação do grau de acamamento foi efetuada com base na tabela de
Hartwig & Jamison, citada por Costa (1975), a seguir:

1. Quase todas as plantas erectas;
2. todas as plantas levemente inclinadas ou algumas acamadas;
3. todas as plantas moderadamente inclinadas ou 25 a 50% de plantas acama-

das;
4. todas as plantas consideravelmente inclinadas ou 50 a 80% das plantas aca-

madas;
5. todas as plantas acamadas. .
Para a obtenção do stand final, foram contadas, por ocasião da colheita, as

plantas existentes na área útil da parcela. A qualidade de sementes foi obtida através
de uma classificação visual, conforme a escala:

I. Muito boa;
2. boa;
3. regular;
4. ruim; e
5. muito ruim.

A altura média de plantas foi obtida medindo-se as plantas da superfície do
solo até a extremidade, na época da maturação.

Os valores referentes à produção das cultivares e linhagens de soja incluídas
nas competições preliminares e regionais, foram analisados estatisticamente median-
te o emprego de análise de variância, sendo verificada a significância pelo teste F.
Nos casos em que F revelou-se significativo, foi aplicado o teste de Tukey para com-
paração de médias, seguindo-se, para todas as análises, instruções de Pimentel Go-
mes (1970).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores oriundos das observações auferidas no decorrer do período experi-
mental encontram-se inseridos nas Tabelas enumeradas de I a 5. Observando-se a
Tabela 6, referente à análise de solo do local onde foram instalados os experimen-
tos, constata-se que o solo em referência é de média fertilidade.
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TABELA 1. Produção de grãos e algumas características das linhagens e cultivares de soja incluídas na competição preliminar precoce. Ilha Solteira, 1980.

Cultivares Estádios de desenvol- Ciclo Acama- Altura Altura Stand Qual. Peso Produção de
ou vimento (dias) (dias) mento da da Final de se- de 100 grãos em

linhagens RI R, Rs (1 - 5) planta inserção mente grãos kg/ha
(em) (em) (1 - 5) (g)

Paraná 39 50 75 108 1,4 47,3 9,8 193 1,6 15,0 1.075,0 ab
Sta. Rosa 47 62 98 142 1,4 60,8 11,5 158 1,7 15,0 857,0 bc
PR.9510 40 56 98 142 1,5 50,8 10,0 164 1,7 15,5 821,0 bc
CTS.53 39 50 73 108 1,4 44,8 10,0 158 1,4 14,5 948,0 bc
IPB 116.76 44 59 82 120 1,6 66,5 16,8 179 1,7 15,8 1.165,Oab
IPB 90.77 40 56 85 120 1,7 86,0 16,0 171 1,7 15,0 1.179,0 ab
IPB 198.77 40 59 81 108 1,3 69.0 14,8 198 1,7 17,0 1.075,0 ab
IPB 207.76 39 56 77 120 1,4 63,5 18,5 170 1,7 16,8 1.329,0 a
IPB 242.77 42 59 81 120 1,4 61,3 15,8 197 1,6 17,0 1.097,0 ab

GO 5.23 59 75 110 157 1,4 67,8 11,5 197 1,6 16,5 547,0 c
Cayene 38 50 75 120 1,5 46,0 16,0 153 1,4 14.0 773,0 bc

DMS = 458,41 CV% = 18,06

As produções médias seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si (Tukey 5%).



TABELA 2. Produção de grãos e algumas características das linhagens e cultivares de soja inclu ídas na competição preliminar médio. Ilha Solteira, 1980.
-' ..~.. '

~'~~~

-~~--
Cultivares Estádios de desenvol- Ciclo Acama- Altura Altura Stand Qual. Peso Produção de

ou vimento (dias) (dias) mento da da final de se- de 100 grãos em
linhagens RI R3 Rs (1 - 5) planta inserção mente grãos kg/ha

(em) (em) (1 - 5) (g)

Sta. Rosa 40 62 99 155 1,4 51,3 9,8 142 1,7 13,8 1.276,0 abc
IAC.2 44 67 122 180 1,8 123,3 13,8 125 1,8 15,0 596,3 c
JC.l01A 40 62 95 155 1,4 50,3 10,0 144 1,7 13,5 1.383,5 ab
J. 125 39 62 87 150 2,2 112,0 17,5 170 1,7 13,0 1.286,5 abc
IAC 74.241 53 65 99 155 1,6 85,3 15,0 120 1,7 13,5 1.293,8 abc
Vx5281.5 40 62 110 155 1,7 101,3 16,8 170 1,8 13,5 790,5 bc
GO 79.2023 47 65 110 151 1,4 55,5 11,0 165 1,7 16,0 1.328,5 ab
GO 79.1030 53 80 93 155 1,4 59,5 10,8 168 1,7 14,5 1.526,3 a
V x 4 205.3 40 62 93 155 1,5 58,5 12,5 170 1,8 15,0 1.305,3 abc
LO 76.2020 40 62 110 162 1,4 61,5 10,8 171 1,8 11,3 1.115,8 abc
LO 76.2274 53 70 107 155 1,4 60,3 14,8 180 1,5 12,0 1.431,0 ab
IAC 74.557 47 65 99 148 1,4 64,3 13,3 180 1,7 ,12,5 1.142,0 abc
IAC 72.1385 38 62 87 139 4 61,0 14,0 112 1,5 13,5 1.437,8 ab

DMS= 715,0 CV% = 23,48

As produções médias seguidasde mesma letra não diferem significativamente entre si (Tukey 5%),
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TABELA 3. Produção de grãos e algumas caracterfsticas das linhagens e cultivares de soja inclu idas na competição preliminar tardio. Ilha Solteira, 1980.

Cultivares Estádios de desenvcl- Ciclo Acarna- Altura Altura Stand Qual. Peso Produção de
ou vimento (dias) (dias) mento da da final de se· de 100 grãos em

linhagens RI RJ Rs (1·5) planta inserção mente grãos kg/ha
(em) (em) (1·5) (g)

UFV.l. 53 65 121 167 1,3 63,5 13,3 180 1,7 14,8 763,5 bc
IAC.2 40 67 122 170 2,5 123,5 17,3 180 1,8 16,0 773,0 bc
LO 75.2868 54 74 111 157 1,5 92,8 14,8 180 1,6 15,3 1.072,5abc
Mutasoja 2.1 53 65 99 138 1,4 82,0 17,0 180 1,7 16.0 1.176,0 ab
IAC 73.5208 54 75 122 142 1,3 73,8 15,5 177 1,8 13,8 488,0 c
GO 79.2034 54 76 134 158 1,7 92,8 14,3 130 1,6 16,5 1.223,0 ab
GO 79.2063 59 74 134 178 1,7 75,75 13,0 172 1,7 15,0 759,0 bc
GO 79.2041 59 85 121 169 1,6 76,5 16,0 128 1,7 14,8 816,0 bc
GO 79.1044 47 65 121 158 1,3 60,5 10,0 137 1,7 17,5 1.515,5 a
GO 79.1087 53 74 122 155 1,6 87,8 12,8 117 1,8 15,8 598,0 bc
GO 79.1061 53 67 120 150 1,4 68,0 12,8 180 1,8 17,1 818,0 bc
V x 4 205.3 40 59 99 148 1,4 65,5 13,0 180 1,7 17,3 918,0 abc

DMS = 675,18 CV% = 29,89

As produções médias seguidasde mesma letra não diferem significativamente entre si (Tukey 5%).



TABELA 4. Produção de grãos e algumas caracterlsticas das linhagens e cultivares de soja incluídas na competição regional médio precoce. Ilha Solteira,
1980.

Cultivares Estádios de desenvol- Ciclo Acama- Altura Altura Stand Qual. Peso Produção de
ou vimento (dias) (dias) mento da da final de se- de 100 grãos em

linhagens RI R) Rs (1 - 5) planta inserção mente grãos kg/ha
(em) (em) (1 - 5) (g)

IAC 74.557 42 74 104 149 1,4 71,3 10,3 188 2,0 12,8 458,0 cde
J. 289 40 69 102 146 2,0 100,0 14,0 123 2,0 11,8 309,0 e
Paraná 37 49 75 108 1,3 51,8 9,5 120 2,0 14,5 1.246,0 a
BR 77.4937 38 59 95 138 1,0 47,3 9,5 181 2,3 16,0 823,0 bc
LO 76.556 50 62 103 151 1,6 72,5 11,8 190 2,2 13,0 393,0 bc
PF 73.393 40 59 85 124 1,4 60,3 18,0 185 2,0 14,5 1.245,0 a
Sta. Rosa 45 60 106 158 1,4 49,0 10,5 165 2,1 12,3 740,0 bcd
BR 77.2816 34 49 89 140 1,0 39,0 10,0 168 2,0 12,5 597,0 bcde
Bacatete 35 49 86 120 1,3 56,0 16,3 134 2,2 16,8 875,5 ab
Bossier 37 52 95 130 1,3 47,0 17,0 154 2,0 15,0 856,0 abc

DMS = 417,13 CV% = 22,57

As produções seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si (Tukey 5%).
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TABELA 5. Produção de grãos e algumas caracterlsticas das linhagens e cultivares de soja incluídas na competição regional tardio. Ilha Solteira, 1980.

Cultivares Estádios de desenvol- Ciclo Acarna- Altura Altura Stand Qual. Peso Produção de
ou vimento (dias) (dias) mento da da final de se- de 100 grãos em

linhagens RI R3 Rs (1 - 5) planta inserção mente grãos kg/ha
(em) (em) (1 - 5) (g)

IAC.2 58 68 112 156 2,5 113,0 16,8 180 1,7 14,0 675,0 bed
UFV.l 54 65 112 197 1,5 70,0 11,5 179 1,9 16,8 621,0 ed
LO 75.1494 53 67 135 198 1,8 86,3 13,8 160 1,9 16,5 475,0 d
UFV.765 51 62 135 156 1,7 78,3 13,8 151 1,7 15,0 885,0 abed
LO 76.2828 53 74 99 156 1,4 69,3 13,5 180 1,7 15,0 1.214,0 ab
IAC 73.5151 53 67 95 146 1,7 82,3 17,0 143 1,8 15,0 905,0 abed
Cristalina 53 70 112 170 1,6 81,5 12,0 154 1,9 13,0 947,5 abed
LO 75.2768 52 70 98 139 1,5 83,8 19,0 163 2,4 12,8 1.153,5abe
Paraná Goiana 56 69 121 170 1,5 96,3 16,8 158 2,1 12,5 655,0 ed
LO 76.2910 53 67 95 137 . 1,5 73,5 17,5 180 1,9 14,1 1.033,5 abe
LO 75.2760 61 82 121 170 1,7 94,5 17,0 180 2,6 13,3 1.038,3 abe
CPAC.3476 56 72 109 156 1,7 90,3 16,8 180 2,0 14,0 1.088,5 abe
LO 75.2867 54 70 99 137 1,4 84,8 18,8 180 1,8 12,0 1.257,3 a
CPAC 115.76 53 67 95 139 1,4 86,5 16,8 114 1,4 14,0 672,8 bed
CPAC 2976 53 72 109 153 1,8 93,5 12,5 151 2,0 15,0 888,5 abed

DMS = 551,19 CV% = 24,05

As produções médias seguidasde mesma letra não diferem significativamente entre si (Tukey 5%1.

0.0



TABELA 6. Análise de solo do local onde foram instaladas as competições. Ilha Solteira,
1980.

c Ca++ + Mg++ K p
pH

% emg/l00 ml de T.F.S.A. ppm

5,0 1,08 0,60 1,85 48 5,70

Constatou-se, no local, grande incidência de percevejos (Piezodorus giuldini,
Nezara viridula e Euschistus heras), o que prejudicou a qualidade de sementes e a
produção de grãos, além de provocar aspectos anormais nas plantas severamente
atacadas. O baixo rendimento alcançado em alguns casos justifica-se também pela
ocorrência de um veranico durante os estádios mais susceptíveis à deficiência hí-
drica, ou seja, desenvolvimento de vagens e enchimento de grãos.

A Tabela 1, referente a algumas características agronômicas das linhagens
incluídas na competição preliminar precoce, evidencia que as linhagens IPB 11.76,
IPB 90.77, IPB 198.77, IPB 207.76 e IPB 242.77 não diferiram significativamente
de uma das variedades padrão (Paraná); todas exibiram boa altura de planta e in-
serção da primeira vagem de modo a minimizar as perdas por ocasião da colheita.

Observando-se a Tabela 2, relativa a características das linhagens e cultivares
incluídas na competição preliminar médio, verifica-se que as linhagens JC 101.A,
GO 79.2023, GO 79.1030, V x 4 205, J.l25, IAC 74.241, LO 76.2020, IAC
74.557 e IAC 72.1385 não diferiram significativamente de uma das variedades pa-
drão (Sta. Rosa). Todas, executando-se as quatro primeiras, exibiram altura de
planta e altura de inserção da primeira vagem acima do mínimo necessário para uma
boa colheita mecânica.

Da observação da Tabela 3, referente a características agronômicas de linha-
gens incluídas na competição preliminar tardio, constata-se que as linhagens Muta-
soja 2.l, LO 75.2868, GO 79.2034, V x 4 205.3 e GO 79.l 084, foram as mais pro-
dutivas. À excessão da última, todas apresentaram altura de planta e altura de inser-
ção satisfatórias, além de serem dotadas de boas características agronômicas.

Observando-se a Tabela 4, constata-se que, entre as linhagens incluídas na
competição regional médio precoce, destacou-se a PF 73.393; que não diferiu signi-
ficativamente das cultivares padrão (paraná e Bossier), além de apresentar boas ca-
racterísticas agronômicas, com altura de planta e inserção da primeira vagem satis-
fatórias.

Como é dado verificar na Tabela 5, relativa a características das linhagens in-
cluídas na competição regional tardio, destacaram-se as seguintes: LO 78.2828,
LO 75.2768, LO 76.2910, LO 75.2760, CPAC.3476 e LO 75.2867, sendo que to-
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das apresentaram boas características agronômicas, altura de inserção da primeira
vagem e altura de planta de modo a permitir uma boa colheita mecânica.

CONCLUSÕES

Fundamentando-se nos estudos desenvolvidos no decorrer do período experi-
mental, compreendido entre novembro 1979 e maio 1980, foi possível estabelecer
as seguintes conclusões:

1. No caso específico da competição preliminar precoce, verificou-se que a
linhagem IPB 207.76 mostrou-se como a mais produtiva e com boa altura de planta
e inserção da primeira vagem, além de exibir outras características agronômicas de-
sejáveis, tais como ausência de acamamento, boa qualidade de semente.

2. Das diversas linhagens incluídas na competição preliminar médio, a IAC
72.1385 mostrou-se produtiva e com boas características agronômicas, devendo ser
preferencial em relação às demais.

3. Entre as linhagens incluídas na competição preliminar tardio, a GO
79.1084 revelou-se como a mais produtiva; entretanto, devido à altura de inserção
da primeira vagem da linhagem em referência ser menor que o mínimo necessário,
apresentou-se como preferencial a GO 79.2034 que mostrou-se produtiva e com
boas características agronômicas.

4. Com referência à competição regional médio precoce, a linhagem PF
73.393 revelou-se produtiva e com excelentes características agronômicas devendo
ser preferencial em relação às demais.

5. No caso da competição regional tardio, a linhagem LO 75.2867 apresen-
tou-se como preferencial em relação às demais, haja vista ser produtiva e dotada de
boas características agronômicas.
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COMPORTAMENTO DE DUAS CULTIVARES
DE SOJA EM DIVERSAS EPOCAS DE PLANTIO

NAS REGiÕES DE COCAIS E CERRADO DO MARANHAO

E.R. Gomes
U.M. Soares!

RESUMO - Em 1980 foram instalados experimentos de época de plantio em Baca-
bal, região dos Cocais Médio Mearim, e, em Brejo, Cerrado do Maranhão. Os resulta-
dos obtidos permitiram concluir o seguinte: Os caracteres da Linhagem Lo 75-2280
foram superiores aos da CV. L. 121-ICA em todos os ambientes. A melhor época de
semeadura para a região dos Cocais ficou entre a primeira quinzena de fevereiro à
primeira quinzena de março. Para a região do Cerrado Nordeste do Maranhão a épo-
ca de plantio ficou entre a segunda quinzena de janeiro à segunda quinzena de feve-
reiro.

BEHAVIOR OF TWO SOYBEAN CUL TIVARS IN SEVERAL
TIMES OF PLANTING IN THE REGIONS

OF "COCAIS" ANO "CERRADO" OF MARANHÃO STATE

ABSTRACT - During 1980, experiments involving three planting dates and two
cultivar were conducted in Cocais Médio Mearim (Iat. 49 14'12"S) and in Brejo
(Cerrado, lat. 3931 'S). The results indicated that the cultivar tropical (Lo 75.2280)
is superior to the cultivar L. 121-ICA in ali environments. The best planting date for
Cocais Méd io Meari m is 1-1 s'", of March and for Brejo is'". of January to zs'" of
February.

INTRODUÇÃO

A cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill), para o Maranhão, apresenta-se
como uma alternativa para o setor primário, em virtude do potencial ao cultivo.

O Parque Industrial tem uma capacidade ociosa estimada acima de 50%.

O escalonamento planejado de utilização das áreas e maquinários, tendo em
vista que o seu plantio pode ser efetuado após a implantação das lavouras princi-
pais como arroz e mandioca.

A maior parte da extensão territorial do Estado é considerada apta ao cultivo
da soja, com condições térmicas e hídricas satisfatórias (Aptidão 1977).

O objetivo deste trabalho foi observar a influência das variações climáticas

! Pesquisador da EMAPA·UEPAE-BACABAL, Caixa Postal 12.
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sobre os caracteres agronômicos das cultivares e linhagens, e determinar um perío-
do de semeio adequado para a região dos Cocais e Cerrado Nordeste do Maranhão.

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios foram instalados nos campos experimentais de Bacabal - Cocais em
latitude 49 14' 12", altitude 38 m e em Brejo-Cerrado do Maranhão em latitude
39 31' 00" e altitude 26 m.

O delineamento experimental usado foi blocos ao acaso com parcelas subdivi-
didas com quatro repetições. A época de plantio na parcela e as cultivares LO 75-
2280 e L. 121.1CA nas subparcelas.

As épocas de plantio em Bacabal foram 07.02, 14.03,09.04 e 07.05.80 em
solo argila arenoso e 13.03,09.04 e 07.05.80 em solo de textura arena argiloso.

As épocas de plantio em Brejo foram 17.01,01.02 e 08.03.80.

A análise do solo apresentava os seguintes teores: Para Bacabal, textura argi-
la arenoso, pH = 5; AL+++ (mE/lOO ml) = 0,0; Fósforo 2 ppm;Potássio 80 ppm ;
Ca++ 2,2; Mg++ 0,8; para o solo de textura arena argiloso pH = 5,4 AL+++ (mEl
100 ml) = 0,0; Fósforo 3ppm Potássio I 12, Ca++ 4,6 e Mg++ 2,9; em Brejo o
pH = 5,0; Ae++ 0,6; Fósforo 3ppm, Potássio 23ppm, Ca'" 0,4 e Mg++ 0,3.

O tipo de solo de BacabaJ é o Podzólico vermelho amarelo e o de Brejo é
Latossolo vermelho amarelo textura arena argiloso.

Os dados climáticos encontram-se em anexo.

Os solos de Brejo e de Bacabal no solo de textura arena argiloso são de pri-
meiro cultivo. O solo de Bacabal em textura argila arenoso é de segundo cultivo.

Em Brejo foi realizado uma roçagem e gradeado. Em Bacabal foi efetuada
aração e gradagem e no ensaio de textura arena argiloso foi desmatado, destacado
e gradeado.

No plantio foi usada semente inoculada com Rhizobium japonicum por via
úmida. O espaçamento usado 0,50 m entre linhas deixando-se vinte e cinco plan-
tas por metro linear.

A adubação colocada em sulco ao lado e abaixo da semente foi a seguinte:
em BacabaJ usou-se 60 kg de P20S e 40 kg de K20 por hectare. Em Brejo a fór-
mula usada foi 80 kg de P 2 Os e 50 kg de K2 O por hectare e em cobertura 20 kgl
ha de N, trinta dias após o plantio.

Os nutrientes estavam sob a forma de Sulfato de Amônia, Supcrfosfato Tri-
plo e Cloreto de Potássio.
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TABELA 2. Produção de grãos a 13% umidade, ciclo em dias, altura em cm e número de entrenós nos ensaios de épocas de plan-
tio em Brejo, região do Cerrado do Maranhão 1979/80.

Tratamentos Produção Ciclo dias Altura (em)

Época x cultivar grãos kg/ha
Entrenós

Floração Maturação Planta Inserção 1a vagem

17·Jan. L075-2280 1368 48 98 68 24 13
L.121·ICA 920 42 87 42 16 10

01-Fev. L075-2280 2293 46 94 53 18 15
L.121-ICA

08-Mar. L075-2280 1886 38 90 53 17 15
L.121-ICA 475 28 81 32 14 12

CV% 19,55 6,25 5,07 10,21



A análise dos dados do ensaio em solo argilo arenoso indica que houve dife-
rença entre épocas, cultivar e época x cultivar para o caráter produção. Para altura
de plantas houve diferença entre repetições, épocas, repetição x época, cultivar e
época x cultivar. A altura de inserção apresentou diferença entre épocas, cultivar e
época x cultivar. O número de entrenós houve diferença entre épocas.

No ensaio de solo areno argiloso a análise indicou que, para produção, houve
diferença entre épocas, cultivar e época x cultivar. Para altura da planta houve dife-
rença entre repetições época, repetição x época, cultivar e época x cultivar.

A altura da inserção houve diferença entre épocas, cultivar e época x cultivar.

O número de entrenós houve diferença entre repetição, épocas e repetição x
época.

A cultivar e a linhagem apresentaram altura de planta e de inserção favoráveis
à mecanização.

Na tabela 2, verifica-se que em Brejo, na análise dos dados de produção, hou-
ve diferença entre épocas, repetição x época, cultivar e época x cultivar. A cultura
média da planta apresentou diferença entre época e cultivar. A altura da inserção da
1!l vagem houve diferença entre épocas, repetição x época, cultivar e época x culti-
var.

CONCLUSÕES

I. Os caracteres agronômicos da linhagem LO 75-2280 foram superiores aos
da L. 121-ICA em todos os ambientes.

2. A melhor época de semeadura da L075-2280 para a região dos Cocais ficou
entre a primeira quinzena de fevereiro à primeira quinzena de março.

3. Para a região do Cerrado Nordeste do Maranhão a época de semeadura fi-
cou entre a segunda quinzena de janeiro à segunda quinzena de fevereiro.
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COMPORTAMENTO DE OITO CULTIVARES E LINHAGENS
DE SOJA EM DOIS TIPOS DE SOLO NO CPAC

C.R. Spehar '
G. Urben Filho!

L. Vitela!

RESUMO - Foram conduzidos dois experimentos de competição de cultivares e li-
nhagens de soja, no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, por dois anos
(1978/79 e 1979/80).

Os experimentos, compostos de oito tratamentos, foram repetidos em dois so-
los: Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e Latossolo Vermelho-Amarelo (LV).

Analisaram-se os dados referentes à produção de grãos, altura de plantas e de
inserção da primeira vagem, acamamento e ciclo.

A maioria dos genótipos tendeu a produzir igualou superior à cultivar UFV-l ,
enquanto que IAC-2 foi a que apresentou os menores rendimentos. A ocorrência de
acamamento deveu-se principalmente ao efeito dos anos agrícolas, tendo IAC-2
apresentado o maior índice. As alturas de plantas foram elevadas, com inserção das
primeiras vagens ideal à colheita mecânica. Para esta última característica destaca-se
a cultivar Doko.

BEHAVIOR OF EIGHT SOYBEAN CULTIVARS
IN TWO 'CERRADO' SOILS

ABSTRACT - Eight soybean cultivars were tested for two years (1978/79, 1979/
80) in the Cerrado Research Center, Planaltina, Brazil. The experiments were
repeated, each year, in two areas one with a Dark red Latosol and the other with a
Yellow Red Latosol.

Data on grain yield, plant height, first pod height, lodging and plant cycle
were collected and statistically analyzed.

Most of the cultivars yielded as much as UFV-l or above, while IAC-2 gave
the smallest yield. Lodging was mainly due to the crop seasoneffect and IAC-2 had
a highest lodging rate. In general plant height and first pod height were ideal for
mechanical harvest. Doko cultivar had highest value for first pod height.

Eng<? AgrO, Pesquisador da EMBRAPA . Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
. CPAC Caixa Postal, 700023· CEP 73300, Planaltina, DF.
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INTRODUÇÃO

No interior da área experimental do CPAC existem dois tipos de solo: um
Latossolo Vermelho-Escuro (LE) de encosta e um Latossolo Vermelho-Amarelo
(LV) em chapada. Os dois solos diferem entre si pela composição física e química
e pela posição geográfica.

Quando se pretende estudar o potencial de estabilidade de variedades de soja
recorre-se ao teste por vários anos em vários locais. Manara & Estefanel (1971) re-
portam que as variedades de soja de um ensaio repetido por quatro anos em um
mesmo local diferiram na resposta à produção de grãos, principalmente por serem
de ciclo diferente. Por outro lado, Silva (I 954) conduzindo ensaios em vários locais
pode verificar que as variedades respondiam diferentemente à fertilidade ou tipo de
solo. Essas observações são confirmadas por Costa et aI. (I 978).

O objetivo desse experimento foi o de se verificar se os dois ambientes (LV e
LE) poderiam ser usados para medir a estabilidade de genótipos de soja adaptados
aos cerrados do Brasil Central, usando cultivares de ciclo semelhante, por dois anos
(1978/79 e 1979/80).

MATERIAL E MJ:TODOS

Escolheram-se oito cultivares e linhagens de soja de boa adaptação ao Brasil
Central (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979), todas com ciclos da
emergência à maturação, iguais ou superiores aos da UFV-I e IAC-2.

Os experimentos foram montados em blocos ao acaso em Latossolo Vermelho
Amarelo (LV) e Latossolo Vermelho Escuro (LE), na sede do CPAC. As caracterís-
ticas físicas e químicas dos dois solos podem ser vistas na Tabela 1.

Os solos receberam calcário de acordo com a recomendação do Laboratório
de Solos do CP AC. Foram aplicados 200 kg/ha de P 2 O 5 no L V e 240 kg/ha de
P 2 Os no LE, todos em forma de superfosfato triplo. Em ambos aplicaram-se
100 kg/ha de K2 O na forma de cloreto de potássio e 40 kg de FTE BR 12 (fonte de
micronutrientes). Todos os corretivos foram distribuídos a lanço.

Por ocasião da semeadura foram aplicados no sulco 60 kg/ha de P205 na for-
ma de superfosfato simples e 30 kg/ha de K2 O na forma de cloreto de potássio. An-
tes da primeira semeadura, as sementes de todas as variedades foram inoculadas com
bactérias Rhizobium japonicum. Cada sulco foi espaçado de 0,6 m, com 5 m de
comprimento. As parcelas experimentais foram compostas-de 4 sulcos.

Coletaram-se dados de altura de plantas, altura de inserção da primeira vagem,
acamamento e ciclo. Foram colhidas as duas linhas centrais, desprezando-se 0,5 m
de cada extremidade, para avaliação de produção de grãos. Os dados foram subme-
tidos à análise estatística por ano, por ambiente (neste caso LV e LE) e à combina-
ção de ano e ambiente. As médias foram separadas pelo teste de Duncan a 5%.
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T ABE LA 1. Características físicas e qu írnicas de dois solos na área experimental do CPAC.

Solo
Altitude Percentagem pH em meq/100 ml ppm

(rn) Areia Silte Argila Água 1:1 AI ca- Mg P K

L V Sem correção 1.168 60 9 31 5.0 0,5 0,05 0,5 12

LV Corrigido' 5.45 O 3.14 2.8 26

LE sem correção 998 34 19 46 4.8 0,9 0.4 0,9 16

LE Corrigido' 5.5 O 4.27 5.5 44

• Análise de solo após o último cultivo (1979/80).
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TABELA 2. Produção de grãos e outras caracterlsticas agronômicas de oito cultivares e linhagens de soja, nos anos agrícolas
1978/79 e 1979/80, em dois solos, no CPAC.

--
Cultivar 1978/79 1979/80

ou
Produção de 1

1 1 Produção de 1 Altura de 1
1Altura de Altura de Altura de

'_;-.~gens grãos (kg/ha) plantas (em} inserção (em) grãos (kg/ha) plantas (em) inserção (em)

UFV 7&5 3153 a 83 c 13,9 cd 2879 ab 75 c 14,8 e
Cristalina 3140 a 94 ab 13,1 d 3099 a 87 b 14,6 e
Lo 75-1494 2917 ab 91 b 19,4 b 2782 b 91 ab 22,9 c
UFV-1 2784 b 72d 15,1 ed 2813 ab 70 e 19,6 ed
Doko 2670 b 101 a 27,2 a 2881 ab 97 ab 34,0 a
IAC-8 2666 b 100 a 21,8 b 2629 b 98 a 27,4 b
Lo 75-2867 2663 b 90 b 14,6 cd 2325 e 92 ab 18,8 ede
IAC-2 2342 e 98 a 16,0 e 2286 e 93 ab 17,1 de

CV% 9.5 7.0 14.4 10.4 10.7 19.3

1 Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Dunean a 5%.
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TABELA 3. Produção de grãos e outras características agronômicas de oito cultivares e linhagens de soja, em Latossolo Vermelho
Amarelo (LV) e Latossolo Vermelho Escuro (LE), no CPAC. 1978/79 e 1979/80.

--
Cultivar LV 1 LE

ou 1 1 1 1 1 1Produção de Altura de Altura de Produção de Altura de Altura de
Linhagens grãos (kq/ha) plantas (em) inserção (em) grãos (kq/ha) plantas (em) inserção (em)

Cristalina 3284 a 90 a 13,1 c 2954 ab 92 c 14,6 e
Lo 75·1494 2975 b 89 a 22,0 b 2724 bc 93 bc 20,8 c
UFV 76·5 2906 b 79 b 14,5 c 3126 a 79 d 14,1 e
Doko 2779 bc 93 a 32,6 a 2772 abc 104 a 29,0 a
UFV·l 2760 bc 71 c 17,4 c 2838 abc 71 d 17,4 de
IAC·8 2645 c 97 a 25,0 b 2649 bc 101 ab 24,1 b
Lo 75-2867 2414 d 90 a 14,4 c 2574 c 91 c 19,0 cd
IAC·2 2113 e 93 a 16,0 c 2540 c 99 abc 17,1 de

CV% 8.1 8.6 20.2 12.0 9.2 15.8

1 Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan a 5%.
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Quando se observa a média das produções por ano e ambiente (Tabela 4) per-
cebe-se que as cultivares e linhagens com melhor desempenho foram Cristalina,
UFV 76-5, Lo 75-1494, UFV-l e Doko.

TABELA 4. Produção de grãos e outras caracterlsticas agronômicas de oito cultivares e linha-
gens de soja. LVe LE, 1978/79 e 1979/80.

Cultivar Produção de I Altura dei Altura dei
ou

Linhagem grãos (kg/ha) plantas (crnl inserção (em)

Cristalina 3119 a 91 b 13,9 f
UFV 76-5 3016 ab 79 c 14,3 ef
Lo 75-1494 2849 bc 91 b 21,1 c
UFV·1 2799 cd 71 d 17,4 d
Doko 2776 cd 99 a 30,8 a
IAC·8 2647 de 99 a 24,6 b
Lo 75-2867 2494 ef 91 b 16,7 de
IAC-2 2326 f 96 a 16,6 de

Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan a 5%.

A Tabela 5 dá uma idéia de como variaram os ambientes para as característi-
cas analisadas. Acamamento mais acentuado ocorreu no ensaio em LE, sendo que
IAC-2 e IAC-8 apresentaram maior tendência a acamar. O que mais chama a aten-
ção nessa Tabela é o ciclo (da emergência à maturação). Em geral, as cultivares e

. linhagens do ensaio em LE tenderam a apresentar ciclo mais reduzido quando com-
paradas com o mesmo tratamento em LV.

TABELA 5. Efeito do ambiente sobre as principais características agronômicas da soja. CPAC
1978/79 e 1979/80.

Ambiente
Produção I Altura (crnl Acamamento Ciclo

(kg/ha) planta inserção 1·5 (dias)

LV 2735 a 88 b 19,3 a 1,2 b 142 a
LE 2772 a 91 a 19,5 a • 1,6 a 129 b

Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan a 5%.

Uma provável causa de o ciclo das plantas da emergência à floração e da emer-
gência à maturação ter sido mais longo para todas as variedades no ensaio em LV é a
ocorrência de temperaturas mais baixas, como pode ser visto na Fig. 1, a média das
temperaturas mínimas do ar para os meses de novembro a abril foi menor em 1 a
20C, dependendo do mês. Esses dados concordam com Vilela et al. (1979) que su-
gerem a ação de temperaturas mais baixas sobre o alongamento do ciclo da soja.
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CONCLUSÕES

Os ambientes (LV e LE) empregados não diferem muito entre si, levando em
consideração os dois anos em que foram repetidos os experimentos.

A diferença no ciclo das cultivares e linhagens para os dois ambientes deveu-se
provavelmente à ocorrência de temperaturas menores nos ensaios em LV.

E necessário que se repitam esses ensaios para se poder comparar os ambientes
ao longo dos anos.
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COMPORTAMENTO DE QUINZE CULTIVARES DE SOJA
NA VARZEA DO RIO SOLlMOES (ARIAÚ _..CACAU-PIRERA),

DURANTE O PERfODO DE 1977 A 1978

K. Yuvarna'

RESUMO - Um experimento de 15 cultivares de soja em várzea foi realizado pela
terceira vez com a colaboração de INTSOY (Programa Internacional de Soja) dos
EUA, com os objetivos de confirmar as altas produções obtidas em 1975/76
(Rahman 1977) e dar continuidade à procura de fontes de germoplasma para cria-
ção de novas combinações de genótipos adaptadas ao meio ambiente amazônico.
A semeadura foi realizada em outubro, semelhante ao experimento realizado em
1975/76. A cultivar Júpiter apresentou a maior produtividade, com 3.332 kg/ha,
juntamente com as cultivares Williams, Rillito, Pelicano Melhorada e Calland com
2.902, 2.832, 2.766 e 2.630 kg/ha, respectivamente. Selecionaram, também, as
cultivares que produziram acima de 1.900 kg/ha, que são as cultivares Columbus,
Mitchel e Kahala com 2.493,2.801 e 1.948 kg/ha. As cultivares Williams, Mitchel
e Kahala foram as cultivares mais precoces, com menos de 92 dias, e a mais tardia
foi a cultivar Júpiter, com 116 dias, considerando-se ciclo extremo para o cultivo da
soja na várzea. A altura adequada das cultivares seria entre 51 a 120 centímetros. A
cultivar Pelicano Melhorada mostrou ser resistente à mancha púrpura (Cercospora
kikuchü).

BEHAVIOR OF FIFTEEN SOYBEAN CULTIVARS IN THE LOW
LAND OF 'SOLlMÕES' RIVER

(ARIAÚ - CACAU-PIRERA) IN 1977 AND 1978

ABSTRACT - For the third time, an experiment of 15 soybean cultivars in lowland
was made with the help of INTSOY (I nternational Soybean Program, USA). The
objective was to confirm high yields obtained in 1975/76 (Rahman 1977). and to
proceed with the search of germoplasm sources indispensable to the creation of new
combinations of genotypes adapted to the Amazonic environment. Seeding took
place in October, as in the 1975/76 experimento The Júpiter cultivar presented the
highest yield, 3,332 kg/ha, followed by the cultivars Williams, Rillito, Improved
Pelican, and Calland, with 2,902, 2,823, 2,766 and 2,630 kg/ha, respectively. The
cultivars which produced more than 1,900 kg/ha, Columbus, Mitchel and Kahala,
with 2,493, 2,081, and 1,948 kg/ha, were also selected. Cultivars Williams, Mitchel
and Kahala were the earl iest, maturing in 92 days. The latest cultivar was Júpiter,
maturing in 116 days, which is considered the extreme cyele for soybean cultiva-
tion in lowland. Advisable height of cultivars would be between 51 and 120 cen-

Eng<? Agr<?, Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA - Caixa Postal
478, CEP 69000, Manaus, AM.
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timeters. Improved Pelican has shown resistance to purple stain (Cercospora
kikuchü).

INTRODUÇÃO

No ano de 1975, o INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) ini-
ciou contatos com INTSOY-ISVEX (Programa Internacional de Soja - International
Soybean Variety Evolution Experiments), para a realização de diversos experimen-
tos conjuntos em várzea e em terra firme da Amazônia.

Em 1976 foi verificada a viabilidade de cultivo de certos genótipos de soja, no
meio ambiente amazônico (Rahman 1976). De um ensaio de competição de 15 cul-
tivares, realizado por Rahman (1977) na várzea do rio Solimões, foram selecionadas
cinco cultivares de soja que produziram acima de 2 tlha, que são: Júpiter, Williams,
Hardee, Pelicano e Semmes (4.588, 2.628, 2.610, 2.114 e 2.053 kg/ha, respectiva-
mente). A produção atingida pela cultivar Júpiter (4.588 kg/ha) foi a maior de to-
das as cultivares, nos 90 experimen tos realizados no programa de INTSOY, em
1973, abrangendo 33 paízes (Whighan 1974). No ano seguinte, Rahman (1978) exe-
cutou outro experimento sob condições naturais muito desfavoráveis para a cultura
(época de semeadura inadequada, precipitação alta, fácil disseminação de doença
etc.). Nestas condições os tipos resistentes são geneticamente mais favorecidos, pois
aqueles que apresentam maior produção são os mais adaptados. A cultivar Hill foi
selecionada nestas condições por possuir sementes de boa qualidade, resistência a
doença e com produtividade de 1.265 kg/ha. A maior produção registrada foi da
cultivar Manaus-I com 2.217 kg/ha. Em geral a produção média foi inferior à safra
do 1975/76 (Rahman 1977).

Os objetivos do presente trabalho foram confirmar a alta produtividade obser-
vada no experimento do ano de 1975/76 e dar continuidade à procura de fontes de
germoplasma para criação de novas combinações de genótipos adaptados nas várzeas
do rio Solimões.

MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi conduzido no Campo Experimental de Ariaú n9 4, do INPA, situa-
do à margem esquerda do rio Solimões, em frente à ilha de Paciência, em Cacau Pi-
rera. O solo foi de várzea, muito rico em matéria orgânica, trazida pelas enchentes
anuais.

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com quatro repetições. A
parcela experimental foi constitu ída de quatro repetições. A parcela experimen tal
foi constituída de quatro linhas de 5 metros de comprimento, espaçadas de 0,6 rn
uma das outras e 20 a 25 sementes por metro linear. Foram aplicadas 2 t de calcá-
rio, 15,4 kg de P 2 Os e 54,8 kg de K2 O por hectare. O inoculante Rhizobium japo-
nicum fornecido pela INTSOY foi aplicado nas linhas, imediatamente seguida da se-
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meadura. Os dados foram coletados nas duas linhas centrais de cada parcela, exceto
no caso de nodulação em que 10 plantas foram arrancadas em duas datas diferentes
(época de florescimento e três semanas após esta data), das duas linhas laterais da
parcela. Os nódulos foram coletados e secos a 700C em estufa por 24 horas. Os da-
dos coletados foram de produção, números de dias requeridos para florescimento e
para maturidade, altura de plantas e número de vágens por planta (média de 10
plantas tomadas ao acaso), peso de 100 sementes, acamamento, número de plantas
colhidas, índice de doenças no campo e índice de mancha púrpura nas sementes.

A semeadura ocorreu no dia 13 de outubro de 1977 e foi realizada manualmen-
te.

Quanto ao manejo da cultura, inicialmente o solo foi preparado com a utiliza-
ção de roçadeira, arado e grade acoplados ao trator MF265. O experimento foi capi-
nado três vezes e aplicaram-se inseticidas, sistematicamente, e a fim de controlar as
pragas da cultura. A colheita e a debulha foram feitas manualmente.

As cultivares incluídas no experimento foram: Júpiter, Williams, Rillito, Pelica-
no Melhorada, Calland, Columbus, Mitchel, Kahala, Davis, Ramson, B-1, Forrest,
Bossier, Cobb e Manaus-IV (linhagem do INPA).

Os dados foram analisados em computador SED (Sistema Estatístico de Disco)
do programa ANOV AR (Programa de Análise de Variância Fatorial). Teste de Tu-
key foi empregado para comparação de médias ao nível de .05 de probabilidade. A
precipitação total recebida durante o período de cultivo foi de 1.073 mm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 contém os dados sobre produção, expressos em quilogramas por
hectare; data de floração e maturação, expressos em dias após a semeadura; número
de nódulos 1 e peso de nódulos 1 (época de florescimento) número de nódulos 2 e
peso de nódulos 2 (três semanas após o florescirnento); altura de plantas, expressas
em centímetros e número de vagens por planta (média de 10 plantas tomadas ao
acaso); peso de 100 sementes, expresso em gramas; índice de acamamento;número
de plantas colhidas; incidência de doenças no campo e índice de mancha púrpura.
A Tabela 2 mostra os resultados das correlações e a Tabela 3 a análise de variância.

A cultivar Júpiter obteve, juntamente com as cultivares Williams, Rillito, Peli-
cano Melhorada e Calland, a maior produção. As cultivares Williams e Rillito,junta-
mente com cultivares Pelicano Melhorada, Calland e Columbus, foram selecionadas
como as mais produtivas. A cultivar Pelicano Melhorada, juntamente com cultivares
Calland, Columbus e Mitchel, ficaram em terceiro lugar. Em últimos lugares ficaram
a cul tivar Calland, juntamente com as cul tivares Columbus, Mitchel e Kahala. Assim,
foram selecionadas as cultivares que produziram acima de 1.900 kg/ha, e que são:
Júpiter 3.332, Williams 2.902, Rillito 2.832, Pelicano Melhorada 2.766, Calland
2.630, Columbus 2.493, Mitchel 2.081 e Kahala 1.948 kg/ha.
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No-
TABELA 1. Resultados dos experimentos no Campo Experimental de Ariaú n~ 4 (várzea do rio Solimões). Produção (kg/ha). número de dias até o florescimento, número de

dias até a maturidade, número de nódulos 1 (na época de florescimento), número de nódulos 2 (três semanas após o florescimento), peso de nódulos 2 (corres-
pondendo às datas em que foi contado o número de nódulosl. altura da planta, número de vagens por planta, peso de 100 sementes, acamamento, número de
plantas colhidas, incidência de doença no campo e mancha púrpura.
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Júpiter
Williams
Rillito

Pelicano Melhorada
Calland

Collumbus
Mitchel

Kahala

Davis

Ranson
B-l
Forrest
Bossier
Manaus-IV

Cobb

3.332
2.902
2.832
2.766
2.630
2.493
2.081
1.948
1.403

794
729
632
625
479
471

41,0
31,0
32,0
36,0
26,0
32,0
26,5
32,0
32,0
32,0
32,0
27,0
32,0
66,0
32,0

116,00
91,50
94,50

101,25
91,75
93,50
91,00
94,00
94,00
92,00
92,25
93,00
93,00

134,50
93,75

126,50
184,75
123,25
114,25
99,75

135,75
113,00
130,00
127,50
125,50
105,00
112,50
140,50
763,00
107,00

369,25
294,00
306,00
204,75
285,75
287,25
247,75
378,00
374,00
301,75
254,50
290,75
335,75
867,75
277,75

1,11
0,60
1,18
0,57
0,73
0,55
0,22
0,62
0,54
0,64
0,97
0,68
0,60
3,54
0,50

4,42
3,94
3,99
2,34
4,26
3,50
2,03
6,59
4,19
3,56
2,99
4,14
3,49

10,69
3,53

74,48
72,57
81,02

117,30
79,98
71,75
75,50
55,80
34,12
32,98
31,50
34,00
29,12

132,12
44,15

78,48
47,75
63,88

101,40
44,88
48,80
54,25
55,35
43,50
32,35
34,02
34,02
30,15

107,20
40,22

23,20
18,98
19,32
16,70
23,28
21,10
20,45
20,72
21,25
22,02
20,70
18,42
19,70
16,68
19,58

1,00
1,00
1,50
1,50
1,00
1,00
1,00
1,75
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,25

190,75
203,00
181,25
191,50
202,00
193,00
196,50
193,25
199,50
203,00
186,25
201,50
192,75
181,50
179,00

1,25
1,25
1,25
2,00
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
1,75
1,50
1,75
1,25
1,75
2,25

2,00
2,50
1,50
1,00
1,25
1,25
1,75
1,50
1,75
2,00
2,00
2,25
2,50
1,75
1,75

DMS ns

CV%

709,7

26,42

5,39

6,36

3,13

1,88

159,99

38,28

324,63

38,46

1,41

64,73

4,78

45,12

24,01

14,93

44,36

32,68

2,57

11,75

0,71

20,22 19,18

ns

36,43

ns

39,33

Acamamento . 1) plantas eretas, 2) plantas ligeiramente encurvadas ou algumas plantas aca~adas, 3) até 50% de plantas acamadas, 4) até 75% de plantas acamadas e 5) Mais
de 76% de acamamento. .

fndice de doenças· 1) nenhum sintoma, 2) sintomas leves, algumas plantas ou sementes afetadas, 3) sintomas moderados, um número considerável de plantas ou sementes
afetadas, 4) sintomas severos na maioria das plantas Ou sementes, 5) sintomas muito severos.



TABELA 2. Correlações (+ probabilidade· 0.05 e++ Probabilidade· 0.01).
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F loração 150%)
Maturação (95%)
Número de nódulos 1
Número de nódulos 2
Pesonódulos 1 (g)
Pesonódulos 2 Ig)
Altura final das plan·
tas (em)

Número de vagens
por planta
Pesode 100 sementes

(g)

Acamamento
Número de plantas
colhidas
Incidência de doenças
no campo
Mancha púrpura

1,00
·0,19
·0,04
·030+
'Úl+
·0,23
·0,25

·0,44++

·0,40++

·0,26
0,14

·0,18
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·0,19
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0,55++
0,75++
0,46++
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0,07
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'"Eu.

·0,04
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0'67++
O'79++
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0,25 0,35++
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0,75++
1,00
0,71++
0,87++
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0,33+

0,54++

0,13
0,87++

·0,35++

0,05
·0,40++

·0,31+
0,55++
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0,71++
1,00
0,67++
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0,24

0,45++

0,04
0,73++
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0,07
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0,87++
0,67++
1,00
0,62++
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0,51++

0,12
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·0,05
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·0,25
0,46++
0,53++
0,50++
0,84++
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1,00
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0,24
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·0,40++
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0,45++
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0,44++

1,00

0,07
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0,04
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0,16

0,07

1,00
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1,00
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0,80++
0,87++
0,73++
0,85++
0,61++

·0,18
+0,50++
·044++
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·0,06
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0,61++

0,16
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·0,44++

0,01
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TABELA 3. Resultados da análise de variância para cada variável.

Nome da variável Total SS Repetição SS Cultivar SS Resíduo SS Cultivar F Repetição F C.V. (%)

Graus de liberdade 59 3 14 42
Produção (kg/ha) 26.237.989 655.467 22.342.167 3.237.989 20.68++ 2.6805 26,42
Floração (50%) 5.348 2.867 5.149 196.1 78.76++ 0.2005 6.36
Maturação (95%) 8.060 2.8 7.991 66.14 362,44++ 0.59ns 1.88
Número de nódulos 1 1.783.000 67.180 1.543.000 172.700 26.80++ 5,45++ 38.28
Número de nódulos 2 2.072.000 30.110 1.331.000 711.000 5.62++ 0.59ns 38,46
Pesode nódu 105 1 52.63 5,403 33.81 13,42 7.56++ 5.64ns 64.73
Pesode nódulos 2 488 95.86 237.9 154.3 4.63++ 7.70++ 45.12
Altura final das plantas

(em) 59.560 105.2 55.560 3.890 42.85++ 0.38ns 14.93
Número de vagens por

planta 47.400 1.887 32.230 13.280 7.28++ 1.99ns 32.68
Pesode 100 sementes (g) 487.7 23.26 219.9 235.6 2.80+ 1.38ns 11,75

Acamamento 62,40 0.133 58.97 3.366 52,49++ 0.55ns 20.22
Número de plantas

colhidos 12.800 2.013 5.621 5.170 0.19ns 0.29ns 19.18
Incidência de doenças no

campo 21.93 1.136 5.933 14.87 1.20ns 1.07ns 36,43
Mancha púrpura 32.18 0.583 10.93 20.67 1.59ns 0,40ns 39.33

ns - Não significativo ao nível de .05 de probabilidade
+ - Significativo ao nível de .05 de probabilidade

++ - Significativo ao nível de .01 de probabilidade.



Nos experimentos realizados pelo INTSOY, no ano de 1975, em 36 localidades,
situadas a menos de 500 m de altitude e 100 de latitude, entre a linha do Equador,
alcançaram, em média, as seguintes produções com as cinco cultivares: Davís 2.443,
Júpiter 2.412, Hardee 2365, Improved Pelican 2.l91 e Forrest 2.l61 kg/ha(Judy
1978). No ano seguinte, em 1976, em 15 localidades, obtiveram: Davis, 2.525,
Improved Pelican, 2365; Forrest, 2399; Bragg, 2306 e WilIiams, 2.246 kg/ha
(Judy 1978). Nos experimentos realizados pelo IIT A (Instituto Internacional de
Agricultura Tropical), a cultivar Júpiter apresentou as seguintes produções médias:
na Nigéria, em Yandev, 2.202 kg e, em Nsukka, 1.539 kg; na Ivory Coast, em
Dekokaha, 2358 kg; na Libéria, em Geenville 1.614 kg, em Buchanan, 2333 kg e
na LAC (Liberian Agricultural Company) 3.011 kg (Wenger 1976); e no Panamá,
em Chichibre l.794 kg/ha (Nangju & Akinpelu 1974). Fazendo comparações dos
três anos consecutivos, dos experimentos instalados na várzea do rio Solimões (Ta-
bela 4), verifica-se que a cultivar Júpiter mostrou ser a mais produtiva, com a mé-
dia de 3.097,67 kg/ha, seguida das cultivares Williams com 2.l55,67 kg e Pelicano
Melhorada com 1,735 kg/ha. Assim, pode se afirmar que as cultivares Júpiter,
WilIiams e Pelicano Melhorada adaptam-se bem ao meio ambiente tropical, inclusive
na várzea do rio Solimões. Mas, a cultivar Davis que teve melhor resultado nos expe-
rimentos do INTSOY (J udy 1978), na várzea do rio Solimões, não passou de
l.317,33 kg/ha, Isto aconteceu com a cultivar Forrest, que produziu 992,33 kg/ha
na várzea. A baixa produção da cultivar Bragg necessita ser testada, novamente, jun-
tamente com cultivares testadas no ano de 1976j77 (Rahman 1978). A principal
causa da baixa produtividade no ano de 1976j77 foi o atraso na semeadura, pois
em 1975/76 foi semeado no dia 16 de outubro, em 1976/77 foi a 23 de novembro
e no presente experimento foi a 13 de outubro, isto é, foi semeada com mais de um
mês de atraso.

As cultivares Calland e Mitchel requereram menos dias para floração, com 26
e 26,5 dias, conseqüentemente, foram as plantas de ciclo mais curto com 91,75 e
91 dias, respectivamente, juntamente com a cultivar WilIiams que requereu 91,5
dias.

A precocidade é um fator importante na produção de soja na várzea, porque
o período de cultivo é limitado, devido às enchentes anuais. Portanto, é necessário
tirar proveito máximo do período vazante e precedendo à colheita antes do período
de máxima precipitação. A cultivar Júpiter, que requereu 41 dias para floração e
116 dias para maturação, apresenta um ciclo extremo para cultivo de soja na várzea,
isto porque as cultivares que requereram o ciclo mais longo do que a cultivar Júpiter
não foram bem sucedidas, como a cultivar local Manaus-IV, que requereu 66 dias
para a floração e 135,5 dias para a maturação e a cultivar Oriente (Rahman 1977),
66 dias para a floração e 133 dias para a maturação, produzindo 479 kg e 1.237
kgjha, respectivamente.

A cultivar Manaus-IV obteve o maior número e maior peso seco de nódulos
nas duas coletas, com 763 e 867,75 nódulos e 3,54 e 10,69 gramas, respectivamen-
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te, de peso seco de nódulos, diferindo-se das demais cultivares. Como conseqüência
da alta nodulação, houve um excessivo crescimento vegetativo. A menor nodulação
foi da cultivar Calland, com 99,75 nódulos na primeira coleta e o menor peso foi da
cultivar Mitchel com 0,22 gramas. Houve diferenças significativas na nodulação, mas
a avaliação visual no campo não mostrou deficiência de nitrogênio em todas as culti-
vares.

A altura final das plantas variou entre 29,12 em, da cultivar Bossier, a 132,12
em da cultivar Manaus-IV, diferindo significativamente. A altura final das plantas
correlaciona-se com a produtividade. As cultivares com a altura menor do que 50
em e maior do que 120 em não foram bem sucedidas, pois as cultivares menores do

TABELA 4. Dados sobre produção de soja na vãrzea do Rio Solimões no período de 1975/
1978, expressos em kg/ha, obtidas em três experimentos.

Cultivar 1977 /78 1976/77
(Rahman, 1978)

1975/76
(Rahman, 1977)

Júpiter
Rillito
Hardee
Manaus-I
Williams
Columbus
Mitchel
Semmes
Kahala
Pelicano Melh.
Calland
Hampton 266A
Davis
Hill
Oriente
Tracy
'clark 63
Forrest
Woodworth
Ranson
Bragg
B-1
Bossier
Pickett
Essex
Manaus-IV
Cobb

3.332
2.832

2.902
2.493
2.081

1.948
2.766
2.630

1.403

632

794

729
625

479
471

1.373 4.588 3.097,67
2.832,00++
2.610,00++
2.217,00++
2.155,67
2.178,00+
2.081,00++
2.053,00++
1.948,00++
1.735,00
1.451,00+
1.417,00++
1.317,33
1.265,00++
1.237,00++
1.056,00++

995,50+
992,33
887,50+
805,50+
745,00++
729,00++
674,00
641,00++
531,00++
479,00++
370,33

DMS 709,7

2.610
2.217

937 2.628
1.863

++ Média do ano.
+ Média de dois anos.
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2.053

321
272

2.118

728
1.265

1.417
1.821

477
1.101

776
817
745

1.237
1.056
1.514
1.244

999

559
641
531

838

231 409

716,12 752,36



que 50 em, foram prejudicadas pela menor área de produção e as cultivares maiores
do que 120 em pela suscetibilidade ao acamamento.

A cultivar Manaus-IV obteve, também, o maior número de vagens por planta,
com 107,2 vagens, juntamente com as cultivares Pelicano Melhorada, Júpiter e Rilli-
10. O menor número de vagens por planta foi registrada nas demais cultivares testa-
das.

Houve correlação entre altura de planta, peso e número de nódulos, produ-
ção, ciclo das plantas (floração e maturação), acamamento e número de plantas co-
lhidas.

Os maiores pesos de 100 sementes foram registrada nas cultivares Calland com
23,28 gramas, seguidas de Júpiter, Ranson, Davis e Columbus. Os menores pesos fo-
ram apresentados pelas cultivares Manaus-IV, Pelicano Melhorada, Forrest e
Williams, diferindo-se significativamente.

O maior índice de acamamento foi o da cultivar Manaus-IV, como era de se
esperar, devido ao seu excessivo vigor vegetativo justificado pela alta nodulação,
maior altura final das plantas, maior número de vagens por planta e maior ciclo das
plantas (dias requerido para floração e maturação). A cultivar Oriente (cultivar pa-
terna da Manaus-IV), também, registrou maior índice de acamamento (Rahman
1977) e a cultivar Manaus-I (cultivar irmã da Manaus-IV), juntamente com a Júpi-
ter, registraram os maiores índices de acamamento no experimento de 1976/77
(Rahman, 1978). Portanto, as cultivares parentais da Manaus-IV são adequadas pa-
ra cultivo de várzea.

A diferença entre o número de plantas colhidas não foi significativo ao nível
de 95% de probabilidade, mostrando que as diferenças encontradas nas outras ca-
racterísticas agronômicas não apresentaram efeito de número de plantas.

A incidência de doença no campo não foi significativa à 95% de probabilida-
de, apesar de ser verificada a presença de pústula (Xanthomonas phaseoli var. sojen-
sis) nas cultivares Manaus-IV, Bossier, Davis, Kahala, Ramson, Forrest e Cobb; a vi-
rose SMV. (Vírus do Mosaico Comum da Soja) foi constatada em todas as cultiva-
res; podridão branca da haste (Sclerotinia sclerotiorum) também foi constatada em
todas as cultivares; já a mancha foliar (Sclerotium roifisii], escurecimento de va-
gens, hastes e pecíolo (Cercospora sojina) e (Rosellinia spp, a queima de brotos so-
mente constatada em algumas cultivares em pequena escala. Na avaliação geral de
campo o índice de doença é muito baixo, dispensando a utilização de defensivos,
não obstante a alta umidade atmosférica.

A incidência de mancha púrpura nas sementes, causado por (Cercospora kiku-
chii, não teve efeito significativo. A avaliação visual mostrou que houve efeitos leves
a moderados nas cultivares Júpiter, Williams, Ranson, B-l, Forrest e Bossier. A cul-
tivar Pelicano Melhorada mostrou ser resistente à mancha púrpura. As demais culti-
vares mostraram uma fraca incidência.
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CONCLUSOES
Pela observação dos resultados obtidos podem-se tirar as seguintes conclusões:

a. a semeadura feita no mês de outubro confirmou ser a época adequada para
plantio de soja na várzea do rio Solimões;

b. as cultivares Júpiter, Williams, Rillito, Pelicano Melhorada e Calland obti-
veram as maiores produções por hectare, seguida das cultivares Columbus,
Mitchel e Kahala as quais produziram acima de 1.900 kg/ha de grãos;

c. o cultivo de soja nessa várzea requer cultivares com 21 a 46 dias para a flo-
ração e 91 a 116 dias para a maturação e altura ideal é entre 51 a 120 em;

d. a cultivar Manaus-IV superou as demais cultivares em nodulação (número e
peso seco de nódulos, tomadas em 10 plantas), ciclo das plantas (dias re-
querido para 50% de floração e 95% de maturação), altura das plantas, nú-
mero de vagens por planta e, como conseqüência, maior índice de acama-
mento que acarretou menor produtividade. Portanto, esta cultivar não é
adequada para cultivo de soja nesta várzea;

e. houve nodulação suficiente em todas as cultivares;

f. houve correlação entre produção com a altura das plantas, número de va-
gens por planta e incidência de doenças;

g. a cultivar Pelicano Melhorada é resistente a mancha púrpura; e

h. as cultivares Júpiter, Williams e Pelicano Melhorada, demonstraram boa
adaptabilidade nos experimentos realizados em várzeas do rio Solimões.
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COMPORTAMENTO DE TREZE CULTIVARES E LINHAGENS
DE SOJA EM MATO GROSSO

C.R. Spehar
G. Urben Filho

l. Vile la '

RESUMO - Foram conduzidos dois experimentos de competição de cultivares e li-
nhagens de soja em Rondonópolis (160 30' LS) e Diamantino (140 30' LS), em

-Mato Grosso.

Os experimentos constaram de treze tratamentos e foram realizados nos anos
agrícolas de 1978/79 e 1979/80.

Analisaram-se os dados relativos à produção de grãos, altura de plantas e de
inserção da primeira vagem, acamamento e ciclo.

Com base na produção de grãos, foram separados dois grupos de genótipos
para os dois locais: um, que produziu igual ou superior a 'UFV-I' e outro, mais pró-
ximo de 'IAC-2'. As cultivares UFV-I e Santa Rosa foram as que apresentaram me-
nores al turas de plantas. A maior altura de inserção das primeiras vagens foi alcan-
çada pela cultivar Doko. As cultivares IAC-2 e IAC-5 tenderam a acamar nos dois
anos de ensaio.

BEHAVIOR OF THI RTEEN SOYBEAN CUL TIVARS ANO LlNES
IN MATO GROSSO STATE

ABSTRACT - Thirteen soybean cultivars were tested for two years (1978/79,
1979/80) in Rondonópolis (160 30' SL) and Diamantino (140 30' SU, Mato
Grosso State, Brazil.

Data on grain yield, plant height, first pod height, lodging and plant cycle
were collected and statistically analyzed.

On the basis of grain yield, two groups of cultivars were separated: one that
yielded equal or superior to 'UFV-1' and the other one with yields near 'IAC-2'.
The cultivars UFV-1 and Santa Rosa were the ones that had the least plant heights.
First pod height was maximum with Doko cultivar. '!AC-2' and 'IAC-5' showed
tendency to lodge in the two years of the experimento

1 EngO AgrO, Pesquisador da EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados _
CPAC, Caixa Postal 70.0023, CEP 73300 - Planaltina, DF.
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INTRODUÇÃO

o Estado de Mato Grosso apresenta extensas áreas cobertas por vegetação de
Cerrados, com solos ácidos e pobres em nutrientes. Mas se isso consitui um fator li-
mitante, há outros que tornam a região um potencial para a expansão da agricultura
no Brasil, tais como: grande parte das áreas é plana ou com pouco declive e a pluvio-
sidade é suficiente para a culturas.

A cultura mais difundida no estado ainda é o arroz. Isso constitui problema,
pois a monocultura acarreta maiores riscos com pragas e doenças, além de estar su-
jeita a períodos de estiagem (veranicos) que reduzem consideravelmente a produ-
ção. Diante desse fato, num programa conjunto de pesquisa, o Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados (CPAC) e a Secretaria de Agricultura de Mato Grosso
resolveram testar outras alternativas, entre elas a soja.

É fato conhecido que a soja responde à variação no comprimento dos dias.
Provavelmente seja a mais sensível dentre as espécies cultivadas (Hartwig 1973).
Assim, variedades adaptadas ao sul do Brasil não se comportam bem em baixas la-
titudes (Spehar et ai. 1982), como é caso de Mato Grosso.

Para que se possa obter variedades de soja adaptadas a uma determinada lati-
tude ou local, a maneira mais comum é através de competição de variedades intro-
duzidas de outros locais com características semelhantes. São várias as referências
sobre o uso desse método para a definição das melhores variedades de soja (Costa
& Jardim 1979, Kiihl et al. 1970, Minor & Berlato 1974, Sediyama et ai. 1971,
Silva et al. 1970). Os mesmos autores repetem os ensaios em diversas localidades
quando pretendem isolar variedades estáveis dentro de uma região.

Com base nesse raciocínio, o objetivo deste estudo foi o de obter variedades
de soja adaptadas a Mato Grosso, através de ensaios de competição em Rondonó-
polis e Diamantino.

MATERIAL E MÉTODOS

Selecionaram-se treze cultivares e linhagens de soja de bom comportamento
no Brasil Central (Relatório Técnico Anual 1977/78, 1979) para compor os ensaios
de Mato Grosso.

Os ensaios foram montados em Rondonópolis (16030' LS) e Diamantino
(14030' LS), em Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e as características físicas e
químicas dos solos podem ser vistas na Tabela 1.

O solo das duas áreas experimentais foi corrigido com calcário (de acordo
com a recomendação do Laboratório de Solos do CPAC), 240 kg/ha de P2 Os na
forma de superfosfato triplo, 100 kg/ha de K2 ° na forma de cloreto de potássio
e 40 kg/ha de FTE BR 12, como fonte de micronutrientes. Todos os corretivos
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foram distribuídos a lanço. Por ocasião de cada plantio, aplicaram-se 60 kg/ha de
P20s e 30 kg/ha de K20, na forma de superfosfato simples e cloreto de potássio,
respectivamente (adubação de manutenção).

TABELA 1. Caracterfsticas físicas e qulmicas de dois solos LE em Rondonbpolis e Diamantino,
MT.

Argila Areia Silte pH em meq/100 ml ppm
Local % % % Água 1: 1 AI Ca + Mg Kp

Rondonópol is 25,2 70,4 4,4 4.4 1.1 .5 1. 28
Diamantino 69,4 14,8 15,8 4.2 .9 .2 .5 15

,
As parcelas experimentais foram compostas de quatro linhas, espaçadas

0,6 m, com 5 m de comprimento e distribuídas em blocos casualizados. Antes da
primeira semeadura, inocularam-se as sementes de todas as variedades com bactérias
Rhizobium japonicum.

Foram coletados e analisados dados referentes a produção de grãos, altura de
plantas, altura de inserção das primeiras vagens, acamamento e ciclo. Foram colhi-
das as duas linhas centrais, desprezando-se 0,5 m de cada extremidade, para avalia-
ção de produção.

Os dados foram submetidos à análise estatística por ano, por local e combina-
ção de ano e local. As médias foram separadas pelo teste de Duncan a 5%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de análise, por ano, nos dois locais podem ser vistos na Tabela
2. Em ambos os anos, as médias de produção foram elevadas. Pode-se separar um
grupo de cultivares e linhagens que produziu igual ou superior à UFV-l e outro
gruoo próximo ou igual à IAC-2. As alturas de plantas foram superiores a 60 em
para quase todas as cultivares e linhagens, exceto UFV-l, Santa Rosa, UFV 76-5 e
IAC 73-5208, no ano agrícola de 1979/80. ° mesmo ocorreu para inserção de pri-
meira vagem que foi superior a 12 em, destacando-se a cultivar Doko com maior
altura.

Os resultados de análise por local nos dois anos podem ser visto na Tabela 3.
As produções foram mais elevadas em Rondonópolis. Por outro lado, as alturas de
plantas e de inserção da primeira vagem foram pouco superiores em Diamantino.

Quando se observa a média das produções por ano e local (Tabela 4), perce-
be-se que as cultivares e linhagens com melhor desempenho foram: Cristalina,
LO 75-1494, LO 75-2867, IAC-7, LO 75-2868, UFV-l e UFV 76-5. Santa Rosa e
UFV-I tenderam a apresentar limitado porte de planta e IAC-2 e IAC-5 tenderam
a acamar.
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TABELA 2. Produção de grãos e outras caracterlsticas agronômicas de treze cultivares e linhagens de soja nos anos agrfcola de 1978/79 e
1979/80, em Mato Grosso.

1978/79 1979/80
Cultivar

ou Produção deI Altura dei Altura dei Produção dei Altura dei Altura dei
linhagem I grãos (kg/ha) plantas (em) inserção (em) grãos (kg/ha) plantas (em) inserção (em)

Lo 75·1494 3.488 a 95 cde 16,1 defg 3.510 b 74 d 17,1 b
Lo 75- 2867 3.463 a 87 f 14,7 fg 3.529 b 68 e 12,3 cd
Cristalina 3451 a 91 ef 17,0 cdef .3.904 a 62 f 13,8 de
IAC-7 3.404 a 94 de 15,9 efg 3.362 bc 77d 17,2 b
UFV-l 3.329 ab 75 9 14,2 9 3.331 bc 48 gh 10,6 fg
Santa Rosa 3.296 ab 67 h 11,4 h 3.193 cd 46 h 9,8 9
Lo 75-2868 3.235 ab 99 bc 14,4 9 3.448 b 82 c 17,1 b
Doko 3.105 bc 97 bcd 21,9 a 3.198 cd 77c 20,4 a
UFV 76-5 3.093 bc 88 f 14,2 9 3.557 b 52 9 12,0 ef
IAC 73-5208 2.929 c 91 ef 19,4 b 3.057 d 49 gh 12,8 e
IAC-5 2.644 d 100 b 17,5 bcde 3.005 d 87 b 12,8e
IAC-2 2.582 d 118 a 18,2bcd 2.753 e 102 a 16,1 bc
IAC-6 2.492 d 114 a 18,7 bc 2.734 e 90 b 20,3 a

C.V. % 8,1 4.7 12,9 6,7 5.7 11,5
--
I Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan a 5%.



TABELA 3. Produção de grãos e outras características agronômicas de treze cultivares e linhagens de soja em Rondonópolis e Diarnanti-
no, MT, 1978/79 e 1979/80.

Rondonópolis2 Diamantino J

Cultivar
ou Produção de I Altura dei Altura dei Produção dei Altura dei Altura dei

linhagem grãos (kg/ha) plantas (em) inserção (em) grãos (kg/ha) plantas (em) inserção (em)

Cristalina 3.795 a' 75 ef 14,5 c 3.560 a 79 d 16,2 bede
UFV 76·5 3.583 b 67 g 12,6 d 3.068 c 73 e 13,6 fg
Lo 75·1494 3.579 b 78 de 15,4 c 3.419 ab 91 bc 17,9 bc
UFV·l 3.579 b 63 9 12,2 d 3.081 c 61 f 12,6 9
Lo 75-2867 3.567 b 73 f 15,7 c 3.424 ab 82 d 14,2 efg
IAC·7 3.522 bc 80 d 16,0 c 3.244 be 91 be 17,1 bcd
Lo 75·2868 3.516be 87 c 16,2 c 3.167 be 94 b 15,2 def
Santa Rosa 3.413 bcd 53 b 9,1 e 3.075 c 59 f 12,0 9
IAC 73·5280 3.313 ed 66g 16,0 c 2.672 d 74 e 16,1 bcde
Doko 3.243 d 85 c 21,0 a 3.060 c 89 c 21,2 a
IAC·5 2.967 e 99 b 16,1 c 2.682 d 88 c 14,1 efg
IAC·2 2.793 e 111 a 18,7 b 2.543 d 108 a 15,6 edef
IAC·6 2.749 e 98 b 21,0 a 2.477 d 106 a 18,0 b

C.V. % 6,2 5,2 10 8,6 5,1 13

Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Dunean a 5%.
Época de semeadura: 13 de novembro.
Época de semeadura: 19 de novembro.
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TABELA 4. Produção de grãos e outras características agronômicas de treze cultivares e linha-
gensde soja. Rondonópolis e Diamantino, 1978/79 e 1979/80.

Cultivar Produção deI Altura deI Altura deI
ou grãos (kg/ha) plantas (em) inserção (em)

linhagem

Cristalina 3.778 a 76,7 e 15,4 de
Lo 75·1494 3.499 b 84,3 d 16,6 ed
Lo 75·2867 3.496 b 77,8 e 15,0 e
IAC·7 3.383 be 85,4 d 16,6 ed
Lo 75·2868 3.342 be 90,8 c 15,7 de
UFV·1 3.330 bed 61,8 g 12,4 f
UFV 76·5 3.325 bed 70,0 f 13,1 f
Santa Rosa 3.245 ed 56,3 h 10,6 9
Doko 3.152 de 87,3 d 21,1 a
IAC 73-5208 2.993 e 70,1 f 16,1 ede
IAC·5 2.825 f 93,5 c 15,1 e
IAC-2 2.668 fg 109,9 a 17,2 c
IAC·6 2.613 9 101,9 b 19,5 b

C.V. % 7,4 5,2 11,7

Letras não comuns expressam diferenças significativas pelo teste de Dunean a 5%.

Os dados referentes a ciclo não foram analisados por terem sido inconsisten-
tes. Entretanto, a observação dos dados referentes a Rondonópolis (1978/79) in-
dica que o número de dias da emergência à maturação esteve entre 115 e 125 dias,
para todas as cultivares e linhagens, exceto Santa Rosa e IAC-2 com ciclo menor
( ± 110 dias).

Quando se comparam os dois locais com base no número de dias da emergên-
cia à floração, percebe-se que, em geral, esse período é menor em Diamantino, o
que é de esperar, pois a sua latitude é menor em 20 do que a de Rondonópolis.

CONCLUSÕES

O potencial da soja em Mato Grosso ficou evidenciado pelos resultados deste
experimento.

A continuação dos ensaios de competição de cultivares e linhagens de soja
deverá permitir a obtenção de material mais produtivo e com estabilidade de pro-
dução em Mato Grosso.
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CONDiÇÕES AGRONOMICAS DAS LAVOURAS DE SOJA
NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 1979/80

N.E. Arantes!
A.M. Hezende '

RESUMO - O trabalho foi realizado durante os meses de fevereiro e março de 1980.
Foram amostradas 90 lavouras de soja, num total estimado de 10.381 ha, em 32
municípios do Estado de Minas Gerais. Em cada lavoura, foram feitas as seguintes
avaliações: identificação da variedade e mistura varietal, estádio de desenvolvimento
e época de semeadura, população de plantas, altura da planta e da inserção da pri-
meira vagem, grau de acamamento, área coberta pelas ervas daninhas, nodulação,
uniformidade da lavoura, aspecto nutricional e rendimento estimado de grãos.

I Pesquisador da EPAMIG, Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Postal 351, CEP 38100
Uberaba, MG.

139



Comparando-se os dados obtidos com os encontrados por Sediyama et alo
(1979), num levantamento realizado em 1977/78, concluiu-se que, nas lavouras de
soja, em Minas Gerais, 'houve um aumento na mistura varietal, no porte das plantas,
no acamamento, na população de plantas, no número de nódulos e no rendimento
de grãos .. Considerou-se ainda que os principais fatores responsáveis pela baixa pro-
dutividade no estado são: baixo nível de fertilidade natural dos solos, controle ina-
dequado de plantas daninhas, preparo de solo mal feito, distribuição desuniforme
dos fertilizantes e má administração das lavouras.

AGRONOMIC ASPECTS OF THE SOYBEAN CROPS
IN MINAS GERAIS STATE

ABSTRACT - A survey of the area planted with soybean on the last year was
carried out during the months of February and March of 1980. N inety soybean
fields were sampled covering approximately 10,381 ha in 32 different countries in
Minas Gerais State. Observations were made in each field such as identification of
variety planted, varietal mixture, development stage, planting date, plant popula-
tion, height of plant and of first pod, lodging, area covered by weeds, nodulation,
uniformity of the field, nutritional aspect and estimation of yields.

A comparation between the date obtained with those found by Sediyama
et aI. (1979) in a similar survey accomplished during 1977/78, show us an increase
in plant height, plant population, lodging, number of nodes and yield. Based on
these observations we can say that the main factors responsible for the low yields
of soybeans in Minas Gerais State are: low natural fertility of the soils
under soybean cultivation, failure in the method of weed control and seedbed
preparation, irregularity of fertilizer distributions and incorrect administration of
the fields.

INTRODUÇÃO

A cultura da soja em Minas Gerais vem contribuindo de maneira notável para
o aproveitamento dos solos sob vegetação de cerrado, que ocupam, aproximada-
mente, 53% da superfície total do estado. É, atualmente, uma das melhores opções
para a abertura de novas áreas, pois propicia uma rentabilidade satisfátoria, é capaz
de fixar o nitrogênio atmosférico no solo e dispõe de variedades adaptadas a solos
de baixa fertilidade.

As lavouras de soja em Minas Gerais atingiram um nível tecnológico relativa-
mente alto, quando comparadas com outras culturas. Entretanto, a produtividade
média é ainda baixa, podendo ser aumentada pela adequação dos problemas depara-
dos pelos produtores.

Este estudo teve por obej tivo determinar as principais causas da baixa produ-
tividade das lavouras de soja em Minas Gerais para, com base nos dados, reavaliar o
programa de pesquisa em andamento. de modo que atenda às reais necessidades do
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estado. Visa também estudar a evolução das lavouras de soja, uma vez que vem com-
plementar o primeiro levantamento, realizado em 1977/78, por Sediyama et alo
(1979).

MATERIAL E MÉTODOS

o trabalho foi realizado em cinco etapas, durante os meses de fevereiro e mar-
ço de 1980, nas quais foram amostradas 90 lavouras, em 32 municípios do Estado
de Minas Gerais, sendo que 90% dos campos estudados estavam localizados nas re-
giões do Triângulo Mineiro e alto Paranaíba. As lavouras perfizeram uma área esti-
mada de 10.381 ha.

Foram feitas as seguintes avaliações em cada lavoura:
1. Identificação de variedade cultivada.
2. Mistura varie tal : foi contado o número de plantas atípicas em pelo menos

5 m de fileira, o qual foi transformado em percentagem.
3. Estádio de desenvolvimento: determinado conforme a escala de Fehr et alo

(1971 ).
4. Época de semeadura: tendo-se determinado o estádio de desenvolvimento

das plantas, estimou-se a data do plantio. Esta estimativa foi possível tomando-se
por base um experimento de época de plantio conduzido na Fazenda Experimental
da EPAMIG, em Uberaba.

5. Espaçamento entre fileiras: medido em centímetros, em pelo menos três
fileiras adjacentes, sempre com o mesmo espaçamento.

6. Densidade de plantas: contou-se o número de plantas por metro de fileira.
7. Altura da planta: medida em centímetros, a partir do solo até a extremida-

de mais alta da haste principal.
8. Altura de inserção da primeira vagem: anotada em centímetros, a partir

do solo até a primeira vagem.
9. Grau de acamamento (um a cinco): foi atribuído grau um quando todas as

plantas estavam eretas e cinco quando todas as plantas estavam acamadas.
10. Presença de ervas daninhas: avaliada em percentagem visual da cobertura do

solo.
11. Nodulação (um a quatro): as plantas foram arrancadas com enxadão e,

após cuidadosa eliminação do solo, atribuiu-se nota um para ausência de nódulos
e quatro para nodulação intensa. Em cada amostragem foram cortados vários nó-
dulos para observação da coloração interna.

12. Uniformidade da lavoura (um a quatro): considerou-se nota um para a la-
voura desuniforme e nota quatro para as lavouras uniformes. Como causa de desu-
niformidade consideraram-se os efeitos da erosão, a má distribuição de adubos e
manchas de fertilidade do solo que proporcionam, quase sempre, variações na al-
tura das plantas, na cobertura do solo pela soja e na população de plantas.

13. Aspecto nu tricional (um a quatro): estabeleceu-se uma escala arbitrária de
um a quatro para avaliar o estado nutricional das plantas. Nota um foi dada a lavou-
ras com sintomas típicos de deficiência de nutrientes e nota quatro a lavouras com
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plantas b~ desenvolvidas e sem sintomas aparentes de deficiência.
14~Estimativa de rendimento de grãos: foi baseada nas características agronô-

micas de produtividade de soja, como número de vagens e de sementes por planta
e todas as demais características mencionadas nos itens de um a 13.

Outros parârnetros mais difíceis de mensurar, como preparo do solo e geren-
ciamento de propriedades, foram avaliados de forma global, a fim de possibilitar
uma análise mais ampla.

Para a avaliação das características descritas, considerou-se como lavoura,
toda cultura de soja que pudesse ser distintamente caracterizada, ou seja, diferen-
ça varietal, época de plantio definida, anos de uso de solo (primeiro cultivo, segun-
do cultivo, etc.) e propriedades diferentes.

Em cada lavoura, todas as características avaliadas foram feitas em três repeti-
ções e a distância entre as amostragens dependia do tamanho da lavoura. De modo
geral, as repetições eram distanciadas, pelo menos, 50 m em lavouras pequenas,
sendo as distâncias maiores nas lavouras grandes. A área foi estimada tomando-se
em consideração a distância percorrida por um veículo motorizado, em dois lados
da lavoura.

Para efeito de estudo, os- dados foram agrupados em cinco regiões, de acordo
com a apresentação de semelhanças na fertilidade do solo e no sistema de produção.
Na Fig. 1, são mostradas as regiões estudadas, que coincidem com as regiões de
maior concentração de produção de soja no estado.

Região A: Parte da região vale do Rio Grande, representada pelos municípios de
Uberaba, Sacramento, Conquista, Água Comprida, Conceição das Ala-
goas, Campo Florido, Comendador Gomes, Frutal, Pirajuba e Planura.
Nesta região, predominam Latossolo Roxo Distróf cc (LRD) e Latos-
solo Vermelho-Escuro (LE).

Região B: Parte do pontal do Triângulo Mineiro, representada pelos municípios'
de Capinópolis, Centralina, Canápolis, Cachoeira Dourada e Ituiutaba.
Predominam solos férteis classificados como Latossolo Roxo (LR)

Região C: Parte do Triângulo Mineiro e alto Paranaíba, representada pelos municí-
pios de Monte Alegre de Minas, Uberlândia, Indianópolis, Nova Ponte,
Iraí de Minas, Romaria, Patrocínio, Monte Carrnelo, Coromandel, Pa- :
tos de Minas e Presidente Olegário. São solos de cerrado, com ligeira:
predominância de Latossolo Vermelho-Escuro (LE) sobre Latossolo
Vermelho-Amarelo (LV).

Região D: Região abrangida pelo Programa de Assentamento Dirigido do Alto
Paranaíba, Carmo do Paranaíba e Ibiá. Predominam os solos classifica-
dos como Latossolo Vermelho-Amarelo (LV).
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Região E: Parte da região Metalúrgica de Minas Gerais, representada pelos muni-
cípios deCordísburgo e Caetanópolis.
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FIG. 1. Regiões do Estado de Minas Gerais onde foram amostradas as lavouras de soja em 1979/
80.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

São apresentados resultados médios para o estado, para as cinco regiões men-
cionadas anteriormente e para as principais variedades cultivadas em Minas Gerais.
Foram observadas lavouras das variedades 'Santa Rosa', 'UFV-I', 'lAC-2', 'Paraná',
'Bossíer', 'lAC-5', 'UFV-2', 'Cristalina', 'lAC-2', 'JAC-T, 'lAC-8' e 'São Luiz"; po-
rém, nas análises foram consideradas apenas as cinco primeiras, pelo fato de as de-
mais não serem amplamente cultivadas pelos agricultores mineiros.

Mistura varietal: Foram caracterizadas como misturas, as plantas com diferen-
ças no ciclo, na altura, no hábito de crescimento, nas cores da flor, da pubescência
e do hilo, e na resistência a doenças foliares. A Tabela I mostra que 60,4% das la-
vouras apresentavam menos de 1% de mistura varietal, enquanto 23,1 % das lavouras
apresentavam mais de 7% de mistura.

A variedade 'Santa Rosa' apresentou a maior percentagem de mistura varie tal
(Tabela 12), confirmando os dados obtidos no levantamento anterior (Sediyama et
alo 1979), onde os autores salientaram a necessidade premente da melhoria de sua
pureza varietal. Segundo Arantes et alo (1979), a EPAMlG vem desenvolvendo um
programa de purificação desta variedade, procurando, a médio prazo, melhorar a
sua pureza genética.

o vale do Rio Grande (região A) apresentou a maior freqüência de mistura va-
rietal, pelo fato de a variedade 'Santa Rosa' ser cultivada em maior proporção que
as demais variedades nesta região (Tabela 13).

A média de mistura varie tal de todas lavouras amostradas foi de 4,5% (Tabela
13), valor este superior ao encontrado dois anos atrás para as regiões do Triângulo
Mineiro e alto Paranaiba. Estes dados mostram que, nos dois últimos anos, houve
um aumento de mistura varietal nas lavouras de soja, em Minas Gerais.

Época de semeadura: No estudo anterior, realizado por Sediyama et aI. (1979),
apenas 47,2% das lavouras avaliadas foram semeadas entre 21 de outubro e 21 de
novembro, época considerada propícia para Minas Gerais (Informe Agrope-
cuário 1978). Observa-se, pela Tabela 2, que esse valor subiu para 68,2%, indicando
que os produtores estão respondendo melhor às recomendações técnicas.

População de plantas: Nas lavouras amostradas não se verificou espaçamento
entre fileiras inferior a 35 em ou superior a 60 cm. A Tabela 3 mostra que 69,9%
das lavouras avaliadas apresentaram espaçamento de 41 a 60 em, com mais de 15
plantas por metro linear de fileira, índices considerados desejáveis, com base nos
trabalhos realizados porSediyama et alo(1972) e Reis et alo(1977).

Em valores médios, não houve grandes variações entre cultivares e regioes,
para espaçamento e densidade (Tabelas 12 e 13). A média geral para o estado foi
espaçamento de 49 em e densidade de 24,9 plantas por metro, proporcionando uma
população de 508.163 plantas por hectare. Há dois anos, em Minas Gerais, foi en-
contrada uma população de 418.146 plantas por hectare (Sediyama et alo 1979),
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indicando que, nestes dois últimos anos, houve um aumento na população de plan-
tas, o que pode ser considerado como uma das causas do aumento verificado na
produtividade.

Altura da planta, da inserção da primeira vagem e grau de acamamento: Nas Tabelas
4, 5, 6, 12 e 13, são apresentados os resultados médios obtidos no estudo destas ca-
racterísticas. Nas lavouras estudadas, as plantas apresentaram altura superior a
40 em. Em 88% das lavouras, a altura das plantas foi superior a 55 em, enquanto em
1977/78, apenas 35,85% das lavouras encontravam-se nesta faixa. A melhora no ní-
vel de tecnologia adotado pelos produtores, nos dois últimos anos, propiciou a
obtenção de plantas mais altas e maior rendimento de grãos.

Quanto à altura de inserção da primeira vagem, a grande maioria das lavouras
(63,7%) apresentou valores entre 10 e 15 em, confirmando os dados obtidos por
Sediyama et alo (1979) em 1977/78. Observou-se um maior grau de acamamento
na variedade 'Bossier', seguida pela 'IAC-2' e 'Santa Rosa' (Tabela 12). Neste ano,
o acamamento médio das lavouras foi maior do que o encontrado dois anos atrás,
em decorrência da maior altura das plantas.

Área coberta pelas ervas daninhas: A Tabela 7 mostra que 60,4% das lavouras estu-
dadas encontravam-se praticamente livres das plantas daninhas. A região pontal do
Triângulo Mineiro (Tabela 13) foi a que teve menor infestação de plantas daninhas,
indicando um maior esmero dos produtos nesta prática. Entre as variedades (Tabela
12), a 'Paraná' apresentou maior incidência de invasoras, por ser cultivada em solos
mais férteis e por se encontrar em estádio de maturação mais avançado que as de-
mais variedades, por ocasião deste estudo.

Nodulação: Apenas 2,2% das lavouras não apresentaram nódulos nas raízes, forma-
dos pela bactéria Rhizobium japonicum (Tabela 8). No levantamento anterior, feito
por Sediyama et alo (1979), foram encontrados 7.55% de lavouras sem nódulos nas
raízes (Tabela 13). A variedade que mostrou nodulação mais intensa foi a 'Bossier'
(Tabela 12).

Uniformidade das lavouras: Metade das lavouras apresentou uniformidade variando
de boa a excelente (Tabela 9).

Problemas, como preparo do solo, má distribuição das sementes e fertilizan-
tes, e uso de sementes de baixo poder genninativo, foram as principais causas da de-
suniformidade das lavouras.

Aspecto nutricional: A Tabela 10 mostra que 62,6% das lavouras apresentaram grau
superior a 2,0, ou seja, plantas com aspecto nutricional de regular a bom. Apenas
4,4% das lavouras apresentaram plantas com sintomas típicos de deficiências mine-
rais. Entre as variedades (Tabela 12), a 'UFV -1' apresentou plantas ligeiramente
mais bem nutridas, fato justificado por ser cultivada preferencialmente nos solos
mais férteis.
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Rendimento de grãos: Apenas 2,2% das lavouras apresentaram rendimento inferior
a 1.000 kg/ha (Tabela 11). Todos os casos ocorreram em Cerrado de primeiro ano
de cultivo, com a variedade 'IAC-2'. Rendimentos acima de 1.500 kg/ha foram
observados em 73,6% dos campos amostrados, sendo 10% destes, com produtivi-
dade superior a 2.500 kg/ha.

A variedade menos produtiva foi a 'IAC-2' (Tabela 12), enquanto as melhores
produtividades ficaram com 'UFV-l' e 'Bossier'.

A região que apresentou maior produtividade foi o pontal do Triângulo Minei-
ro, onde predominam os solos do tipo Latossolo Roxo. Logo, em seguida, vieram as
lavouras da região do PADAP, onde os solos vêm sendo manejados de maneira ade-
quada (Tabela 13). Rendimentos de até 3.000 kg/ha foram encontrados nestas duas
regiões mencionadas.

As perdas anteriores e durante a operação de colheita não foram consideradas
na avaliação do rendimento. Elas são variáveis de lavoura para lavoura e mesmo de
ano para ano. Arantes et al. (1980) estimaram em 1978/79, para a região do Cer-
rado mineiro, perdas na colheita em torno de 15%. Considerando-se que neste ano
de 1979/80, as lavouras apresentaram características agronômicas superiores às dos
últimos anos, as perdas devem ter girado em torno de 10%. Assim o rendimento mé-
dio do estado, estimado em 1.896 kg/ha (Tabela 13) fica reduzido para 1.707 kg/ha,
valor ainda recorde no Estado de Minas Gerais.

CONCLUSÕES

Comparando-se os dados obtidos neste estudo com os encontrados por Se-
diyama et al. (1979), concluiu-se que:

a) Aumentou a mistura varietal das lavouras de soja em Minas Gerais.

b) Houve um maior acerto na escolha da época de semeadura.

c) A população média de plantas por hectare passou de 418.146 para 508.163,
valor este bem mais próximo do recomendado.

d) A altura média das plantas passou de 55,5 em para 74,2 em, enquanto a
inserção da primeira vagem cresceu de 12,1 em para 14,1 em, ganhos con-
siderados excelentes.

e) Houve um acréscimo no grau de acarnamento, o que pode ser devido à
maior altura das plantas observadas este ano.

f) Melhorou sensivelmente o grau de nodulação nas raízes.

g) O rendimento de grãos foi o maior estimado em Minas Gerais até hoje.

Concluiu-se ainda que os principais fatores responsáveis pela baixa produti-
vidade das lavouras de soja em Minas Gerais são: baixo nível de fertilidade natural
dos solos, controle inadequado das plantas daninhas, preparo do solo mal feito, dis-
tribuição desuniforme dos fertilizantes e má administração das lavouras.
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TABELA 1. Freqüência de mistura varietal em lavouras de
soja do Estado de Minas Gerais, 1979/80.

Mistura varietal (%) Lavouras (%)

Menos de 1

1 a 7
8a15
Mais de 15

60,4
18,7
18,7
4,4

TABELA 2. Freqüência de épocas de semeadura de lavou-
ras de soja do Estado de Minas Gerais, 1979/
80.

Época de semeadura Lavouras (%)

05/10 a 20/10
12/10 a 05/11
06/11 a 20/11
21/11 a 05/12
06/12 a 20/12
21/12 a 05/01

4,4
22,0
46,2

7,7

14,3
5,4

TABELA 3. Freqüência da população média de plantas, em percentagem de lavouras de soja do
Estado de Minas Gerais, 1979/80.

Espaçamento Densidade (ot/m)

(em)
menos de 6 6 - 15 16 - 25 mais de 25

20 - 40 0,0 0,0 4,4 17,7
41 - 60 0.0 8,0 41,1 28,8

mais de 60 0,0 0,0 0,0 0,0
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TABELA 4. Freqüência da altura média de plantas das la-
vouras de soja do Estado de Minas Gerais,
1979/80.

Altura de planta (em) Lavouras (%)

Menos de 40
40 a 55
56 a 70
Mais de 70

0,0
11,0
33,0
55,0

TABELA 5. Freqüência da altura média de inserção da pri-
meira vagem de lavouras de soja do Estado de
Minas Gerais, 1979/80.

Altura de inserção
de la vagem

Lavouras (%)

Menos de 10
10 a 15
Mais de 15

2,2
63,7
34,1

TABELA 6. Freqüência do grau médio de acamamento de
plantas de lavouras de soja do Estado de Mi-
nas Gerais, 1979/80.

Grau de aeamamentoa Lavouras (%)

1,0
1,1 a 2,0
2,1 a 3,0
3,1 a 4,0

52,7
28,6
14,3
4,4

a Grau 1, todas plantas eretas e grau 5, todas ás plantas
aeamadas.
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TABELA 7. Freqüência da percentagem de área coberta

pelas ervas daninhas, nas lavouras de soja do
Estado de Minas Gerais, 1979/80.

Área coberta pelas
ervas daninhas (%)

Lavouras (%)

Menos de 05
05 a 25
26 a 50

Mais de 50

60,4
26,4

6,5
6,5

TABELA 8. Freqüência do grau médio de nodulação da

soja, nas lavouras do Estado de Minas Gerais,

1979/80.

Nodulacão ' Lavouras (%)

1,0

1,1 a 2,0

2,1 a 3,0
3,1 a 4,0

2,2

30,9

56,0
10,9

a Grau 1, ausência de nódulos; grau 4, nodulação intensa.

TABELA 9. Freqüência da uniformidade média das la-

vouras de soja do Estado de Minas Gerais,
1979/80.

Uniformidade da lavouraa Lavouras (%)

1,0
1,1 a 2,0

2,1 a 3,0
3,1 a 4,0

0,0
6,7

43',3

50,0

a Grau 1, muito desuniforme; grau 4, muito uniforme.
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TABELA 10. Freqüência do aspecto nutricional da soja,
nas lavouras do Estado de Minas Gerais,
1979/80.

Aspecto nutricionala Lavouras (%)

1,0
1,1 a 2,0
2,1 a 3,0
3,1 a 4,0

4.4
33,0
53,8
8,8

a Grau 1, plantas mal nutridas; grau 4, plantas bem nutr i-
das.

TABELA 11. Freqüência do rendimento médio estimado
de grãos das lavouras de soja do Estado de
Minas Gerais, 1979/80.

Rendimento estimado (kq/ha) Lavouras (%)

Menos de 1.000
1.001 a 1.500
1.501 a 2.000
2.001 a 2.500
2.501 a 3.000

2,2
24.4
45,5
17,7
10.4

TABELA 12. Média geral das características agronômicas das variedades 'Santa Rosa', 'UFV-1', 'IAC-2', 'Pa-
raná' e 'Bossier', cultivadas no Estado de Minas Gerais, 1979/80.

Cultivar
Característica agronômica

Santa Rosa UFV-1 IAC-2 Paraná

Mistura varietal (%) 12,2 1,3 1,0 1,1
Espaçamento entre fileiras (em) 50,2 52,7 48,1 43,9
Densidade na fileira (pl/rn) 23,5 26/1 26,5 26,4
Altura da planta (em] 70,8 71,8 88,0 63,0
Altura de inserção da 1~ vagem (em) 14,7 13,6 19,0 13,9
Grau de acamamento (1 a 5)a 1,6 1,4 1,7 1,4
Área coberta pelas ervas daninhas (%) 10,9 9,4 8,6 21,9
Nodulação (1 a 4)b 2,5 2,8 2,<1 2,5
Uniformidade da lavoura (1 a 4)c 3,0 3,2 2,7 3,1
Aspecto nutricional (1 a 4)° 2,5 2,9 2,1 2,5
Rendimento estimado (kg/ha) 1.910 2.117 1.601 1.917

Bossier

1,8
49,8
23,8
70,8
13,7
2,1
6,9
3,2
3,1
2,7

2.105

a Grau 1, todas as plantas eretas; grau 5, todas as plantas acamadas.

b Grau 1, ausência de nódulos; grau 4, nodulação intensa.

c Grau 1, muito desuniforme; grau 4, muito uniforme.

d Grau 1, plantas mal nutridas; grau 4, plantas bem nutridas.
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TABELA 13. Média das caracterlsticas agronômicas das lavouras de soja nas cinco diferentes regiões estudadas
do Estado de Minas Gerais, 1979/80.

Caracterfstica agronômica
Regiões

C D

2,2 5,1
46,4 42,1
25,5 27,1
84,0 74,6
16,2 15,1
1,7 1,8
15,5 11,7
2,5 2,7
2,9 3,3
2,3 2,8

1.750 1.954

A B

Mistura varietal (%)
Espaçamento entre fileiras (em)
Densidade na fileira (pl/m)
Altura da planta (em)
Altura de inserção da la vagem (em)
Grau de acamamento (1 a 5)a
Área coberta pelas ervasdaninhas (%)
Nodulação (1 a 4)b
. Uniformidade das lavourasdl a 4)c
Aspecto nutricional (1 a 4)
Rendimento estimado (kg/ha)

6,8
51,5
24,0
68,9
14,4
1,4
9,9
2,5
3,0
2,5

1.881

1,0
55,3
25,5
71,8
~3,4
1,8
4,5
3,3
3,5
2,9

2.432

Média do
estado

E

2,2 4,5
53,2 49,0
20,1 24,9
76,2 74,2
12,6 14,7
1,3 1,6
8,9 10,8
2,3 2,6
2,9 3,1
2,8 2,6

1.610 1.896

a Grau 1, todas as plantas eretas; grau 5, todas as plantas acamadas.

b Grau 1, ausência de nódulos; grau 4, nodulação intensa.

c Grau 1, muito desuniforme; grau 4, muito uniforme.

d Grau 1, plantas mal nutridas; grau 4, plantas bem nutridas.
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EFEITO DA DESFOLHA NA PRODUÇAO DA SOJA,
CULTIVAR UFV-'
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RESUMO - Foi realizado, em Viçosa, Minas Gerais, estudo sobre o comportamento
da soja, cultivar UFV-l, submetida a diferentes níveis de desfolha. Constatou-se que
a contribuição das folhas do terço mediano para a produção de grãos, em relação às
folhas do terço superior, é pequena. A remoção das folhas do terço mediano em
conjunto com as folhas do terço inferior teve pouco efeito sobre as características
estudadas. A desfolha dos dois terços superiores causou danos acentuados nas plan-
tas, com magnitude inferior apenas àqueles causados pela desfolha total.
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DEFOLlATION EFFECT ON THE UFV-' SOYBEAN CULTIVAR

ABSTRACT - A study of the response of the soybean cultivar UFV-' to different
levels of defoliation was conducted at Viçosa, Minas Gerais. Defoliation was carried
out by removing the leaves from the lower, middle, and upper thirds of the plants
and measuring this effect on grain production. Removal of the leaves from the
middle third had little effect as compared to removal of those of the upper third.
Likewise, leaf removal of the lower and middle thirds had little effect on the
characteristics studied. However, defoliation of the upper two thirds caused severe
lossessurpassedonly by total defoliation.

INTRODUÇÃO

Os efeitos da redução da área fotossintética da soja pela desfolha artificial, em
diferentes estádios de desenvolvimento, têm sido investigados. Enyi (1975), Teigen
e Vorst (1975) e Salvadori e Corseuil (1979), mostraram que o estádio de desenvol-
vimento reprodutivo é mais sensível ao desfolhamento que o estádio vegetativo e
que a redução no rendimento de grãos é mais acentuada quando a remoção de fo-
lhas é efetuada na fase de floração à de enchimento de grãos. A redução no rendi-
mento de grãos é mais acentuada nos estádios R3 e R5 que nos estádios V9 e R6
(Salvadori e Corseuil, 1979). A desfolha causa maiores reduções na produção de
grãos e no número de vagens por planta no estádio de desenvolvimento R3 que no
estádio V7 (Teigen e Vorst, 1975).

Johnston e Pendleton (1968) mostraram que a remoção de folhas do terço
mediano reduz o rendimento de grãos em toda a planta, sendo os efeitos mais acen-
tuados no terço mediano e no superior. Mostraram também que, de maneira geral,
a desfolha de um terço reduz o rendimento de grãos neste terço e nos demais.

Weil e Ohlrogge (1976) estudaram a influência de cinco níveis do dossel e da
competição entre plantas nos componentes do rendimento de grãos, em soja. Verifi-
caram que dois dos cinco níveis, correspondentes a 40% dos nós acima da parte in-
ferior da planta, contribuem com 54% para o rendimento de grãos. Koller (1971)
sugeriu a translocação de assimilados para a parte inferior do dossel da soja durante
o enchimento de vagens. Do mesmo modo, Stephenson e Wilson (1978) assinalam
que as folhas da parte inferior do dossel da soja não contribuem com quantidade
significativa de assimilados para outras partes da planta, e as folhas superiores cana-
lizam mais assimilados para as vagens dos nós superiores.

Thomas et alo (l974) verificaram que, nos estádios de desenvolvimento R3 e
R4, apenas desfolhas iguais ou superiores a 67% reduzem significativamente a pro-
dução de grãos, sendo a redução mais acentuada no estádio R4; nos estádios R5 e
R6, a remoção de 33% das folhas reduziu significativamente o rendimento de grãos.
McAlister e Krober (l958), Turnipseed (l972) verificaram que a redução da área fo-
liar causa pronunciados efeitos no rendimento de grãos no período de desenvolvi-
mento das vagens.
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Duarte, citado por Westermann e Crothers (1977), verificou que correlações
negativas podem ocorrer quando as estruturas das plantas que estão em desenvolvi-
mento competem por um suprimento de assimilados limitado, em conseqüência da
desfolha.

Enquanto os efeitos de diferentes níveis de remoção de folhas no rendimento
de grãos têm sido estudados, os efeitos ocorridos em cada terço da planta não vêm
sendo devidamente considerados. Estes estudos relativos à desfolha artificial da so-
ja não têm, de um modo geral, associado características agronômicas influenciadas
por diferentes níveis de desfolha à parte da planta que recebeu a injúria.

O presente trabalho foi realizado com a finalidade de estudar os efeitos de
diferentes níveis de desfolha artificial da soja sobre a produção de grãos e outras ca-
racterísticas agronômicas, em cada terço da planta e na planta toda.

IVIATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi instalado em solo Podzólico Vermelho-Amarelo câmbico,
fase terraço, em área experimental da Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa,
Minas Gerais. A semeadura foi realizada em 22/11/79, utilizando-se a variedade
UFV-l. Foi empregado o delineamento em blocos casualizados, com quatro repeti-
ções. As parcelas foram constituídas de quatro fileiras de 5,0 m de comprimento,
espaçadas de 0,70 m. As avaliações e observações foram efetuadas nas duas fileiras
centrais das parcelas, eliminando-se 0,50 m em cada extremidade.

A desfolha foi efetuada no estádio de desenvolvimento R2, correspondente
à presença de flor no nó imediatamente abaixo do último nó com uma folha com-
pletamente aberta, conforme descrições feitas por Fehr et al. (I 971).

Foram utilizados os seguintes tratamentos:

1. testemunha sem desfolha;

2. retirada de um folíolo de cada folha trifoliolada da planta (1 F);

3. retirada de dois folíolos de cada folha trifoliolada da planta (2 F);

4. retirada de três folíolos de cada folha trifoliolada da planta ou desfolha to-
tal (3 F);

5. retirada de todas as folhas do terço superior (l/3 S);

6. retirada de todas as folhas dos dois terços superiores (2/3 S);

7. retirada de todas as folhas do terço médio (1/3 M);

8. retirada de todas as folhas do terço inferior (1/3 I); e

9. retirada de todas as folhas dos dois terços inferiores (2/3 1).

Não houve remoção de folhas ou folíolos que não se encontrassem completa-
mente abertos; removeram-se as folhas ou folíolos nos ramos laterais presentes nos
terços que receberam a desfolha.
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De cada parcela foram selecionadas dezesseis plantas competitivas, eqüidistan-
tes, nas duas fileiras centrais, as quais foram numeradas com etiquetas de plástico.
Na época da colheita, selecionaram-se dez das dezesseis plantas etiquetadas, seleção
esta que foi baseada na persistência da competição. A colheita foi realizada quando
95% das plantas das parcelas apresentavam as características de maturidade comple-
ta.

As dez plantas de cada parcela selecionadas no momento da colheita foram
seccionadas na altura do coleto e em duas regiões, correspondentes aos terços das
plantas no estádio de desenvolvimento R2. Portanto, cada tratamento e repetição
constou de três porções representativas das parcelas, para estudo isolado e em con-
junto.

Fez-se a avaliação do número de ramos, número de vagens, número de grãos,
número de grãos por vagem e peso dos grãos em cada terço das dez plantas amostra-
das. As plantas restantes na área útil da parcela foram colhidas para determinação
do rendimento, em conjunto com o peso total dos grãos das dez plantas amostradas,
e para determinação do peso de lOO grãos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios das características número de ramos, número de vagens, nú-
mero de grãos, número de grãos por vagem e peso dos grãos são apresentados e dis-
cutidos em relação aos dados observados em dez plantas.

Os dados de todas as características estudadas foram submetidos à análise es-
tatística e foram calculadas as correlações simples entre algumas das características
estudadas, usando-se médias dos tratamentos.

Os valores médios referentes ao número de ramos e número de vagens encon-
tram-se na Tabela 1.

A remoção de folhas no terço mediano e a retirada de dois folíolos de cada
folha trifoliolada em toda a planta causaram aumentos significativos no número de
ramos no terço mediano das plantas. É possível que a retirada de dois folíolos de
cada folha trifoliolada em toda a planta tenha propiciado melhor penetração de luz
no dossel da planta.

A desfolha correspondente aos dois terços superiores e a desfolha total causa-
ram reduções acentuadas no número de vagens. Resultados semelhantes foram obti-
dos por McAlister e Krober (1958), Enyi (1975) e Egli e Leggett (1976).

Na Tabela 2 encontram-se os valores médios das características do número
de grãos. A desfolha total e a desfolha dos dois terços superiores causaram maiores
reduções no número de grãos, sobretudo no terço mediano e na planta toda, sendo
o efeito da desfolha total mais negativo. Não houve nenhuma redução significativa
no número de grãos por vagem, em cada terço da planta e na planta toda.
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TABE LA 1. Número médio de ramos e número médio de vagens,em cada terço da planta e na planta toda, em 10 plantasil

Número de ramos no terço Número Número de vagensno terço
Tratamentos aI total de Número total

inferior médio superior ramos inferior médio superior de vagens

Sem desfolha 4,00 15,50 ab 1,75 21,25 20,75 201,50 a 196,50 abc 418,75abc
1 F 0,37 14,25 ab 0,50 15,12 13,25 151,50 ab 139,00 bc 303,75 cde
2F 3,75 25,00 a 7,75 36,50 26,75 229,50 ab 239,25 ab 494,50 ab
3 F 0,25 5,00 b 1,50 6,75 7,50 80,75 b 110,75c 199,00 e

113 S 3,00 10,50 ab 2,00 15,50 18,25 167,75ab 145,75 abc 331,75 bcde
2/3 S 0,25 11,50 ab 0,25 12,00 11,50 84,50 b 133,50 c 229,50 de
1/3 M 5,50 23,00 a 6,75 35,25 20,50 238,50 a 245,75 a 504,75 a
113 I 1,50 18,50 ab 3,25 23,25 12,75 194,50 a 239,25 ab 446,50 abc
2/31 2,50 18,50 ab 2,75 23,75 13,00 178,75 a 179,75 abc 370,75 abcd

C.V. (%) 124,82 42,14 129,56 72,27 109,83 22,18 23,44 19,55

I I Na coluna, as médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5%de
probabilidade.

aI F - Foi íolo retirado; S - Superior desfolhado; M - Médio desfolhado; I - Inferior desfolhado.



TABELA 2. Número médio de grãos, em cada terço da planta e na planta toda, em 10 plantas, e número médio de grãos por va·
gem em cada terço da planta 1/

Número de grãos no terço Número Número de grãos/vagem no terço Média de
Tratamentos a/ total de grãos/

inferior médio superior grãos inferior médio superior /vagem

Sem desfolha 40,75 368,25 a 399,25 ab 808,25 ab 1,96 1,83 2,03 1,93
1 F 23,50 285,75 ab 266,25 ab 575,50 bcd 1,77 1,88 1,91 1,89
2 F 49,00 441,25a 474,25 a 964,50 a 1,90 1,92 1,98 1,95
3F 14,50 153,75 b 223,00 b 391,25d 1,93 1,90 2,01 1,96

113 S 33,25 330,25 ab 291,25 ab 654,75 ab 1,82 1,97 1,99 1,97
2/3 S 23,75 158,25 b 262,25 ab 444,25 ab 2,06 1,87 1,96 1,93
1/3 M 39,00 463,50 a 486,25 a 988,75 a 1,90 1,94 1,98 1,96
113 I 24,25 380,25 a 482,50 a 887,00 ab 1,90 1,95 2,02 1,98
2/3 I 24,25 337,50 ab 388,00 ab 749,75 abc 1,86 1,89 2,16 2,02

C.y. (%) 110,57 24,00 26,40 20,72 39,07 6,58 6,52 4,46
-
1 I Na coluna, as médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de
probabi Iidade.

ai F _Foi íolo retirado; S - Superior desfolhado; M - Médio desfolhado; I - Inferior desfolhado.
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A Tabela 3 ilustra os valores médios obtidos para o peso dos grãos, produção
de grãos e peso de 100 grãos. A desfolha total e a desfolha dos dois terços superio-
res da planta causaram reduções significativas no peso dos grãos, tanto no terço
mediano e no superior como na planta toda. A desfolha total causou reduções signi-
ficativas no rendimento de grãos, em conseqüência da redução do número de va-
gens. Os níveis de desfolha reduziram o peso de 100 grãos, mas somente a desfolha
total causou redução significativa no tamanho dos grãos.

A não-significância, neste trabalho, dos efeitos da desfolha sobre o número de
ramos no terço inferior e no superior, no número de vagens, no número de grãos, no
número de grãos por vagem e no peso dos grãos no terço inferior da planta pode ser
atribuída à grande variabilidade desses caracteres nessas partes da planta. Esse fato
pode ser confirmado pelos altos coeficientes de variação observados (Tabelas 1,2 e
3), o que pode ter mascarado os resultados do número de ramos na planta como um
todo.

A estimativa do coeficiente de correlação simples (r) entre algumas caracterís-
ticas encontra-se na Tabela 4.

A produção de grãos apresentou correlações positivas com o peso dos grãos,
no terço médio, superior e na planta toda, indicando a efetividade desses terços na
determinação da produção de grãos. A produção de grãos variou de acordo com o
número de ramos produzidos pela planta, principalmente no terço inferior e médio,
e de acordo com o número de vagens, no total da planta (Tabela 1). A variação no
número de grãos por vagem influenciou pouco a produção de grãos, não havendo
correlação entre o número de grãos por vagem e a produção de grãos.

158



TABELA 3. Peso médio dos grãos (g), em cada terço da planta e na planta toda, em 10 plantas, peso de 100 grãos (g) e produção
de grãos (kg/ha) 1/

Tratamentos ai
Pesomédio no terço

Pesototal Pesode Produção

inferior médio superior dos grãos 100 grãos de grãos

Sem desfolha 3,53 43,59 ab 55,87 abc 102,99 ab 12,95 a 2.139,95 a
1 F 2,60 30,39 ab 33,83 bcd 66,82 bc 11,79 ab 1.652,38 ab
2 F 5,69 49,60 a 61,05 ab 116,34 ab 12,21 ab 2.183,19a
3F 1,48 16,07 b 24,52 d 42,07 c 10,91 b 1,251,04 b

1/3 S 3,67 39,48 ab 31,41 bcd 74,56 abc 11,93ab 1.901,51 ab
2/3 S 2,55 15,87 b 26,89 cd 45,31 c 11,58 ab 1.943,42 ab
1/3 M 4,09 53,16 a 72,69 a 129,94 a 12,91 a 2.298,11 a
113 I 2,06 44,05 ab 67,53 a 113,64 ab 12,70 a 2.111,40 a
2/3 I 1,82 35,39 ab 51,71 abcd 88,92 abc 12,57 ab 1,362,81 ab

C.V. (%) 127,94 34,25 26,68 26,63 5,73 15,40

1 I Na coluna, as médias seguidas de pelo menos uma mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5%de
probabi Iidade.

ai F. Folíolo retirado; S . Superior desfolhado; M . Médio desfolhado; I . Inferior desfolhado.
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TABELA 4. Estimativa dos coeficientes de correlaçilo (r) entre os pares formados por algumas características estudadas t t

Peso total Número Número Número Peso de Produção
Características dos total de total de médio 100 grãos

grãos ramos vagens grãos/vagem grãos (kg/ha)

Peso dos grãos no terço inferior 0,578 0,717· 0,652 ·0,211 -0,077 0,654
Peso dos grãos no terço médio 0,963·· 0,883·· 0,971 •• 0,207 0,170 0,801 •
Peso dos grãos no terço superior 0,972·· 0,887·· 0,950 •• 0,311 0,450 0,794·
Peso total dos grãos 0,922·· 0,993·· 0,260 0,331 0,829·
Número de ramos no terço inferior 0;825· 0,808· 0,828· 0,248 0,204 0,749·
Número de ramos no terço médio 0,888·· 0,969·· 0,915·· 0,172 0,270 0,812·
Número de ramos no terço superior 0,799· 0,914·· 0,821 • 0,293 0,109 0,606
Número total de ramos 0,922·· 0,945·· 0,231 0,237 0,809·
Número de vagens no terço inferior 0,724· 0,785· 0,518 -0,112 0,069 0,765·
Número de vagens no terço médio 0,969·· 0,915·· 0,983 •• 0,200 0,186 0,797·
Número de vagens no terço superior 0,971 •• 0,921 •• 0,977·· 0,269 0,434 0,847··
Número total de vagens 0,993·· 0,945·· 0,224 0,304 0,848 ••
Número de grãos/vagem no terço inferior -0,151 -0,063 -0,167 0,228 0,756 • 0,127
Número de gr.ãos/vagem no terço médio 0,297 0,269 0,293 0,436 -0,249 0,162
Número de grãos/vagem no terço superior 0,176 0,127 0,138 0,849·· 0,605 0,027
Número médio de grãos/vagem 0,468 0,100
Peso de 100 grãos 0,465
Produção de grãos (kg/ha)

l/As características número de vagens, peso dos grãos e número de ramos referem-se à média de 10 plantas .

• Significativo ao nível de 5%.

•• Significativo ao nível de 1%.



CONCLUSÕES

A desfolha do terço mediano e do terço inferior das plantas de soja da varie-
dade UFY-l não causou danos significativos. Com a retirada das folhas do terço me-
diano, houve acentuado aumento de ramos nas plantas, compensando a redução de
folhas. O maior número de ramos se concentra na região mediana das plantas, segui-
da do terço inferior e superior.

Constatou-se a menor contribuição das folhas mais velhas para o rendimento
de grãos e para as outras características agronômicas estudadas. A desfolha corres-
pondente aos dois terços superiores, e a desfolha total acarretaram maiores reduções
na produção de grãos, influenciando, principalmente, o número de vagens por plan-
ta.
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EFEITO DE SISTEMAS DE PREPARO DO SOLO
NA CULTURA DA SOJA EM SUCESSÃO

COM TRIGO E SORGO
J.F. Centurion

F.M. Fernandes
V.M. Nascímento '

RESUMO· O presente ensaio foi conduzido em I~79/80, na Fazenda Experimental
da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Campus de Ilha Soltei-
ra, localizada no município de Selvíria, MS, em solo sob vegetação-de Cerrado e
cJ<!Ssificadocomo Latossolo Vermelho-Escuro Álico.
"

rfp
Realizaram-se três sistemas de preparo de solo: preparo convencional (PC) que

constou de aração, gradagern pesada e niveladora; preparo mínimo (PM), gradagem
pesada e niveladora; plantio direto (PO) no qual aplicaram-se herbicidas de contacto
(Oiquat e Paraquat). A cultivar de soja semeada em sucessão às culturas de trigo e
sorgo foi a 'Paraná'.

Os resultados mostraram não haver diferenças estatísticas para sistemas de
preparo de solo e nem para sucessão de culturas. Quando se analisou estatisticamen-
te a interação preparo de solo x sucessão de cultura, observou-se que a soja no siste-
ma de PC, tanto após sorgo como após trigo, deu melhores produções; em seguida,
o sistema de PM após sorgo e de PO após trigo, que tiveram produções pouco abai-
xo. Os tratamentos em que a produção de soja foi menor foram o PM após trigo e
PO após sorgo.

Com relação aos resultados de análises químicas, verificou-se uma maior con-
centração de nutrientes na camada superficial do solo, ou seja, até 10 em de profun-
didade sendo que a diferença na distribuição de nutrientes entre a camada superfi-
cial e as mais profundas foi mais acentuada no PO.

EFFECT OF SOIL MANAGEMENT FOR SOYBEAN
OOUBLE CROPPING WITH SORGHUM ANO WHEAT

ABSTRACT - This experiment was carried out in 1979/80, at the experimental
farm of the Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Ilha Solteira
"Carnpus", located at Selvíria, State of Mato Grosso do Sul, Brazil, on soil under
cerrado vegetation and classified as Latossol Vermelho Escuro Álico.

Three soil tillage systems were performed: conventional (PC), which con-
sisted of plowi ng, heavy gratings and leve ler ; minimum (PM), heavy gratings and
loveler; no ti Ilage (PO), where contact herbicides (Paraquat and Oiquat) were used.
The soybean cultivar sown was Paraná.

EngO Agrônomo, Prof. do Departamento de Solos e Adubos da UNESP, Campus de Ilha Sol-
teira, SP.

162



The results obtained show that there is no statistical difference neither for
soil tillage systems, nor for double-cropped. When tha interaction tillage "versus"
double-cropped was statistically analvzed, it was noticed that soybean under PC
and after sorghum and after wheat showed better yields, followed by PM after
sorghum and PD after wheat. The treatments where the soybean yields were lowest
were PM after wheat and PD after sorghum.

In relation to the results of chemical analyzes, a higher concentration of
nutrients on the superficial layer of the soil up to 10 cm deep was noticed; the dif-
ference in the distribution of nutrients between the superficial layer and the deeper
ones was more marked on the PD.

INTRODUÇÃO

Diversos sistemas de preparo do solo têm sido estudados recentemente pela
pesquisa. No Brasil, além do método convencional, os sistemas de cultivo mínimo e
plantio direto têm merecido atenção dos pesquisadores da área. Phillips & Young
(1973) definiram cultivo mínimo como sendo a redução das operações de cultivo
do solo sem causar danos ao mesmo. Os mesmos autores ainda definiram plantio di-
reto como a técnica de plantar a cultura sem preparar o solo previamente, abrindo
apenas um sulco com largura e profundidade suficiente para cobertura da semente.
Esta última constitui, portanto, o extremo do cultivo mínimo e tem demonstrado
diversas vantagens, quando comparado com o cultivo convencional, principalmente
com relação ao controle da erosão Vieira et ai. (1978) e teor de umidade do solo
Blevins et a!. (1971).

É consenso geral que o cultivo contínuo de nossos solos tem provocado um
alto grau de compactação, sendo necessária a implantação de técnicas mais racio-
nais de cultivo, como verificaram Machado & Brum (1978).

Para o caso de sucessões de culturas, como soja e trigo, é necessário um ma-
nejo adequado do solo, evitando, dessa maneira, a sua compactação. Em algumas
situações, é recomendado o plantio direto para esta sucessão. Em regiões com so-
los de Cerrado, este sistema é promissor, uma vez que, em geral, esses solos são
muito suscetíveis à erosão.

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produção de grãos de soja e as
propriedades químicas do solo nos diferentes sistemas de preparo do solo.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no ano agrícola de 1979/80, em solo sob vegeta-
ção de Cerrado, classificado como Latossolo Vermelho-Escuro Álico, Demattê
(1980), no qual testaram-se três sistemas de preparo do solo: preparo convencional
(PC) que constou de uma aração, uma gradagern pesada e uma gradagem niveladora;
preparo mínimo (PM) que teve uma gradagem pesada e uma niveladora; e plantio
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direto (PD) onde as parcelas tiveram aplicação dos herbicidas de contacto, Paraquat
+ Diquat, na dosagem de 2 Q + 2 Q lha, respectivamente.

A soja foi semeada em sucessão às culturas do trigo e do sorgo, ficando o en-
saio com os seguintes tratamentos:

1. PCS/s

2. PCS/t

3. PMS/s :

4. PMS/t :

5. PDS/s

6. PDS/t

preparo convencional, soja após sorgo

preparo convencional, soja após trigo

preparo mínimo, soja após sorgo

preparo mínimo, soja após trigo

plantio direto, soja após sorgo

plantio direto, soja após trigo

Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas,
com cinco repetições, tendo cada parcela 50 m x 35 m.

Semeou-se a soja cultivar Paraná em 01/11/79, sendo utilizada adubação de
manutenção 350 kg/ha da fórmula 4-20-20 mais 50 kg/ha de F.T.E. BR-9. As par-
celas de PD foram semeadas com a semeadeira-adubadeira do tipo ROT ACASTER.
Nas parcelas PD, foi necessária a realização de capina manual, 30 dias após a semea-
dura. As amostras de solo para fins de análise química foram realizadas na época da
colheita, com auxílio de trado e nas profundidades de 0-10 em, 10-20 em e 20-30
em, A colheita foi realizada mecanicamente, sendo considerada como parcela útil
uma área de 1.134 m? .

RESULTADOS
Os resultados referentes ao rendimento de grãos de soja, análise de variância

para os referidos dados e dados de análises químicas do solo estão apresentados nas
Tabelas 1, 2 e 3, respectivamente.

TABE LA 1. Rendimento de grãos de soja (ev. Paraná), em kg/ha, nos diversos sistemas de pre-
paro de solo com respectivas médias comparadas estatisticamente pelo teste de
Tukey, a 5% de probabilidade. Ilha Solteira, SP, 1979/80.

Bloco
Tratamento Média'

2 3 4 5
-------

PCS/s 823 783 1246 788 1217 971,4 a
PCS/t 789 896 1064 986 979 942,8 a
PMS/s 817 892 1011 800 976 899,2 ab
PMS/t 700 631 836 646 485 659,6 c
PDS/s 785 538 415 1013 1112 772,6 bc
PDSIt 753 648 703 980 1105 837,8 ab

DMS = 155,26
( ') as médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tu-

key, a 5% de probabilidade.
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TABELA 2. Análise de variância para os dados da Tabela 1. Ilha Solteira, SP, 1979/80.

Causasde variação G.L. S.Q. O.M. F.

Blocos 4 222587,53 55646,8825 0,B8NS
Preparo do solo (P) 2 184388,47. 92194,2350 1,46NS
Resíduo (a) 8 503865,87 62983,2338
(Parcelas) (14) 910841,87 65060,1336
Rotação de culturas (R) 1 34340,83 34340,8300 2,70NS
PxR 2 121852,07 60926,0350 4,79*
Resíduo Ib) 12 152474,60 12706,2167
Total 29 1219509,37
C.V. Resíduo a (%) 29,62
C.V. Resíduo b (%) 13,30

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade.

TABELA 3. Resultados de análises qu ímicas realizadas nas amostragens de solo, retiradas por
ocasião da colheita da soja, nos diversos sistemasde preparo de solo. Ilha Solteira,
SP,1979/80.

ug de T.F.S.A. e.mg/l00 ml T.F.S.A.
Tratamento Profundidade (em) %C pH

K P AI+++ Ca+++Mg++

PCS/s 0-10 1,1 4.7 96 33 0,3 2.4
10-20 1,0 4.7 96 14 0,2 2,6
20-30 0,8 4,1 84 6 0,3 3,7

PCS/t 0-10 1,3 4,8 80 24 0,2 3,1
10-20 1,2 4,4 96 14 0,1 3,5
20-30 0,9 4,4 96 5 0,2 2,2

PMS/s 0-10 1,1 5,1 96 28 0,2 3,8
10-20 1,2 4,5 100 13 0,2 3,0
20-30 0,9 4,4 96 4 0,1 2,1

PMSIt 0-10 1,2 5,1 88 23 0,0 4,0
10-20 1.1 4,6 112 7 0,3 2,8
20-30 1,0 4,3 108 3 0,1 3,5

PDS/s 0-10 1,2 5,3 128 39 0,0 4,2
10-20 1,0 4,9 88 8 0,0 4.4
20-30 1,0 4,2 80 3 0,0 3,0

POS/t 0-10 1,3 5,1 104 21 0,2 3,9
10-20 1,2 4.7 80 6 0,3 3,2
20-30 0,9 4,3 48 3 0,4 1,6
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

No PC obteve-se maior rendimento de grãos de soja, discordando dos resulta-
dos obtidos por Ramos & Dedecek (1975) e Ramos (1979). De acordo com os pri-
meiros autores, o PM e PD apresentaram maiores produções, enquanto, para o se-
gundo autor, o PD apresentou maior rendimento, quando comparado com o PC e
PM. A maior produção verificada pelo PD pode ser atribuída ao fato de ser o pri-
meiro ano do sistema, o que ainda não permitiu a presença de grande quantidade de
matéria orgânica na superfície do solo, indicada como uma das principais razões de
sucessão do sistema.

Os tratamentos com soja após sorgo apresentaram produções superiores àque-
les que continham soja após trigo, com exceção feita ao PD, pois, neste sistema,
houve o aparecimento de rebrotas de restos culturais de sorgo diminuindo, assim, o
rendimento da soja.

Os resultados de análises químicas mostraram uma maior concentração de nu-
trientes nos primeiros 10 em de profundidade no PD, concordando com os resulta-
dos obtidos por Ramos & Dedecek (1975), embora, para estes autores isto tenha
contribuído para uma maior produção de soja neste sistema quando comparado
com o PC; o mesmo não se pode concluir para o presente trabalho.
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EFEITO DO TAMANHO DE SEMENTE, PROFUNDIDADE
E DENSIDADE DE SEMEADURA SOBRE O ESTABELECIMENTO

E CARACTERISTICAS AGRONÔMICAS DA SOJA

N.A. Barni '
J.E. da S. Gornes '

J.C. Gonçalves?

\ {) {] ~\L", ~.~ -;'~:{J\('.,-v: d It; ,-l),~

RESUMO - Através-de experimentação de campo ~a na Estação Experimental
Agronômica da íversídade Federal do.Rin.Crande, dQ-SuI, município de Guaíba; UfRs,

'.Q'urant.e..O-aRQagricola 1979/8.Q. estu.Elar~m·seos-efeítos-combínados-detamarrho 1/
de.semente, profundidad e-eensichrde-ãe serrreaéura-sobr Q estahelecimento.da J\
euftttr8 e e~f.Í~ronômicas-.d:a::sovr.l!ti1izou-se o delineamento experimen- X
tal de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas, com~~ repetições por tratarnen- i':
to. As parcelas principais receberam o fator densidade em seus ~ níveis (200, 400 '/ ~
e 600 mil plantas/h a), e as subparcelas receberam as combinações das profundidades
de 2,5 em e 7,5 cm com os tamanhos de semente: grande (7,5 mm de diâmetro,
com o peso médio de 260 g por 1.000 sementes (li! íHíQ ~), pequeno (6,0 - 6,5 mm,
com o peso médio de 141 g por 1.000 sementes), e normal (5,5 - 7,5 mm, com peso
médio de 191 g por 1.000 sementes). A emergência das plantas foi acompanhada
desde o início até o completo estabelecimento da população inicial, através de con-
tagens diárias das plantas emergidas,em Gaaa tratamen.tQ. A maior velocidade de
emergência e estabelecimento das plantas foi apresentada pela profundidade de
7,5 em, principalmente na densidade de 600 mil planras/ha, em face das condições
deficientes de umidade do solo nos primeiros dias após a semeadura da soja. Com
relação ao tamanho de semente, a tendência foi no sentido de reduzir a velocidade
de emergência das plantas co.n o emprego de sementes grandes. A população de
plantas na colheita foi maior na profundidade de 2,5 cm. Entretanto, nas densida-
des de 400 e 600 mil plantas/ha houve aumento do número de plantas infrutíferas
e do grau de acamamento. Os resultados mostraram que pode ser melhorado o nível
de uniformidade de estabelecimento de uma população de plantas de soja através de
uma semeadura mais profunda com maior densidade de sementes, quando a semea-
dura for realizada em condições de deficiência hídrica para uma rápida germinação J
e emergência das plantas. 1 ./

I EngO AgrO do Instituto de Pesquisas Agronômicas - IPAGRO. Secretaria da Agricultura do
Rio Grande do Sul: Bolsista do CNPq.

2 Técnico Rural do Instituto de Pesquisas Agronômicas - IPAGRO. Rua Gonçalves Dias, 570,
Menino Deus, CEP 90000 - Porto Alegre. RS.
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EFFECT OF SEEO SIZE, OEPTH OF PLANTING ANO ROW PLANT
POPULATION ON GROWTH ANO AGRONOMIC CHARACTERISTICS

OF SOYBEAN

ABSTRACT - A field experiment conducted at the Agricultural Experiment Station
in Guaíba, RS, estimated the combined effects of seed size, seed placement, and
population densities on the establishment and agronomic characteristics of soybeans
during the growing season 1979/80. The experiment was arranged in a split plot
design with six replications. The main plots were composed of three population

.densities (200,000; 400,000; and 600,000 plants/ha), whyle the sub plots were
composed of two seeding beds (depths of 2.5 and 7.5 em) with three different seed
sizes (large, 7.5 mm diámeter with an average of 1,000 seed weight of 260 g;
small, 6.0 - 6.5 mm diameter with an average 1,000 seed weight of 141 g; and
normal, 5.5 - 7.5 mm diameter with an average 1,000 seed weight of 191 g).

Oaily counts of plants were done from the begining of emergence up to the
complete establishment of the initial stand. Faster germination and plant establish-
ment were observed when seeds were placed at depth of 7.5 cm, mainly for the
population density of 600,00 plants/ha probably as a consequence of low rnois-
ture in the soil during the first days aiter sowing.

There was a tendency to reduce the germination velocity when large seeds
were used. Final stand was higler when seeds were placed at depth of 2.5 em.
However, population densities of 400,000 and 600,000 plants/ha presented more
plants without pods and higher degree of lodging.

The results showed that it is possible to achieve a more uniform establishment
of plant populations through deeper seed placement and higher seed densities when
sowing is carried on in low soil moisture conditions.

INTRODUÇÃO

No Rio Grande do Sul, em face do sistema de sucessão trigo-soja e da exten-
são das lavouras, o produtor vê-se obrigado, muitas vezes, a efetuar semeaduras de
soja em condições que não representam as ideias, principalmente com relação à umi-
dade do solo. Considerando que no solo a umidade tende a elevar-se à medida que
aumenta a profundidade no seu perfil, especialmente após as operações de preparo,
a semeadura da soja realizada mais profundamente compensará a deficiência hídri-
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ca superficial oferecendo condições favoráveis à germinação das sementes. Entre-
. tato, esta maior profundidade irá determinar uma resistência física mais acentuada
à emergência das plantas, tendendo a reduzir a população inicial e gerando desuni-
formindade de estabelecimento.

Uma fase importante da produção de plantas de lavoura é o sucesso no esta-
belecimento de uma população uniforme. A habilidade de obter uma população
uniforme da densidade desejada pode afetar grande mente a produção e a qualidade
do produto. A profundidade de semeadura, as condições ambientais, a densidade de
semeadura e a qualidade das sementes são os principais fatores que afetam a popula-
ção de plantas e a uniformidade do estabelecimento de uma lavoura de soja.

Por sua vez, o tamanho de semente é também um outro importante fator res-
ponsável pela uniformidade das lavouras, tendo em vista que constitui um dos com-
ponentes determinantes do vigor de plântula (Kiesselback & Helm 1917). Segundo
Clark & Peck (1968), o tamanho da semente é uma característica facilmente mani-
pulada e pode ser de importância econômica em função de seus efeitos no estabele-
cimento do stand e no comportamento da planta. A uniformidade no tamanho de
semente é importante na regulagem da semeadeira uma vez que determinará um flu-
xo uniforme de sementes através dela, bem como uma distribuição uniforme das
sementes por unidade de área.

A partir de 1957, vários estudos foram realizados com o objetivo de determi-
nar o efeito da competição entre plantas Black (1957); Hanson et alo (1961) e
Mixon (1963). Estes trabalhos evidenciaram claramente que sementes maiores pro-
duziam plantas mais vigorosas, a menos que fatores ambientais as afetassem diferen-
temente. Contrariamente, Sato & Kamiyama (1956), Singh et alo(1972) e Johnson
& Lueders (1974) não verificaram diferenças na produção e na emergência das plan-
tas devidas ao tamanho de semente.·

Segundo Howell (1963), a semente de soja para germinar necessita absorver
um mínimo de 50% de umidade em relação ao seu peso seco. Em termos de tensão
de umidade do solo, a semente de soja tem sua germirtação dificultada quando a
água estiver retida a uma tensão superior a 6,6 atmosferas. Edwards & Hartwig
(1971) encontraram que as sementes de soja de tamanho médio e pequeno apresen-
tavam emergência mais rápida e maior desenvolvimento radicular do que as semen-
tes grandes em cada um dos níveis de umidade em que ocorreu a germinação. Acres-
centaram que sementes menores germinaram e desenvolveram raízes mais ra~ida-
mente do que as sementes maiores, em baixos níveis de umidade. Por outro lado,
Costa et alo (1973) verificaram que as sementes pe.quenas foram as mais prejudica-
das quando a profundidade de semeadura foi aumentada. As sementes grandes apre-
sentaram menor emergência a três centímetros de profundidade quando as condi-
ções de umidade do solo eram deficientes por ocasião da semeadura.

Segundo Gilioli (1978), não houve diferenças significativas na emergência,
grau de sobrevivência das plantas e rendimento de grãos por efeito do tamanho de
semente. Entretanto, na fase inicial do desenvolvimento houve estreita relação entre
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a altura de planta e o tamanho de semente. Fonte & Ohlrogge (1972) encontraram
um acréscimo no diâmetro do caule e no número de ramificações por planta de soja
por efeito de sementes grandes. Por sua vez, Aguiar (1978) concluiu que, em geral,
sementes de menor e maior tamanho foram significativamente inferiores em quali-
dade do que as sementes de tamanho médio.

Wetzel (1975), analisando alguns efeitos do tamanho de semente sobre o com-
portamento da soja concluiu que: 1. Sementes de tamanho médio e grande tendem
a apresentar maior viabilidade e vigor do que as sementes pequenas; 2. a velocidade
de emergência e o estabelecimento da população inicial a partir de sementes grandes
de um determinado lote serão superiores àqueles de sementes pequenas do mesmo
lote, quando as condições ambientais estiverem próximas do ótimo; 3. a altura da
planta é estreitamente relacionada com o tamanho de semente, entretanto, quando
as plantas envelhecem, esta relação tende a desaparecer; 4. plantas produzidas a
partir de sementes pequenas de um determinado lote acamam menos do que as
plantas produzidas a partir de sementes grandes do mesmo lote.

Segundo Grabe & Metzer (1969), desuniformidades na emergência de plantas
em lavouras de soja podem ser parcialmente explicadas com base na profundidade
de semeadura, cultivares e temperatura do solo durante o período de germinação.
Costa et ai. (1973), relataram que a emergência e a altura das plantas fora~ redu-
zidas com a profundidade de semeadura no experimento conduzido em Viçosa,
onde choveu logo após a semeadura. De outra forma, no experimento conduzido
em Capinópolis, nas semeaduras a seis e a nove centímetros de profundidade, a
soja apresentou emergência, altura de planta e de inserção do primeiro legume basi-
lar mais elevadas do que a três centímetros de profundidade. Neste experimento
ocorreu longo período de insolação, pouca chuva e alta temperatura do solo nos
dias subseqüentes a semeadura.

A interação entre profundidade de semeadura e tamanho de semente, como
parte do complexo de germinação e emergência, tem sido mostrada por Erickson
(1946); Rogler (1954) e Black (1956). Por sua vez, Beveridge & Wilsie (1959), tra-
balhando com alfafa, concluíram que a emergência das plantas decresceu com o
aumento da profundidade de semeadura. O vigor das plântulas foi correlacionado
com o tamanho das sementes, mas não houve uma relação consistente entre o tama-
nho da semente e a emergência. Os autores verificaram também que o vigor das
plântulas decresceu com o aumento da profundidade de semeadura. As plantas pro-
vindas de sementes semeadas mais profundamente consumiam mais reservas para
emergir e, dessa forma, tornaram-se menos vigorosas. Dentro de uma determinada
profundidade de semeadura, sementes grandes produziamplãntulas mais vigorosas.

Edje (1970) encontrou que, onde as populações de plantas foram uniformiza-
das, não houve vantagem na produção com sementes de soja de alto vigor sobre se-
mentes de baixo vigor. Além disso, apesar das diferenças nos parâmetros de cresci-
mento verificadas nos estádios iniciais de crescimento, estas diferenças não foram
aparentes em torno dos 60 dias após a semeadura.
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Num regime árido ou semi-árido, o rápido secamento do solo aumenta o de-
senvolvimento de crostas superficiais, as quais oferecem uma resistência mecánica à
emergência das plântulas. A resistência mecânica também ocorre e/ou é aumentada
com o aumento da profundidade de semeadura. Tais resistências mecânicas podem
sobrepujar a planta antes que a emergência da plântula ocorra, resultando em desu-
niformidade de estabelecimento e redução da população desejada. Neste sentido
foram realizados diversos trabalhos procurando estudar a força de emergência de
plântulas de espécies forrageiras (Williams 1956 e Jensen et ai. 1972). Estes autores
verificaram que a força exercida por uma plântula diferiu significativamente entre as
espécies estudadas e esta força era positivamente correlacionada com o peso da se-
mente.

Uma das maneiras de reduzir o efeito da resistência física, referida anterior-
mente, é incrementar a densidade de semeadura, porquanto o somatório de forças
exerci das por um maior número de indivíduos irá compesar a resistência oferecida
pela camada de solo mais espessa ou endurecida e as plântulas emergirão uniforme-
mente, com maior rapidez. Com relação à densidade de semeadura Fontes & Chlrogge
(1972) verificaram que o acamamento e o número de plantas infrutíferas aumentou
com a elevação da população, enquanto que a produção de grãos por planta de soja,
o número de ramificações e legumes por planta, e sementes por legume variaram
inversamente à população.

Com base no exposto foi realizado o presente estudo procurando determinar
em que níveis o tamanho de semente, a densidade de semeadura e a profundidade
de semeadura poderiam compensar os efeitos negativos da deficiência hídrica super-
ficial do solo no momento da semeadura da soja, em termos de velocidade e unifor-
midade de estabelecimento e características agronômicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Instalou-se o experimento a campo na Estação Experimental Agronômica da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEA-UFRS), município de Guaíba,
RS. A referida estação localiza-se na região climática da depressão central na latitu-
de de 300 05' 52" S, longitude 510 39' 08" W e altitude oscilando ao redor de
46 metros.

o clima da região é subtropical (Cfa) segundo a classificação climática de
Koppen aplicada ao Estado por Moreno (1961).

Alocou-se o experimento em solo da série Guaíba conforme descrição de Me-
Io et ai. (1966). São solos provenientes de sedimentação aluvial, apresentando-se
constituídos por um horizonte A e outro Bg, com profundidade média em torno de
um metro. Estes solos são enquadrados na categoria dos planossolos, caracterizados
por uma transição abrupta de textura entre os horizontes A e B, além de apresenta-
rem uma estrutura bem desenvolvida em blocos subangulares, com cerosidade forte
e abundante no horizonte Bg. São solos mal drenados e a presença do lençol d'água
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próximo ou mesmo à superfície, durante certas épocas do ano, é evidenciada através
das cores cinzentas no horizonte B, características de gleização. A textura do solo
é franco-arenosa e arenosa. A argila natural vai aumentando à medida que se apro-
funda o perfil. A adubação do solo seguiu as recomendações laboratoriais baseadas
nos resultados da análise. A adubação foi realizada a lanço com incorporação atra-
vés de enxada rotativa a 10 em de profundidade.

Os tratamentos estudados consistiram dos fatores densidade de semeadura nos
níveis de 200, 400 e 600 mil plantas/ha, estabelecidas através da correção da quan-
tidade de sementes em função de seu poder germinativo; profundidade de semeadu-
ra de 2,5 em e 7,5 em estabelecidos a campo através da abertura de sulcos manual-
mente, conforme o determinado pelo delineamento experimental; e os tamanhos
de semente grande, pequeno e normal (grande apresentando diâmetro das semen-
tes igual ou superior a 7,5 mm, sendo 260 gramas o peso de mil sementes; pequeno
apresentando diâmetro das sementes variando entre 6,0 a 6,5 mm, com peso de
mil sementes de 141 gramas; e normal apresentando diâmetro das sementes varian-
do de 5,5 mm até mais de 7,5 mm, sendo o peso de mil sementes de 191 gramas).
O tamanho grande representou 13,25% e o tamanho pequeno 9,75% da semente
do lote de origem, considerada normal.

Empregou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, em parcelas
subdivididas, com seis repetições por tratamento. As parcelas principais receberam
o fator densidade e as subparcelas, as seis combinações dos fatores profundidade
de semeadura e tamanho de semente. As subparcelas apresentavam uma área total
de 9,60 m", sendo 4 m de comprimento por 2,40 m de largura. A área útil consti-
tuiu-se de 3 m de comprimento por 1,20 m de largura perfazendo uma área de
3,60 m". A parcela principal apresentava as dimensões de 4 m por 14,40 m, en-
globando uma área de 57,60 m". Utilizou-se como reagente a cultivar de soja
Bragg. A semeadura foi realizada em 27.11.1979. As condições de umidade do
solo por ocasião da semeadura não eram as mais favoráveis para uma rápida germi-
nação e emergência das plantas, como pode ser visualizado na Tabela 9.

A emergência das plantas foi acompanhada, desde o início até o estabeleci-
mento final da população inicial, através de contagens diárias das plantas emergi-
das em cada tratamento nas suas seis repetições, num total de sete leituras, além da
contagem da população fmal realizada por ocasião da colheita em cada uma das sub-
parcelas do experimento. Aos resultados das leituras de emergência de plantas' foi
aplicado o método descrito por Maguire (1962) para determinar os índices de emer-
gência que avaliam a velocidade de emergência das plantas e o estabelecimento da
população desejada.

O experimento foi mantido livre da competição das plantas daninhas através
da realização de capinas manuais. Por sua vez, os insetos foram controlados de for-
ma integrada, racionalmente.

As determinações efetuadas consistiram da velocidade de estabelecimento da
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população de plantas; da estatura das plantas; do número de internós no caule da
planta; do número de ramificações por planta; do diâmetro do caule a 10 em de
altura do solo; do número de planta colhidas; do número de plantas infrutíferas; e
do grau de acamamento das plantas. O grau de acamamento das plantas foi determi-
nado segundo a metodologia utilizada por Barni et al. (1980).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estabelecimento da população de plantas foi acompanhado através de leitu-
ras diárias do número de plantas emergidas em cada uma das unidades experimen-
tais. Os resultados deste acompanhamento podem ser visualizados nas Fig. 1,2 e 3.
Analisando-se estas figuras, verifica-se que o maior percentual de emergência de
plantas, até a terceira leitura (06.12.70), foi apresentado pela semeadura realizada
a 7,5 em de profundidade. Com a precipitação pluviométrica ocorrida na data acima
referida (Tabela 9), as sementes absorveram rapidamente a água necessária ao pro-
cesso de germinação (Howell 1953) e as plantas provindas da semeadura realizada a
2,5 em de profundidade passaram a emergir com maior intensidade, sobrepujando,
até a colheita, a população de plantas da semeadura a 7,5 em, em cada uma das
densidades de semeadura testadas.

O tamanho de semente apresentou reduzido efeito no estabelecimento da po-
pulação de plantas, como pode ser constatado pela análise das Fig. 1, 2 e 3 e pela
Tabela 4, concordando com as observações de Singh et al. (1972); Johnson &
Lueders (1974) e Gilioli (1978).

A velocidade de emergência das plantas, avaliada através dos índices de emer-
gência (Tabela 1), foi menor para a semeadura mais profunda e para as menores
densidades de semeadura. A velocidade de emergência também tendeu a ser menor
com as sementes grandes na profundidade de 7,5 em (Edwards & Hartwig 1971) nas
densidades de 200 e 400 mil plantasjha. Por outro lado, a Tabela Ia mostra clara-
mente o efeito da maior profundidade em suprir umidade para a germinação das se-
mentes. Verifica-se que os índices de emergência para a profundidade de semeadu-
ra de 7,5 em sobrepujaram, em todas as densidades, aqueles observados com a se-
meadura a 2,5 em. Estes resultados confirmam a hipótese de que, em condições de
baixa umidade superficial do solo no momento da semeadura, o aumento da pro-
fundidade eleva a disponibilidade de água para a germinação das sementes de soja.

Os índices de emergência evidenciam também o grande efeito determinado
pela densidade de semeadura na velocidade de estabelecimento da população de
plantas na semeadura realizada a 7,5 em de profundidade. A densidade de 600 mil
plantasjha (Tabela 1) ressaltou com clareza este efeito.

Embora a semeadura mais profunda tenha resultado em maior velocidade ini-
cial de emergência de plantas (Tabela Ia), em razão das condições hídricas desfa-
voráveis por ocasião da semeadura (Tabela 9), a população de plantas foi mais ele-
vada na semeadura a 2,5 em de profundidade, tanto no final do estabelecimento
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das plantas (12.12.79), como também na colheita, como pode ser verificado na
Tabela 2. Resultados semelhantes foram obtidos por Beveridgge & Wilsie (1959);
Grabe & Metzer (1969) e Costa et ai. (1973). Isto sugere que, em condições favo-
ráveis de umidade do solo, a semeadura da soja deve ser realizada pouco profunda
para proporcionar um rápido estabelecimento das plantas, conferindo-lhes maior
capacidade competitiva com as plantas daninhas. Por outro lado, quando as condi-
ções de umidade do solo são deficientes, o aprofundamento da semeadura beneficia
a germinação. Contudo, para que ocorra um bom estabelecimento da população
desejada, há necessidade de acrescer a densidade de semeadura para favorecer a
emergência das plantas, porquanto o somatório de forças exercidas por um maior
número de indivíduos irá compensar a resistência mecânica proporcionada pela
camada de solo mais espessa (Williams 1956 e Jensen et ai. 1972). Os resultados
mostraram que para obter uma população ao redor de 30 plantas/rn? na colheita,
com a semeadura a 7,5 em de profundidade, é necessário utilizar uma densidade de
aproximadamente 54 plantas/m? , conforme a equação de regressão y = 0,633 x -
- 3,92, calculada a partir dos resultados da população de colheita com a semeadura a
7,5 em de profundidade.

Observações em lavouras de soja, no Rio Grande do Sul, mostraram que a po-
pulação de plantas no momento da colheita situa-se entre 25 e 30 plantas/m? , em-
bora a densidade de semeadura empregada seja de 40 plantas/rn". Portanto, tendo
em vista a recomendação atual da densidade de 40 plantas/rn? , seria necessário um
acréscimo oscilando entre 14% e 35% na quantidade de semente a ser utilizada em
semeaduras de soja, nas condições de umidade e profundidade testadas no presente
estudo. A Fig. 4 mostra o efeito da densidade e profundidade de semeadura sobre o
estabelecimento da população de plantas e sobre o número de plantas colhidas. A
Tabela 2 também ressalta o decréscimo de população de plantas na colheita em rela-
ção à população estabelecida 15 dias após a semeadura (12.12.79). Acrescenta-se
ainda o número de plantas infrutíferas (Tabela 3) o qual tendeu a elevar-se com a
densidade e diminuir com o aumento da profundidade de semeadura. A maior pro-
fundidade de semeadura exerceu um efeito reditor na população de plantas e o
comportamento das plantas, em tais condições, mostrou-se semelhante ao observa-
do com as baixas densidades de semeadura (Fontes & Ohlrogge 1972 e Costa et ai.
1973). Comportamentos semelhantes ocorreram com a estatura de planta (Tabela
4) e com o grau de acamamento (Tabela 8). O número de internós por planta apre-
sentou uma moderada tendência de elevar-se com a maior profundidade de semeadu-
ra (Tabela 5).

O número de ramificações por planta e o diâmetro do caule tenderam a ele-
var-se com as menores populações (Fontes & Ohlrogge 1972), proporcionadas tan-
to pelas menores densidades como também pela maior profundidade de semeadura.

O tamanho de semente não apresentou efeito consistente sobre as caracterís-
ticas agronômicas estudadas. Destaca-se que as determinações foram realizadas após
a colheita sobre amostras de 15 plantas, o que concorda com os resultados obtidos
por Edje (1970); Wetzel (1975) e Gilioli (1978), nos quais apenas verificaram dife-

174



renças nos estádios iniciais do crescimento das plantas.

Com relação ao tamanho de semente, em soja as evidências mostram que o
efeito deste fator, isoladamente, é muito pequeno e nas condições de campo, onde
dificilmente se consegue o ótimo (Wetzel 1975), torna-se muito difícil avaliá-Io com
precisão. A qualidade da semente, como um todo, é o que deve ser considerado
para o estabelecimento uniforme de uma população de plantas de soja. Mesmo
assim, a população de plantas na colheita foi mais elevada para a semente grande, es-
tando em segundo lugar a semente normal e, em último, a semente pequena, consi-
derando a semeadura a 2,5 em de profundidade (Tabela 2). Entretanto, na semeadu-
ra profunda esta tendência desapareceu.

A uniformidade no tamanho de semente poderá apresentar algum efeito sobre
o nível de uniformidade de distribuição de sementes quando a operação de semea-
dura for realizada com semeadeiras, tendo em vista o ajustamento na regulagem da
seméadeira que será proporcionado pelas sementes de tamanho uniforme. Entretan-
to, o presente estudo não foi delineado para avaliar este possível efeito.

CONCLUSÕES

l. A semeadura a 7,5 em de profundidade proporcionou melhores condições
de umidade para a germinação das sementes de soja, quando estas condições eram
deficientes na superfície do solo.

2. A velocidade de emergência das plantas foi aumentada pela densidade de
semeadura.

3. A profundidade de semeadura reduziu a população de plantas.

4. A semeadura a 7,5 em de profundidade aumentou a velocidade de germina-
ção e emergência das plantas quando as condições de umidade eram deficientes à
superfície do solo.

5. A elevação da densidade contribuiu significativamente para reduzir o efeito
negativo da profundidade de semeadura sobre o estabelecimento da população de
plantas.

6. O número de plantas infrutíferas elevou-se com a densidade e com a menor
profundidade de semeadura.

7. A estatura da planta e o acamaneto foram menores nas menores popula-
ções, tanto por efeito da densidade como também. da profundidade de semeadura.

8. O diâmetro do caule e o número de ramificações por planta aumentaram
com as menores populações proporcionadas tanto pela menor densidade como
também pela maior profundidade de semeadura.

9. O número de internós por planta mostrou uma leve tendência de elevar-se
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com o aumento da profundidade de semeadura.

10. O tamanho de semente não evidencou efeito consistente tanto para a emer-
gência e estabelecimento da população de plantas como também para as demais
características avaliadas.

11. Os resultados mostraram que pode ser melhorado o nível de uniformidade
de estabelecimento de uma população de plantas de soja através de uma semeadura
mais profunda com maior densidade de sementes, quando a semeadura for realizada
em condições de deficiência hídrica para uma rápida germinação e emergência (ias
plantas.
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TABELA 1. lndices de ernerqência ' de plantas de soja em função de densidade, tamanho de semente e profundidade de semea-
dura, E.E.A .. UFRS, Gualba, RS, 1979/80.

Tamanho2

de
semente

Pequeno 2,5
7,5

Densidades
em 1.000 plantas/ha Média

200 400 600

9,82 10,92 11,31 10,68 a3

7,65 8,56 8,89 8,37 b
8,73 9,74 10,10 9,52 A

10,83 10,51 10,57 10,63 a
7,18 7,11 8,83 7,71 b
9,00 8,81 9,70 9,17 A

11,43 10,34 10,73 10,83 a
6,80 6,67 8,96 7,48 b
9,12 8,50 9,84 9,16 A

a 8,95 a 9,02 b 9,88 9,28

a 10,69 a a 10,59 a a 10,87 a 10,72 a
a 7,21 b a 7,45 b b 8,89 b 7,85 b

Pref. de sem.
(em)

Normal 2,5
7,5

Média

Média

Grande 2,5
7,5

Média

Média

Prof. de sem. 2,5
7,5

Avaliam a velocidade de emergência das plantas (Maguire 1962).
2 Peso de 1.000 sementes: Normal . 191 gramas

Pequeno· 141 gramas
Grande . 260 gramas

3 Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si estatisticamente (Duncan • 5% de probabilidade). Comparações verticais,
letras à direita dos valores numéricos. Comparações horizontais, letras à esquerda dos valores numéricos.--.J-.J
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TABELA 1a. Indices de emergêncial de plantas de soja em função de densidade, tamanho de semente e profundidade.de semeadu·
ra, E.E.A .. UFRS, Gualba, RS, 1979/80.

Tamanho2 Densidades
de Prof. de sem. em 1.000 sementes/ha Média

semente (em) 200 400 600
leituras

1? 2a la 2? 1? 2a 1? 2a

Normal 2,5 0,74 2,69 1,79 4,20 1,44 4,60 1,32 a 3,83a
7,5 4,46 6,29 5,21 6,31 5,16 6,95 4,94 b 6,51 b

Média 2,60 4,49 3,50 5,26 3,30 5,78 3,13 5,17

Pequeno 2,5 1,94 4,42 1,34 4,79 2,03 4,51 1,77 a 4,57 a
7,5 4,31 5,61 4,24 5,28 5,90 7,24 4,81 b 5,59 a

Média 3,13 5,02 2,79 5,04 3,97 5,88 3,29 5,31

Grande 2,5 1,63 3,98 0,67 3,15 1,14 3,40 1,14a 3,51 a
7,5 3,43 4,73 2,39 4,34 5,70 6,96 3,84 b 5,34 b

Média 2,53 4,36 1,53 3,75 3,42 5,18 2,49 4,43

Média 2,75 4,62 2,61 4,68 3,56 5,61 2,97 4,97

Prof. de sem. 2,5 1,44 3,70 1,27 4,05 1,54 4,17 1,41 a 3,97 a
7,5 4,07 5,54 3,95 5,31 5,59 7,05 4,53 b 5,96b

"ndices relativos a primeira (04/12179) e a segunda (05/12179) leitura após o inicio da emergência das plantas (Mag~ire 1962).
1962).
Peso de 1.000 semente: Normal ·191 gramas

Pequeno· 141 gramas
Grande ·260 gramas

Valores seguidos de mesma letra, nas comparações verticais, não diferem entre si estatiticamente (Duncan . 5% de probabilidade).



TABELA 2. População (n? de plantas/m2) inicial I e finali de plantas de soja em função de densidade, tamanho de semente e pro-
fundidade de semeadura, E.E.A .. UFRS, Gualba, RS, 1979/80.

Tamanho) Densidades
de Prof. de sem. êm 1.000 plantas/ha

semente (em) 200 400 600 Média
i. f. i. f. i. f . i. f.

Normal 2,5 19 16 40 34 61 52 40 a 34 a4

7,5 12 10 27 23 42 35 27 b 23 b
Média 16 13 34 29 52 44 34 29

Pequeno 2,5 18 14 38 31 57 47 38 a 31 a
7,5 11 8 23 20 41 34 25 b 21 b

Média 15 11 31 26 49 41 32 26

Grande 2,5 21 19 40 36 61 56 41 a 37 a
7,5 11 10 23 19 42 34 25 b 21 b

Média 16 15 32 28 52 45 33 29

Média 15 13 32 28 51 43 33 28

Prof. de sem. 2,5 19 16 39 34 60 52 39 a 34a
7,5 11 9 24 21 42 34 26 b 21 b

Contagem realizada em 12/12/79 (15 d ias após a semeaduraI.
2 Contagem realizada em 16/05/80 [colheita).
) Pesode 1.000 sementes: Normal . 191 gramas

Pequeno· 141 gramas
Grande ·260 gramas

4 Valor J seguidosda mesma letra nascomparações verticais, não diferem entre si estatisticamente (Duncan 5% de probabilidadel.--.,J
.\0
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TABELA 3. Número de plantas de soja infrutlferas (plantas/m 2) em função de densidade, tamanho de semente e profundidade de
semeadura, E.E.A .. UFRS, Guaiba, RS, 1979/80.

Tamanho! Densidades
de Prof. de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente
(em)

200 400 600

Normal 2,5 0,33 2,50 7,83 3,55
7,5 0,06 1,33 3,67 1,69

Média 0,19 1,91 5,75 2,62

Pequeno 2,5 0,50 2,03 5,00 2,51
7,5 0,06 1,39 2,03 1,16

Média 0,28 1,71 1,01 1,83

Grande 2,5 0,92 3,00 7,83 3,92
7,5 0,28 0,83 2,56 1,22

Média 0,60 1,91 5,19 2,57

Média 0,36 1,85 4,82 2,34

Prof. de sem. 2,5 0,58 2,51 6,89 3,33
7,5 0,13 1,18 2,75 1,35

Peso de 1.000 sementes: Nor.mal . 191 gramas
Pequeno· 141 gramas
Grande . 260 gramas.



TABELA 4. Estatura da planta de soja (em) em função de densidade, tamanho de semente e profundidade de semeadura, E.E.A ..
UFRS, Guafba, RS, 1979/80.

Tamanho Densidades

de Prof. de sem. em 1.000 plantas/ha Média
1 (em)

200 400 600semente

Normal 2,5 72 79 77 76
7,5 71 74 77 74

Média 72 77 77 75

Pequeno 2,5 75 79 79 78
7,5 67 76 76 73

Média 71 78 78 76

Grande 2,5 75 80 77 77
7,5 77 77 76 77

Média 76 79 77 77

Média 73 78 77 76

Prof. de sem. 2,5 74 79 78 77
7,5 72 76 76 75

Peso de 1.000 sementes: Normal - 191 gr'1mas
Pequeno - 141 gramas
Grande - 250 gramas
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TABELA 5. Número de internbs por planta de soja em função de densidade, tamanho de semente e profundidade de semeadura,
E.E.A. - UFRS, Gualba, RS, 1979/80.

Tamanhol Densidades
de

Prof. de sem. em 1.000 plantas/ha Média
semente (em)

200 400 600

Normal 2,5 10 11 9 10
7,5 11 12 14 12

Média 11 12 12 11

Pequeno 2,5 10 13 10 11
7,5 11 14 13 13

Média 11 14 12 12

Grande 2,5 9 11 6 9
7,5 11 14 13 13

Média 10 13 10 11

Média 11 13 11 12

Prof. de sem. 2,5 10 12 8 10
7,5 11 13 13 12

Peso de 1.000 sementes: Normal - 191 gramas
Pequeno - 141 gramas
Grande - 260 gramas



TABELA 6. Número de ramificações por planta de soja em funçio de densidade, tamanho de semente e profundidade de semeá-
dura, E.E.A., . UFRS, Guaíba, RS, 1979/80.

Tamanhol Densidades
de Prof. de sem. em 1.000 plantas!ha Média

semente (em)
200 400 600

Normal 2,5 5 3 3 4
7,5 6 4 4 5

Média 6 4 4 5

Pequeno 2,5 6 4 3 4
7,5 6 5 4 5

Média 6 5 4 5

Grande 2,5 5 3 2 3
7,5 6 4 5 5

Média 6 4 4 4

Média 6 4 4 5

Prof. de sem. 2,5 5 3 3 4
7,5 6 4 4 5

Peso de 1.000 sementes: Normal ·191 gramas
Pequeno· 141 gramas
Grande ·260 gramas

-00
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TABELA 7. Diâmetro! do caule [mrn] da planta de soja em função de densidade, tamanho de semente e profundidade de semea-
dura, E.E.A. - UFRS, Gualba, RS, 1979/80.

Tamanh02 Densidades
de Prof. de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente [em) 200 400 600

Normal 2,5 8,0 6,0 6,0 6,7
7,5 9,0 6,0 6,0 7,0

Média 8,5 6,0 6,0 7,5

Pequeno 2,5 8,0 6,0 5,0 6,3
7,5 9,0 7,0 6,0 7,3

Média 8,5 6,5 5,5 6,8

Grande 2,5 8,0 6,0 5,0 6,3
7,5 9,0 7,0 6,0 7,3

Média 8,5 6,5 5,5 6,8

Média 8,5 6,3 5,7 7,0

Prof. de sem. 2,5 8,0 6,0 5,3 6,4

7,5 9,0 6,7 6,0 7,2

Medido a 10 em de altura do solo.
Peso de 1.000 sementes: Normal - 191 gramas

Pequeno· 141 gramas
Grande ·260 gramas



TABELA 8. Grau! de acamamento das plantas de soja em função de densidade, tamanho de semente e profundidade de semeadu-
ra, E.E.A. - UFRS, Guaiba, RS, 1979/80.

Tamanho2 Densidades

de Prof. de sem. em 1.000 plantas/ha Média
semente (em)

200 400 600

Normal 2,5 1,6 2,8 4,2 2,9
7,5 1,1 1,3 1,4 1,3

Média 1,4 2,1 2,8 2,1

Pequeno 2,5 1,3 2,0 3,4 2,2
7,5 1,1 1,2 1,3 1,2

Média 1,2 1,6 2,4 1.7

Grande: 2,5 1,8 2,8 3,8 2,8
7,5 1,2 1,3 1,3 1,3

Média 1,5 2,1 2,6 2,1

Média 1,4 1,9 2,6 2,0

Prof. de sem. 2,5 1,6 2,5 3,8 2,6
7,5 1,1 1,3 1,3 1,3

1 Graul = 20% das plantas com inclinação superior a 450 em relação à vertical.
GrauS = 80 - 100% das plantas com inclinação superior a 450 em relação à vertical.

2 Pesode 1.000 sementes: Normal - 191 gramas
Pequeno - 141 gramas
Grande - 260 gramas.-00
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00a- TABELA 9. Registros I meteorológicos diários de temperatura do solo e do ar, precipitação pluviométrica e insolação no perfodo
compreendido entre 20/11/79 e 12/12/79, E.E.A.· UFRS, Gualba, RS.

Dias
Temperatura °e Insolação Precipitação

do ar 150 em de 5 em prof. 10 em prof. h:min. mm

20 19.4 25,4 23,9 10:40
21 20,8 26,4 24,9 10:00 0,3
22 23,2 26,2 25,1 2:50 0,3
23 22,8 25,3 25,1 5:20 12,5
24 19,3 21,6 21,7 0:00 0,3
25 18,0 19,6 20,3 9:30
26 15,7 20,4 20,0 6:15
27 17,0 25,1 23,1 12:15
28 20,0 27,9 22,5 12:20
29 22,4 27,9 26,3 6:45
30 24,3 28,8 27,2 7:25 4,1

1 23,4 27,3 27,0 5:25
2 23,1 27,5 26,0 9:00 3,7
3 23,1 22,6 22,6 2:05 5,3
4 22,9 22,4 22,4 1:00
5 21,0 24,8 23,8 8:35
6 22,4 21,9 22,2 0:00 25,9
7 24,1 23,6 22,9 1:55 0,8
8 24,5 27,5 25,5 7:30 13,6
9 22,6 23,8 23,1 0:00

10 25,2 27,3 25,8 12:30
11 28,1 31,5 29,5 12:40
12 29,0 34,2 32,8 6:20 61

I Fonte: Equipe de Ecologia Agrfcola do IPAGRO.
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EFEITOS DE TlBA E ETHREL APLICADOS EM DIFERENTES
ÉPOCAS E DOSES SOBRE A PRODUÇAO E

CARACTERISTICAS DA SEMENTE DE SOJA
(GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

P.M. Rezende!
M.B. Gornide"
L.C. S. Bueno '

A.Junqueira Netto '

RESUMO - Com a fmalidade de estudar a influência da aplicação de reguladores de
crescimento na cultura da soja, conduziu-se um ensaio na Escola Superior de Agri-
cultura de Lavras, em solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro distrófico,
no ano agrícola de 1978/79.

O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados em esquema fatorial
(2 x 3 x 2 + 1) com três repetições. Os tratamentos foram constituídos pelas com-
binações de dois produtos (Tiba e Ethrel), aplicados em três doses (25,50 e 75 ppm
na forma de pulverização), em duas épocas (início e metade do florescimento), in-
cluindo-se a testemunha.

Foi empregada a cultivar Santa Rosa e as seguintes características foram ana-
lisadas: produção de grãos, número de vagens por plantas, percentagem de germina-
ção, vigor de sementes e stand final.

Maior produção de grãos resultou da aplicação dos produtos na metade do flo-
rescimento. Nesta época, a aplicação de Tiba superou a de Ethrel em 4,4%
(104 kg/ha) e a testemunha em 6,70% (155 kg/ha).

A aplicação de Tiba aumentou o vigor e a germinação das sementes ao passo
que o Ethrel provocou decréscimos progressivos com o aumento das doses.

O stand final e o número de vagens não foram influenciados pelos dois produ-
tos em qualquer época ou dosagem empregada.

EFFECT OF TIBA ANO ETHREL APPLlED IN DIFFERENT DOSES
ANO TIMES ON SOYBEAN GRAIN PRODUCTION

ANO SEED CHARACTERISTICS

ABSTRACT - Effects of Tiba and Ethrel on soybean, were investigated at the

1 EngO AgrO, Professor-Assistente do Departamento de Agricultura da ESAL - CEP 37200, La-

vras, MG.

2 EngO AgrO, Professor-Assistente do Departamento de Biologia da ESAL . CEP 37200 - La-

vras, MG.

3 EngO AgrO , Professor Titular do Departamento de Agricultura da ESAL - CEP 37200, La-

vras, MG.
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Escola Superior de Agricultura de Lavras using Oark Red Latosol dystrophic soil,
at Lavras region, Minas Gerais State, Brazil, in the growing seasonof 1978/79.

The experimental design used was randomized blocks in factorial scheme
(2 x 3 x 2 + 1) with three replicates. The treatments were two growth regulators
(Tiba and Ethrell, three concentrations (25, 50 and 75 ppm) applied at two stages
of plant growth (early and mid-flowering) and control.

The experiment used Santa Rosa cultivar and the following traits were analy-
zed: grain yield, number of pods per plant, percentage of germination, seed vigor
and final stand.

Applications of the two growht regulators at mid-flowering stage resulted in
increased grain yields. In this stage Tiba application had higher yields than the
Ethrel application 4.40% (104 kg/ha) increase and than the control 6.70%

(155 kg/ha).

Application of Tiba resultea in increased vigor and seed germination, whereas
higher concentrations of Ethrel decreased the value of these two traits.

Final stand and number of pods were not influenced by either Tiba or Ethrel.

INTRODUÇÃO

Os fito-hormõnios, reguladores de crescimento, têm sido empregados em várias
espécies com diferentes finalidades. Na cultura da soja, o ácido 2, 3, 5 triiodoben-
zóico, conhecido como Tiba, tem sido usado com a finalidade de produzir modifi-
cações morfológicas e fisiológicas que proporcionem maior rendimento de grãos,
Greer & Anderson (1965) e Humme et a!. (1972).

De acordo com Hicks et alo(1967), verifica-se, na planta de soja, grande percen-
tagem de flores abortadas; portanto, o aumento do vingamento floral, ou seja, a
produção de vagens, tem sido um objetivo fundamental das pesquisas com regula-
dores de crescimento na tentativa de amenizar tal ocorrência.

Burton & Curley (1966) e Hicks et alo (1967) verificaram que plantas de soja
tratadas com Tiba desenvolveram grande número de ramos e folhas pequenas de
coloração verde-intensa. Por outro lado, Glapp Junior (1973) e Wittwer (1954) cons-
tataram encurtamento dos entrenós próximos ao ápice, estímulo à floração e redu-
ção do tamanho das sementes.

Segundo Greer & Anderson (1965), a aplicação de Tiba, por via foliar, tem pro-
porcionado aumentos na produção. Justificam os autores que tal ocorrência se deve
ao fato de o fitorregulador, agindo como antiauxina, reduzir o crescimento vegeta-
tivo, promovendo maior fluxo de fotoassimilados para a reprodução.

Outros reguladores de crescimento são também utilizados na cultura da soja.
Slife & Earley (1970) verificaram que a aplicação de Ethrel pulverizado em plantas
da variedade 'Amsoy', nos níveis de 0,56; 1,12 e 2,24 kg/ha, em seis estádios de
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desenvolvimento das plantas, reduziu a altura da planta, peso de 100 sementes e
produção de sementes/ha. Entretanto, não se observou variação significativa nos
teores de óleo e proteína das sementes.

o objetivo do presente trabalho foi verificar o efeito de diferentes doses de Ti-
ba e Ethrel, aplicados em duas épocas, sobre a produção e características da semen-
te de soja.

MATERIAL E MÉTODOS

No ano agrícola 1978/79, o ensaio foi instalado na Escola Superior de Agricul-
tura de Lavras - ESAL, em Lavras, MG, situada a uma latitude de 210 14' S, em solo
classificado como Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, cujas características quí-
micas e físicas constam na Tabela 1.
TABELA 1. Resultados das análises qu Imicas e flsicas do solo onde foram realizados os estudos t

Caracter ísticas Resultados

pH em água
AI trocável (mE/100 cm3)

Fósforo (ppm)
Potássio (pprnl
Ca++ + Mg++ (mE/100 cm3)

Carbono (%)

Matéria orgânica (%)
Areias (%)
Limo (%)

Argila (%)

Classe textural

5,6ACM
0,1 B

21,0 A
34,0 M

2,1 M
1,48
2,55 M

28,00
15,00
57,00
Argila

• Análises realizadas no Laboratório de Solos da ESAL Q as interpretações dos resultados basea-
dos na Comissão de Fertilidade de Solo do Estado de Minas Gerais (1978).

Os dados de precipitação pluvial e temperatura média mensal encontram-se na
Tabela 2.

TABELA 2. Precipitação pluvial e temperatura média mensal durante o perlodo de condução
do experimento.

Mês/ano Precipitação
(rnrn]

Temperatura média
mensal (oC)

Nov./1978
Dez./1978
Jan./1979
Fev.l1979
Mar.l1979
Abr.l1979

233,6
203,2
202,2
400,0
185,8
77,0

20,7
20,9
20,3
21,3
21,0
19,1

Fonte: Posto Agroclimatológico da Escola Superior de Agricultura de Lavras.
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° delineamento experimental foi de blocos casualizados, em esquema fatorial
com treze tratamentos e três repetições. Os tratamentos foram constituídos pelas
combinações de dois produtos (Tiba e Ethrel) , aplicados em três doses (25, 50 e
75 ppm), em duas épocas (primeira no início e segunda na metade do florescimen-
to) e um tratamento testemunha (sem aplicação dos produtos). Foi efetuada aná-
lise de variância dos resultados obtidos aplicando-se o teste de Tukey, ao nível de
5%, para comparação das médias.

As parcelas foram constituídas por quatro fileiras de 4 m de comprimento, es-
paçadas de 0,60 m. Na colheita foram aproveitas somente as duas fileiras centrais,
eliminando-se 0,50 m de cada extremidade. Após o desbaste, realizado aos 20 dias
após a emergência, cada parcela ficou com 25 plantas por metro linear.

Foram aplicados, por hectare, 20 kg de N, 90 kg de P2 Os e 50 kg de K2 0, nas
formas de sulfato de amônio, superfosfato simples e cloreto de potássio, respecti-
vamente. Antes do plantio as sementes foram inoculadas com Nitral, na proporção
de 200 g de inoculante para 50 kg de sementes.

As aplicações dos produtos foram feitas na forma de pulverização, utilizando-
-se um pulverizador costal, a gás carbônico, com bico teejet D2, à pressão constante
de 150 lb/pol? e 300 I d'água/ha.

° plantio foi realizado em 21.11.1978, utilizando-se a cultivar Santa Rosa, de
hábito de crescimento determinado segundo Arantes & Sediyama (1978) e a colhei-
ta em 18.04.1979, quando se determinaram as seguintes características: produção
de grãos, número de vagens por planta, percentagem de germinação, vigor das se-
mentes (envelhecimento precoce) e stand final. ° número de vagens, percentagem
de germinação e vigor das sementes foram transformados, para efeito de análise es-
tatística em, Yx e Are, sen . ...(% ,respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância e as médias das características estudadas são apresentadas
nas Tabelas 3 e 4, respectivamente.

Produção de grãos e número de vagens por planta

A produção de grãos e o número de vagens por planta não foram influenciados
significativamente pelos produtos e doses testadas (Tabelas 3 e 4). Esses dados dis-
cordam dos obtidos por Slife & Earley (1970), que verificaram decréscimo na pro-
dução de grãos quando foi aplicado Ethrel na dose de 9600 ppm. Esta dosagem,
quando comparada com a maior do presente trabalhof'Zâ ppm), é muito elevada e
pode ter sido responsável pela redução da altura da planta, peso de 100 sementes e,
conseqüentemente, da produção, resultados obtidos por aqueles autores.

De acordo com Hicks et alo(1967), a aplicação de Tiba em cultivares de soja de
hábito de crescimento indeterminado causa menor acamamento, maturação mais
precoce, redução na altura da planta, maior número de vagens por planta e aumento
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TABELA 3. Resumo das análises de variãncia para a produção de grãos, número de vagens por planta, percentagem de germinação, vigor e stand
final, obtidas no ensaio de aplicação de reguladores de crescimento em soja (G/ycine max (L.) Merrill), ano agricola 1978/79, La-
vras, MG.

FV GL
Quadrados médios

Produção de N'? de vagens % de germinação Vigor Stand

grãos p~ta de sementes (envelhecime.J0 precoce) final
( x } (are, sen. V%) (are sen. %)

917444 0,30 181,68 118,04 352,02
112118 0,30 40,40 195,54" 127,38

157300 0,65 18,26 48,19 366,23
39072 0,61 211,51 " 713,68- 235,12

368449" 0,87 12,11 0,01 25,00
119669 0,02 66,86 275,72 15,09

12844 0,26 18,60 141,34 1,77
85290 0,16 25,64 397,15" 199,69
11100 0,04 19,53 34,24 127,75

167816 0,41 0,16 14,51 107,70

85942 0,41 28,20 83,56 108,30

12,55 13,94 8,72 15,71 6,47

Blocos 2
Tratamentos 12

Testemunha x resto 1
Produtos 1
Épocas 1
Doses 2
Produtos x épocas 1
Produtos x doses 2
Épocas x doses 2
Produtos x épocas x doses 2

Resíduo 24

CV (%)

* Significativo ao nível de 5%.
** Significativo ao n tvel de 1%.

\C)
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TABELA 4. Resultados médios da produção de grãos, número de vagenspor planta, percentagem de germinação, vigor e stand final, obtidos no
ensaio de aplicação de reguladores de crescimento em soja (Glvcine max (L.) Merri"), ano agrfcola 1978/79, Lavras, MG.

Produtos Épocas Doses Produção de grãos Número de vagens Germinação Vigor Stand final
(kg/ha) por planta (%) (%)

25 2.217 18,20 80,00 69,33 146
50 2.295 20,43 76,33 67,33 162
75 2.179 22,60 80,00 84,66 160

Tiba
25 2.676 25,36 84,66 84,33 160

2 50 2.442 20,23 72,66 70,66 164
75 2.293 18,70 80,33 85,00 150

25 2.496 26,23 76,66 81,33 165
50 1.924 25,53 73,66 65,33 156
75 2.186 21,73 70,66 53,66 164

Ethrel
25 2.336 20,03 76,66 78,33 163

2 50 2.315 17,13 67,33 53,66 162
75 2.449 22,56 66,33 49,00 163

Testemunha 2.316 25,44 76,33 73,00 1Ô4



de produção. Trabalhos de Bastidas & Buitrago (1972) confirmam os resultados ob-
tidos. Esses pesquisadores relatam ainda que, em experimento de campo na Colôm-
bia, a aplicação deste produto em soja provocou redução na altura da planta, maior
em cultivares de hábito de crescimento determinado do que nas de hábito indeter-
minado; entretanto, aumento na produção somente foi obtido em cultivares de
hábito indeterminado. Nestas cultivares, a redução da altura é benéfica, pois, sendo
de maior porte, ficam menos sujeitas ao acamamento; por outro lado, esta redução
faz com que os fitoassimilados se transloquem em maior proporção para as vagens,
prejudicando o crescimento vegetat.vo, resultando, assim, maior produção. Estes
resultados concordam com os obtidos neste trabalho, uma vez que a cultivar utiliza-
da foi a Santa Rosa, de hábito de crescimento determinado.

A produção de grãos foi influenciada significativamente pela época de aplicação
dos produtos. A maior produção de grãos resultou da aplicação dos produtos, na
metade do florescimento, superando em 9,12% (202 kg/ha) o valor obtido com
aplicação no início do florescimento. N metade do florescimento a aplicação de
Tiba superou a de Ethrel em 4,40% (104 kg/ha) e a testemunha em 6,70%
(155 kg/ha) conforme indica a Tabela 4.

Talvez a aplicação nesta época tenha promovido aumento de vingamento das
flores correspondente às últimas floradas, fase em que se verifica maior percenta-
[:J'l1 ue flores abortadas em plantas de soja, conforme assegura Hicks (1978).

Percentagem de germinação, vigor e stand final

Os produtos testados influenciaram significativamente a percentagem de ger-
minação e vigor das sementes. A aplicação de Tiba, em comparação com a de
Ethrel, proporcionou aumentos na germinação e vigor de, respectivamente, 7,11 e
13,33%. Quando comparada com a testemunha, embora não sendo significativa, a
aplicação de Tiba, na metade do florescimento promoveu aumentos de 2,89 e
6,99%, na germinação e vigor das sementes (Tabela 4). Possivelmente, plantas tra-
tadas com Tiba produzem sementes de qualidade superior, uma vez que há indica-
ção de Hicks (1978) e Greer & Anderson (1965) de que este regulador de cresci-
mento incrementa a atividade fotossintética, sendo os produtos formados destina-
dos aos órgãos reprodutivos, favorecendo, assim, maior translocação de fotossinte-
tatos para as sementes, reduzindo, desta maneira, o crescimento vegetativo.

O desdobramento da interação produtos x doses no vigor das sementes mostrou
que o aumento das doses de Ethrel reduziu significativamente o vigor. Na percenta-
gem de germinação uma tendência neste sentido foi também observada (Tabela 4).
Este produto, de acordo com Copeland (1976), é utn agente de senescência de fo-
lhas e, possivelmente, o aumento de suas doses tenha promovido maior queda des-
tas, ocasionando, assim, um desligamento mais rápido das sementes das vagens. Es-
se desligamento prematuro faz com que as plantas permaneçam no campo por um
período maior após a maturação fisiológica, facilitando, assim, a deterioração das
sementes. Além disso, a queda prematura de folhas poderia ocasionar menor trans-
locação de fotossintetatos para as sementes, o que explicaria a redução do vigor
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apresentada pelas sementes provenientes de plantas tratadas com Ethrel.

o stand final não foi influenciado significativamente por nenhum dos três fa-
tores em estudo.

COI\ICLUSÕES

Nas condições em que o ensaio foi realizado, as seguintes conclusões foram ob-
tidas:

1. Maior produção de grãos resultou da aplicação de Tiba e Ethrel, indistinta-
mente, por ocasião do florescimento médio.

2. A aplicação de Tiba aumentou a germinação e o vigor das sementes.

3. O vigor das sementes decresceu progressivamente com o aumento das doses
de Ethrel.

4. O stand final e o número de vagens não foram influenciados pelos produtos,
em qualquer época ou dosagem.

REFERÊNCIAS

ARANTES, N.E. & SEDIYAMA, T. Culturas ou variedades. Inf. Agropec., Belo Horizonte, 4
(43):21-3, jul. 1978.

BASTIDAS, R.G. & BUITRAGO, G.L.A. Respuestade Ia sova a Iaaplicación de ácido tr ivodo
benzoico (TIBA). Acta Agron., Palmira, 22(1):25-31,1972.

BURTON, J.C. & CURLEY, R.L. Influence of triiodobenzoic acid on growth, nodulation and
vield of inoculated sovbean. Agron. J., Madison, 58 :406-8, jul/aug. 1966.

COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Recomenda-
ÇÕBS para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais; 3~ tentativa. Belo Horizon-
te, 1978. 80p.

COPELAND, L.O. Principies of seed scienceand technology. Minneapolis, BrugessPublishing,
1976. 369p.

GLAPP JUNIOR, J.G. Responseof 'Bragg' sovbean to TIBA. Agron. J., Madison, 65 :41-3,
jan./feb.1973.

GREER, H.A.L. & ANDERSON, I.C. Responseof sovbeans to triiodobenzoic acid under field
conditions. Crop. Sci., Madison, 5 :229-32, mar./apr. 1965.'

HICKS, D.R. Growth and development. In: NORMAN, A.G. Soybean physiology, agronomy
and utilization. New York, Academic Press,1978. p.17-44.

HICKS, D.R. et aI. Responseof soybeansto TIBA (2, 3, 5 - triiodobenzoic acid) and high ferti-
lltv levels.Crop. Sci., Madison, 7 :397-8, jul./aug. 1967.

HUMME, D.J. et aI. Effects of environmental on response of soybean to TI BA. Crop. Sei.,
Madison, 12 :293-4, may./jun. 1972.

200



SLlFE, F.w. & EARLEY, E.B. Effect of ETHREL on growth and yield of soybean. Agron, J"
Madison, 62 :434-6, may./jun. 1970.

WITTWER, S.H. Control of flowering and fruit setting by regulators. In: TUCHEY, ed. Plant
regulators in agrlculture. Michigan State Colleqe, 1954. p.62-79.

EPOCAS DE DESBASTE EM EXPERIMENTOS
COM SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERRILL)

EM DIFERENTES DENSIDADES DE SEMEADURA

P.M. Hezende '
L.C.S_ Bueno '
T. Sedivarna!

A. Junqueira Netto?
L.A. P. l.irna '

A_C. Fraga!

RESUMO - Com o objetivo de estudar os efeitos de épocas de-desbaste, em diferen-
.!...esdensidades de semeadura, em experimentos de soja, ~ instalado um ensaio em
solo, classificado como Latossolo Vermelho-Escuro Distrófico, da Escola Superior
de Agricultura de Lavras, no ano agrícola 1978/7'l «: -.

f2i delineamento experimental y,ti,HgàQ f8i Q de blocos casualizados, em es- I ~
quema fatorial (4 x 2), ~~ repetições, compreendendo, respectivamente, I~Ú
épocas de desbaste (l0, 15, 20 e 25 dias após a emergência) e densidades de semea- I
dura (25 e 50% de sementes em excesso).

Foi empregada IJeste<J'l~ a cultivar UFV-2, e as seguintes características fo-
ram analisadas: produção de grãos, acamamento, altura da planta e inserção da pri-
meira vagem.

Verificou-se que a época de desbaste, nas diferentes densidades de semeadura,
não influiu nas características estudadas, mesmo quando o desbaste foi realizado
aos 25 dias após a emergência com um excesso de sementes de 50%.
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THINNING DATES FOR SOYBEAN EXPERIMENTS
UNDER DIFFERENT ROW PLANT POPULATIONS

ABSTRACT - With the purpose of studying effects of time of thinning, at different
seeding density in soybean crop, the research was conducted with soil classified as
Dark Red Latosol, at the Escola Superior de Agricultura de Lavras, in the crop year
1978/79.

The experimental design used was randomized blocks with factorial scheme
(4 x 2) and 4 replicates constituted by time of thinning (10, 15,20 and 25 days
after emergence), versus seeding density (25 and 50 seeds in excess).

The experiment used UFV-2 cultivar and the following traits were analyzed:
grain yield, lodging, plant height and height of first pod insertion.

Time of thinning at different densities did not influence the traits analyzed,
even when the thinning was practised 25 days after emergence in the treatment
with 50% seeds in excesso

INTRODUÇÃO

Em algumas culturas, embora não seja comum o desbaste em cultivos comer-
ciais, ele pode ser necessário em experimentos de campo, visando a uniformização
ou obtenção do stand desejado. De acordo com Hallauer & Sears (I969), essas
considerações são válidas para experimentos com milho, minimizando-se os efeitos
de stands variáveis nas comparações entre tratamentos. Esses autores verificaram
que, em ensaio com essa cultura, o desbaste pode ser uma prática favorável quando
não realizado após determinados estádios de desenvolvimento das plantas. Pendle-
ton & Dungan (1955) afirmam que o método mais freqüentemente usado para eli-
minar a competição entre e dentro das covas em experimentos com milho, consiste
na semeadura densa e posterior desbaste para obter o número de plantas desejado.
Esta prática é também comum em experimentos com sorgo, conforme menciona-
ram Clegg & Maranville (!972).

Em Viçosa, Minas Gerais, Figueiredo & Vieira (1968), em estudo com feijão,
verificaram que o desbaste, realizado em épocas variáveis de 6 a 24 dias após a emer-
gência das plântulas, não afetou o stand e a produção de grãos, tanto na época da
seca quando na das águas.

Na cultura da soja a prática de desbaste em ensaios experimentais é também
usuaL Brandão (I960) e Silva (I970), estudando o comportamento de algumas va-
riedades de soja no município de Viçosa e em outras localidades de Minas Gerais,
realizaram desbastes, respectivamente, 15 dias após a semeadura e quando 95 a
100% das plantas apresentaram a primeira folha trifoliada desenvolvida. Por sua vez
Paula Lima (I973), trabalhando com quatro variedades de soja e vários níveis de
adubação fosfatada e potássica, realizou o desbaste em parcelas experimentais, aos
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25 dias após a semeadura. Evangelista (1980) e Garcia (1979), mais recentemente,
efetuaram desbaste em experimentos de soja, respectivamente, aos 12 e 22 dias após
a emergência das plantas. Conforme se observa, o desbaste na cultura da soja vem
sendo feito sem que haja qualquer norma ou indicação da pesquisa a respeito da sua
melhor época.

Justifica-se, pois, um estudo a este respeito, em experimentos de soja, objeti-
vando este trabalho avaliar o efeito da época de desbaste em diferentes densidades
de semeadura sobre a produção e outras características agronômicas da cultura.

MATERIAL E MÉTODOS

o ensaio foi instalado em área experimental da Escola Superior de Agricultura
de Lavras, Minas Gerais, em 23/11/1978, em solo classificado como Latossolo Ver-
melho-Escuro Distrófico, com as seguintes características químicas: pH em água
(1:25) = 5,6; AI trocável (eq. mg/100 em") = 0,1; P (ppm) = 4,0; K (ppm) = 27 e
Ca"" +Mg++ (eq. mg/l00 em") = 2,0. Os dados de precipitação pluvial e temperatu-
ra média mensal, durante a condução do experimento, encontram-se na Tabela l.

T ABE LA 1. Precipitação e temperatura média mensal durante o período de condução do expe-
rimento.

Mês/ano
Precipitação

(rnrnl
Temperatura média mensal

(graus Celsius)

Nov./1978
Dez./1978
Jan./1979
Fev./1979
Mar./1979
Abr./1979

233,6
203,2
202,2
400,0
185,8

77,0

20.7
20,9
20,3
21,3
21,0
19,1

Fonte: Posto Agroclimatológico da Escola Superior de Agricultura de Lavras.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, em es-
quema fatorial (4 x 2), com oito tratamentos e quatro repetições. Estes tratamentos
constaram, respectivamente, de época de desbaste (10, 15,20 e 25 dias após a emer-
gência) e densidades (25 e 50% de sementes a mais da recomendação usual) que,
combinadas, forneceram os seguintes tratamentos: .

1. 25% de sementes a mais/desbaste aos 10 dias após a emergência.

2. 25% de sementes a mais/desbaste aos 15 dias após a emergência.

3. 25% de sementes a mais/desbaste aos 20 dias após a emergência.

4. 25% de sementes a mais/desbaste <lOS 25 dias após a emergência.

5. 50% de sementes a mais/desbaste aos 10 dias após a emergência.
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6. 50% de sementes a mais/desbaste aos 15 dias após a emergência.

7. 50% de sementes a mais/desbaste aos 20 dias após a emergência.

8. 50% de sementes a mais/desbaste aos 25 dias após a emergência.

As parcelas foram compostas por quatro fileiras de 5 m de comprimento,
espaçadas de 0,60 m. Na colheita foram aproveitadas somente as duas fileiras
centrais, eliminando-se 0,50 m de cada extremidade. Após o desbaste, cada par-
cela ficou com 25 plantas por metro linear.

Foi utilizada a cultivar UFV-2, que é de ciclo médio, de boa produtividade
em condições de ligeira limitação de fertilidade, sendo recomendada para o sul de
Minas Gerais e outras regiões do Estado, de acordo com Arantes & Sediyama (1978).

Fez-se calagem, com calcário calcítico, na base de 200 kg/ha 60 dias antes do
plantio. Todas as parcelas receberam adubação básica, por hectare, de 20 kg de ni-
trogênio, 90 kg de P20s e 50 kg de K20, nas formas de sulfato de amônio, super-
fosfato simples e cloreto de potássio, respectivamente, conforme recomendação da
Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais (1978).

No plantio realizado em 23/11/1978 fez-se a inoculação das sementes com
Nitrogen, na dosagem de 200 g/60 kg de semente e, na colheita realizada em
16/04/1979, determinaram-se as seguintes características: produção de grãos, altura
da planta e da inserção da primeira vagem e grau de acamamento, avaliado segundo
critério proposto porBernard et al. (1965).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de variância e as médias das características estudadas são apresenta-
das nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.

TABELA 2. Resumo das anâlises de varillncia para a produção de grãos, altura da planta, altura
de inserção da primeira vagem e acamamento, obtidas no ensaio, efeito de épocas
de desbaste em soja (G/ycine max (L.I Merrill), ano agrícola 78/79, Lavras, MG.

Quadrados médios
Fontes de
variação G.L. Produção de Altura da Altura de inser- Acamamento

grãos planta ção da 1a vagem

Repetições 3 24.438,78 264,75 34,48 1,08
Tratamentos 7 79.189,71 22,50 20,64 0,21
Épocas (E) 3 89.082,03 30,08 11,87 0,33
Densidades (D) 1 93.852,78 18,00 11,28 0,12
ExD 3 64.409,70 16,42 32,53 0,13
Resíduo 21 78.133,57 36,68 17,45 0,25
CV(%) 13,57 6,01 14,30 33,33
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TABELA 3. Resultados médios da produção de grãos, altura da planta, altura de inserção da
primeira vagem e acamamento, obtidos no ensaio efeito de épocas de desbaste em
soja {G/ycine max {L.I Merrilll ano agrlcola 78/79, Lavras, MG.

~pocas de Produção de Altura da Altura de inserção Acamamento
Densidades

grãos planta da 1!1vagem {Notas dedesbaste(sementes)
(diasl {kg/hal Icm) lcm) 1 a 51

10 1.988 99 32 1,5

15 2.110 103 26 1,8
25%

2.173 97 29 1,520
25 1.7:>0 100 32 1,5

10 2.150 98 29 1,5

15 2.178 103 29 1,7
50%

20 2.060 103 30 1,0

25 2.066 101 26 1,5

Conforme se verifica, não houve efeito de épocas de desbaste sobre as caracte-
rísticas analisadas, em diferentes densidades de semeadura. Esses resultados concor-
dam com os obtidos na cultura do milho, por Hallauer & Sears (1969) que salien-
tam a importância do uso dessa prática em experimentos, tendo por fmalidade a
uniformização ou obtenção de stand desejado, evitando, assim, possíveis perdas de
experimentos devido à ausência de um número de plantas ideal.

Verificou-se, assim, que não houve inconveniência na aplicação de excesso de
sementes mesmo ao nível de 50%, com desbaste até 25 dias após a emergência. Este
fato dá ao pesquisador de soja uma indicação prévia sobre tal procedimento, pois a
planta parece não sofrer concorrência em nutrientes, umidade e luminosidade, du-
rante este período, já que nenhuma influência foi observada sobre a produção de
grãos e outras características agronômicas.

Tudo nos leva a crer que o desbaste realizado tardiamente deve ser o mais
indicado, pois poderia minimizar problemas decorrentes de condições adversas na
fase inicial da cultura.

CONCLUSÕES

Nas condições em que o trabalho foi conduzido, as seguintes conclusões fo-
ram obtidas:

1. A época de desbaste não afetou nenhuma das características estudadas.

2. As maiores densidades iniciais, resultantes da aplicação de 25 e 50% de se-
mentes, além da quantidade habitualmente recomendada, também não promove-
ram nenhuma influência.
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INFLUENCIA DO TAMANHO DE SEMENTE, PROFUNDIDADE
E DENSIDADE DE SEMEADURA SOBRE
O RENDIMENTO DE GRÃOS DA SOJA

N.A. Barni'
J.E. da S. Gomes?

J.C. Gonçalves?

RESUMO - O trabalho foi realizado na Estação Experimental Agronômica da UFRS, \
município de Guaíba, em 1979/80. Buscou-se avaliar os efeitos de trê tamanhos de / :3
semente (grande, ;;. 7,5 mm de diâmetro com peso de mil seme es de 260 g~;
pequeno, 6,0-6,5 mm de diâmetro com peso de mil sementes de 141 ~#; e nor-
mal, 5,5 mm até mais de 7,5 mm de diâmetro, com peso de mil sementes de 191
g , duas profundidades de semeadura (2,5 e 7,5 em) e p-ês densidades de se- /"3
meadura (200, 400 e 600 mil plantas/ha), sobre o rendimento de grãos da soja e
seus componentes. Empregou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso;
em parcelas subdivididas, com ~repetições por tratamento.

Os resultados apresentaram redução estatisticamente significativa para o ren-
dimento de grãos nas semeaduras de 7,5 em de profundidade, para os y;ts tamanhos I~
de semente estudados, na densidade de 200 mil plantas/ha. Nesta densidade, o ta-
manho de semente pequeno apresentou menor rendimento em ambas as profundi-
dades de semeadura. O experimento não permitiu evidenciar efeitos significativos
no rendimento de grãos entre as t ês 'densidades de semeadura, embora houvesse /.3
tendência de rendimentos mais elevados na menor densidade.

SEED SIZE, DEPTH OF PLANTING AND ROW PLANT
POPULATION EFFECT ON THE SOYBEAN YIELD

ABSTRACT - A field experiment was conducted at the Agricultural Experiment
Station in Guaíba during the soybean growing season 1979/80. The aim was to
evaluate the effect of three seed sizes (Iarge, ;;. 7,5 mm diameter with an average
1000 seed weight of 260 g; small, 6,0 - 6,5 mm diameter with an average 1000 seed
weight of 141 g; and normal, 5,5 - > 7,5 mm diameter with an average 1000 seed
weight of 191 q}, two seeding beds (depth of 2,5 and 7,5 em). and three population
densities (200000,400000 and 600000 plants/ha) on grain yield of soybeans. The
experiment was arranged in a split plot design with six replications.

There was a significant decrease in grain yield at population density of

Eng<? AgrO do Instituto de Pesquisas Agronômicas· IPAGRO, Secretaria da Agricultura do
Rio Grande do Sul. Bolsista do CNPq.

Técnico Rural do Instituto de Pesquisas Agronômicas - IPAGRO. Gonçalves Dias, 570 - Meni-
no Deus - 90000 - Porto Alegre, RS.
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200 000 plants/ha for the three seed sizes when the seeds were placed at depth of
7,5 cm. At this population density the smaller seed size presented the lowest grain
yield on both seed beds. There was no difference in grain yield among the three
population densities although a tendency of higher grain yield for the lower popula-
tion density was observed.

INTRODUÇÃO

o tamanho de semente tem sido observado por diversos autores como uma ca-
racterística determinante do vigor de plântula cujos reflexos atingem o rendimento
de grãos e, até mesmo, a qualidade do produto colhido (Kiesselback & Helm 1917,
Beveridge & Wilsie 1959, Smith & Camper 1970, Fehr & Probst 1971, Fontes &
Ohlrogge 1972, Burris et al. 1973, Costa et al. 1973, Aguiar 1974, Popinigis 1976 e
Aguiar 1978). Por outro lado, Sato & Kamiyama (1956), Singh et al. (1972), J ohn-
son & Luedders (1974) e Gilioli (1979) não verificaram diferenças na produção e na
emergência das plantas devidas ao tamanho de semente.

Segundo Burris et al. (1973), é improvável que os agricultores possam obter
aumentos na produtividade da soja através da semeadura de sementes de tamanhos
específicos.

Por sua vez, Edje (1970) encontrou que, onde as populações de plantas foram
uniformizadas, não houve vantagem na produção com sementes de soja de alto vigor
sobre as sementes de baixo vigor.

Para verificar o efeito da densidade de semeadura e do tamanho de semente,
Fontes & Ohlrogge (1972) realizaram um trabalho no qual concluíram que o aca-
mamento e o número de plantas infrutíferas aumentaram com o aumento da popu-
lação, enquanto que a produção de grãos por planta, o número de legumes por plan-
ta e de sementes por legume variaram inversamente à população. Segundo estes au-
tores, isto sugere que a uniformidade de plantas, obtida por sementes de tamanho
uniforme, pode ser básica para alcançar altos níveis de produção.

Com relação ao efeito de densidade de semeadura Queiroz (1975) encontrou
que o número de legumes, o número de sementes e o rendimento por planta dimi-
nuíram com o aumento da população, enquanto que o número de sementes por le-
gume e o peso da semente sofreram pequena influência. Segundo o mesmo autor,
o número de ramificações diminuiu com o aumento da população, assim como a
importância das ramificações para o número de legumes,'o número de sementes e o
rendimento por planta. O autor (Queiroz 1975) acrescenta ainda que a importância
das ramificações para o número de sementes por legume e para o peso da semente
foi pouco influenciada pela população, enquanto que a mortalidade de plantas ele-
vou-se com o aumento da mesma.

Um outro fator vinculado às respostas do tamanho de semente e da densidade
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de semeadura relativamente ao estabelecimento da cultura, ao comportamento agro-
nômico e à produção da soja é a profundidade de semeadura. Semeaduras mais pro-
fundas tendem a reduzir a população de plantas (Beveridge & Wilsie 1959, Grabe &
Metze 1969, Burris et aI. 1973 e Costa et al. 1973) e o vigor de plântulas, uma vez
que as sementes semeadas mais profundamente consomem mais reservas para emer-
gir (Beveridge & Wilsie 1959 e Everson 1970). Por outro lado, a maior profundidade
de semeadura proporciona melhores condições de umidade para a emergência das
plantas quando a semeadura for realizada em condições de deficiência hídrica (Bar-
ni et al. 1980).

Em razão do exposto, o presente estudo foi delineado procurando determinar
o efeito do tamanho de semente, densidade e profundidade de semeadura sobre o
rendimento de grãos da soja e seus componentes.

MATERIAL E MÉTODOS

Instalou-se o experimento a campo, na Estação Experimental Agronômica da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (EEA-UFRS), município de Guaíba,
RS. A referida estação localiza-se na região climática da depressão central na latitu-
de de 300 05' 52" S, longitude de 510 39' 08" W e altitude oscilando ao redor de
46 metros.

o clima da região é subtropical (Cfa), segundo a classificação climática de
Koeppen, aplicada ao estado por Moreno (1961). A temperatura média do mês mais
quente, janeiro, é de 24,60C e a do mês mais frio, julho, de 13,80C. A precipitação
média anual da região é de 1.322 mm.

Alocou-se o experimento em solo da série Guaíba, conforme descrição de
Mello et aI. (1966). São solos provenientes de sedimentação aluvial, apresentando-se
constituídos por um horizonte A e outro Bg, com profundidade média em torno de
um metro. Estes solos são enquadrados na categoria dos planossolos, caracterizados
por uma transição abrupta de textura entre os horizontes A e B, além de apresenta-
rem uma estrutura bem desenvolvida em blocos subangulares, com cerosidade forte
a abundante no horizonte Bg. São solos mal drenados e a presença do lençol d'água
próximo ou mesmo à superfície, durante certas épocas do ano, é evidenciada atra-
vés das cores cinzentas no horizonte B, características da gleização. A análise quími-
ca do solo acusou os seguintes valores: pH - 5,9; P2 Os - 18,5 ppm; K2 0- 68 ppm e
matéria orgânica - 0,6%. A textura do solo é franco-arenosa a arenosa. A argila natu-
ral vai aumentando à medida que se aprofunda o perfil. A adubação do solo seguiu
as recomendações laboratoriais baseadas nos resultados da análise. A adubação foi
realizada a lanço com incorporação através de enxada rotativa, a 10 em de profundi-
dade.

Os tratamentos estudados consistiram dos fatores densidade de semeadura nos
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níveis de 200, 400 e 600 mil plantas por hectare, estabelecidos através da correção
da quantidade de sementes em função de seu poder germinativo; profundidades de
semeadura de 2,5 em e 7,5 em estabelecidas a campo através da abertura de sulcos
manualmente, conforme o determinado pelo delineamento experimental; e os tama-
nhos de semente grande, pequeno e normal (grande apresentando diâmetro das se-
mentes igualou superior a 7,5 mm, sendo 260 gramas o peso de mil sementes; pe-
queno apresentando diâmetro das sementes variando entre 6,0 a 6,5 rnrn, com peso
de mil sementes de 141 gramas; e normal apresentando diâmetro das sementes va-
riando de 5,5 mm até mais de 7-,5 rnm, sendo o peso de mil sementes de 191 gra-
mas). O tamanho grande representou 13,25% e o tamanho pequeno 9,75% da se-
mente do lote de origem, considerada normal.

Empregou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, em parcelas
subdivididas, com seis repetições por tratamento. As parcelas principais receberam
o fator densidade e as subparcelas as seis combinações dos fatores profundidade de
semeadura e tamanho de semente. As subparcelas apresentavam uma área total de
9,60 m", sendo 4,00 m de comprimento por 2,40 m de largura. A área útil cons-
tituiu-se de 3,00 m de comprimento por 1,20 m de largura, perfazendo uma área
de 3,60 m". O espaçamento adotado foi de 0,60 m entre filas.

O experimento foi mantido livre da competição das plantas daninhas atra-
vés da realização de capinas manuais. Por sua vez, os insetos foram controlados
de forma integrada com um emprego mínimo de inseticidas.

As determinações efetuadas consistiram da população de plantas colhidas;
do número de plantas infrutíferas; do rendimento de grãos; do número de legumes
por planta; do número de grãos por legume; do peso de 100 sementes; da produção
de sementes por planta e do grau de retenção foliar. O grau de retenção foliar foi
tleterminado segundo a metodologia utilizada por Barni et al. (1980).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados correspondentes ao rendimento de grãos mostraram variações
estatisticamente significativas para o fator densidade, diminuindo com o aumento
dos níveis do mesmo na profundidade de 2,5 em (Tabela 1), concordando com os
resultados obtidos por Fontes & Ohlrogge (1972) e Queiroz (1975). Por outro lado,
na maior profundidade de semeadura o rendimento de grãos tendeu a ser mais redu-
zido com a densidade de 200 mil plantas por hectare Este efeito foi determinado
pela grande redução desuniforme da população de plantas (Beveridge & Wilsie 1959,
Grabe & Metze 1969 e Costa et al. 1973) ocorrida nesta densidade de semeadura
(Tabela 2) a qual não foi compensada, o suficiente, pelos demais componentes do
rendimento (Tabelas 4, 7, 10). Nesta análise, constata-se que, à medida que aumen-
tou a densidade de semeadura na profundidade de 2,5 em, aumentou também a
competição intra-específica gerando elevação do número de plantas infrutíferas
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(Tabela 3) e reduzindo o rendimento de grãos. Na maior profundidade de semeadu-
ra, este efeito foi minorado através da redução da população de plantas (Tabela 2) _
que resultou em decréscimo também no número de plantas infrutíferas, assemelhan-
do-se aos resultados obtidos por Fontes & Ohlrogge (1972) e Queiroz (1975).

A profundidade de semeadura de 7,5 em reduziu o rendimento de grãos na
densidade de 200 mil plantas/ha. Este efeito foi mais pronunciado com as sementes
de tamanho pequeno (Tabela 1) onde a população de plantas foi a menor entre to-
dos os tratamentos (Tabela 2). Entretanto, na média dos efeitos do fator tamanho
de semente, não houve destaque para nenhum dos três níveis testados. Isto reforça
a afirmação de Burris et alo (1973) de que é improvável que os agricultores possam
obter aumentos na produtividade da soja através da semeadura de sementes de ta-
manhos específicos.

Os resultados relativos aos componentes do rendimento (nv de plantas/rn";
n9 de legumes/planta; n9 de grãos/legume e peso de 100 grãos) não foram subme-
tidos à análise estatística. Contudo, constata-se que as variações ocorridas na popu-
lação de plantas, determinadas pelos níveis dos fatores estudados, tenderam a ser
compensadas pelas variações dos demais componentes, principalmente pelo número
de legumes/planta que elevou-se substancialmente nas menores populações, resul-
tantes tanto por efeito da profundidade como também da densidade de semeadura.

Através da análise das Tabelas 5 e 6, verifica-se a grande importância das rami-
ficações da planta de soja em compensar o rendimento de grãos quando a população
decresce. De outra forma, nas Tabelas 8 e 9, encontram-se dimensionados o número
de sementes e a produção de grãos por planta. Novamente evidencia-se o efeito
compensatório dos demais componentes do rendimento relativamente à população
de plantas por unidade de área.

Na Tabela 11, encontram-se registrados os graus ·de retenção foliar apresenta-
dos pelas plantas de soja em resposta aos efeitos dos diversos fatores estudados e
suas combinações. Constata-se que a maior população de plantas tendeu a elevar
a ocorrência de retenção foliar, provavelmente em função da maior umidade evi-
denciada na comunidade de plantas mais densamente distribuída por unidade de
área de cultivo.
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CONCLUSÕES

Os resultados permitem inferir as seguintes conclusões:

1. Na semeadura de soja mais profunda há necessidade de aumentar a densi-
dade para que o rendimento de grãos não seja reduzido em função de uma popula-
ção menor desuniformemente distribuída na área de cultivo.

2. O rendimento de grãos de soja não foi influenciado por efeito do tamanho
de semente.

3. A maior profundidade de semeadura reduziu o rendimento de grãos na den-
sidade de 200 mil plantas/ha.

4. A elevação da densidade de semeadura reduziu o rendimento de grãos na
semeadura a 2,5 em de profundidade.

5. A população de plantas por unidade de área foi o componente do rendi-
mento responsável pelas variações ocorridas no rendimento de grãos.

6. O número de legumes por planta constituiu o componente do rendimento
de maior efeito compensatório à redução da população de plantas.

7. A maior variação no número de legumes/planta, por efeito da população
de plantas, ocorreu com o número de legumes inseridos nas ramificações. A popula-
ção apresentou um efeito reduzido sobre o número de legumes inseridos no caule da
planta.

8. O número de plantas infrutíferas elevou-se nas maiores populações tanto
por efeito da profundidade como também da densidade de semeadura.

9. O número de sementes por legume e o peso de 100 sementes tenderam a re-
duzir-se nas maiores populações de plantas.

10. O grau de retenção foliar tendeu a aumentar com as maiores populações.
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TABELA 1. Rendimento de grãos (kg/ha, 13% de umidadel de soja por efeito de tamanho de
semente, densidade e profundidade de semeadura, Guaíba, RS, 1979/80~

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente'" .•. (em) 200 400 600

Normal 2,5 3.325 a 2.808 2.589 2.859
7,5 2.900 ab 2.989 2.809 2.899

Média 3.038 2.899 2.702 2.879

Pequeno 2,5 3.074 ab 2.808 2.571 2.818
7,5 2.410 b 3.064 3.060 2.845

Média 2.742 2.936 2.816 2.832

Grande 2,5 3.369 a 2.826 2.570 2.922
7,5 2.700 ab 2.802 2.974 2.825

Média 3.035 2.814 2.772 2.874

Média a 2.938 a 2.883 a 2.763 2.861

Prof. de 2.5 a·3.206 a ab 2.814 a b 2.578 a 2.866 a
semeadura 7,5 a 2.670 b a 2.952 a a 2.948 a 2.856 a

• Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Letras à direita, com-
parações verticais e à esquerda, comparações horizontais .

•• Peso de 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas

N Grande 260 gramas.-w



IV-~
TABELA 2. População de plantas de soja (n~ de plantas/m2) por efeito de densidade, tamanho

de semente e profundidade de semeadura, E.E.A. - UFRS, Gualba, RS, 1979/80 ~

Tamanho Prot. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente·· (em) 200 400 600
--

Normal 2,5 16 34 52 34 a
7,5 10 23 35 23 b

Média 13 29 44 29

Pequeno 2,5 14 31 47 31 a
7,5 8 20 34 21 b

Média 11 26 41 26

Grande 2,5 19 36 56 37 a
7,5 10 19 34 21 b

Média 15 28 45 29

Média 13 28 43 28

Prot. de 2,5 16 34 52 34a
semeadura 7,5 9 21 34 21 b

• Contagem realizada por ocasião da colheita (16/5/80)

•• Peso de 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande 260 gramas



TABELA 3. Número de plantas de soja infrutlferas (plantas/m2) por efeito de densidade, tarna-
nho de semente e profundidade de semeadura, E.E.A. UFRS, Guaíba, RS, 1979/
80.

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente * (em) 200 400 600

Normal 2,5 0,33 2,50 7,83 3,55
7,5 0,06 1,33 3,67 1,69

Média 0,19 1,91 5,75 2,62

Pequeno 2,5 0,50 2,03 5,00 2,51
7,5 0,06 1,39 2,03 1,16

Média 0,28 1,71 1,01 1,83

Grande 2,5 0,92 3,00 7,83 3,92
7,5 0,28 0,83 2,56 1,22

Média 0,60 1,91 5,19 2,57

Média d,36 1,85 4,82 2,34

Prof. de 2,5 0,58 2,51 6,89 3,33
semeadura 7,5 0,13 1,18 2,75 1,35

* Peso de 1.000 sementes: Normal . 191 gramas
Pequeno . 141 gramas
Grande . 260 gramas
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TABELA 4. Número de legumes/planta de soja por efeito de densidade, tamanho de semente
e profundidade de semeadura, E.E.A .. UFRS, Guaíba, RS, 1979/80.

Tamanho Prot. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente * (em) 200 400 600

Normal 2,5 60 29 29 40
7,5 92 37 35 55

Média 76 33 32 48

Pequeno 2,5 61 33 24 40
7,5 87 48 34 56

Média 74 41 29 48

Grande 2,5 59 34 18 37
7,5 86 53 40 60

Média 73 44 29 49

Média 75 39 30 48

Prot. de 2,5 60 32 24 38
semeadura 7,5 88 46 36 57

* Pesode 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande 260 gramas



TABELA 5. Número de legumes inseridos no caule da planta de soja por efeito de densidade,
tamanho de semente e profundidade de semeadura, E.E.A .. UFRS, Guaíba, RS,
1979/80.

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

sernente " (em) 200 400 600

Normal 2,5 15 11 9 12
7,5 15 12 14 14

Média 15 12 12 13

Pequeno 2,5 12 13 10 12
7,5 16 14 13 14

Média 14 14 12 13

Grande 2,5 13 11 6 10
7,5 17 14 13 15

Média 15 13 10 13

Média 15 13 11 13

Pref. de 2,5 13 12 8 11
semeadura 7,5 16 13 13 14

• Pesode 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande 260 gramas
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TABELA 6. Número de legumes inseridos nas ramificações da planta de soja por efeito de den-

sidade, tamanho de semente e profundidade de semeadura, E.E.A. - UFRS, Gual-
ba, RS, 1979/80.

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente * (em) 200 400 600
--

Normal 2,5 45 18 20 28
7,5 77 25 21 41

Média 61 22 21 35

Pequeno 2,5 49 20 14 28
7,5 71 34 21 42

Média 60 27 18 35

Grande 2,5 46 23 12 27
7,5 69 39 27 45

Média 58 31 20 36

Média 60 27 20 35

Prof. de 2,5 47 20 15 27
semeadura 7,5 72 33 23 43

* Peso de 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande 260 gramas



TABELA 7. Número de sementes por legume de soja por efeito de densidade, tamanho de •..
mente e profundidade de semeadura, E.E.A. - UFRS, Gualba, RS, 1979/80.

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente· (em) 200 400 600

Normal 2,5 1,80 1,82 1,62 1,75
7,5 1,83 1,72 1,74 1,76

Média 1,82 1,78 1,68 1,76

Pequeno 2,5 1,83 1,75 1,75 1,78
7,5 1,83 1,81 1,76 1,80

Média 1,83 1,78 1,75 1,79

Grande 2,5 1,12 1,76 1,83 1,77
7,5 1,83 1,75 1,80 1,79

Média 1,78 1,76 1,82 1,79

Média 1,81 1,77 1,75 1,78

Prof.de 2,5 1,78 1,78 1,73 1,77
semeadura 7,5 1,83 1,76 1,77 1,78

• Peso de 1.000 sementes: Normal . 191 gramas
Pequeno - 141 gramas
Grande - 260 gramas
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TABElA 8. Número de sementes por planta de soja por efeito de densidade, tamanho de se-
mente e profundidade de semeadura E.E.A .. UFRS, Guaíba, 1979/80.

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente' (em) 200 400 600

Normal 2,5 108 53 47 69
7,5 169 64 61 98

Média 139 59 54 84

Pequeno 2,5 112 58 42 71
7,5 160 87 60 102

Média 136 73 51 87

Grande 2,5 102 60 33 65
7,5 158 93 72 108

Média 130 77 53 87

Média 135 70 53 86

Prof. de 2,5 107 57 41 68
semeadura 7,5 162 81 64 103

• Peso de 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande 260 gramas



TABELA 9. Produção de grãos por planta (gramas; 13% de umidadel por efeito de densidade,
tamanho de semente e profundidade de semeadura, E.E.A .. UFRS, Guaíba, RS,
1979/80.

Tamanho Prol. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente· (em] 200 400 600

Normal 2,5 20,0 9,0 8,9 12,6
7,5 31,2 11,3 10,6 17,7

Média 25,6 10,2 9,8 15,2

Pequeno 2,5 20,5 10,2 7,2 12,6
7,5 29,0 15,3 10,4 18,2

Média 24,8 12,8 8,8 15,4

Grande 2,5 19,1 10,0 5,4 11,5
7,5 28,0 16,7 13,0 19,2

Média 23,6 13,4 9,2 15,4

Média 24,7 12,1 9,3 15,3

Prol. de 2,5 19,9 9,7 7,2 12,3
semeadura 7,5 29,4 14,4 11,3 18,4

• Peso de 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande . 260 gramas
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TABELA 10. Peso de 100 sementes de soja (gramas; 13%de umidade) por efeito de densidade,
tamanho de semente e profundidade de semeadura, E.E.A. - UFRS, Gualba, RS,
.1979/80.

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente' (em) 200 400 600

Normal 2,5 18,5 16,9 17,0 17,5
7,5 18,6 17,6 17,7 18,0

Média 18,6 17,3 17,4 17,8

Pequeno 2,5 18,2 17,6 17,1 17,6
7,5 18,4 17,7 17,8 18,0

Média 18,3 17,7 17,5 17,8

Grande 2,5 18,8 16,8 16,8 17,5
7,5 18,6 17,8 18,1 18,2

Média 18,7 17,3 17,5 17,8

Média 18,5 17,4 17,5 17,8

Prof. de 2,5 18,5 17,1 17,0 17,5
semeadura 7,5 18,5 17,7 17,9 18,0

• Peso de 1.000 sementes: Normal 191 gramas
Pequeno 141 gramas
Grande - 260gramas



TABE LA 11. Grau de retenção foliar da soja por efeito de densidade, tamanho de semente e
profundidade de semeadura, E.E.A .. UFRS, Gualba, RS, 1979/80 ~

Tamanho Prof. Densidades
de de sem. em 1.000 plantas/ha Média

semente ** (em) 200 400 600

Normal 2,5 1,6 2,3 2,8 2,2
7,5 1,6 1,7 1,7 1.7

Média 1,6 2,0 2,3 2,0

Pequeno 2,5 1,7 2,2 2,6 2,2
7,5 1,8 1,7 1,8 1,8

Média 1,8 2,0 2,2 2,0

Grande 2,5 1,8 2,3 2,6 2,2
7,5 1,7 2,0 1,6 1,8

Média 1,8 2,2 2,1 2,0

Média 1,7 2,1 2,2 2,0

Prof. de 2,5 1,7 2,3 2,7 2,2
semeadura 7,5 1,7 1,8 1,7 1,7

* Grau 1 ; 0-20% das plantas apresentando sintomas de retenção foliar. Grau 5; 80-100%
das plantas apresentando sintomas de retenção foliar.

* * Peso de 1.000 sementes: Normal - 191 gramas
Pequeno 141 gramas

IV Grande - 260 gramas
IVw



REFERÊNCIAS

AGUIAR, P.A.A. Some relationships between seeddiameter and quality in soybeans(Glycine
max (L.I Merrilll. Mississippi State, Mississippi, Mississippi State University, 1974. 72p.
TeseMestrado.

AGUIAR, P.A.A. Efeito do tamanho da semente na germinação e vigor da soja (Glycine max
(LI Merrill). In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 1. Londrina, set.,
24-30,1978. Anais... Londrina, EMBRAPA-CNPSo, 1979. v.2, p.325-32.

BARNI, N.A.; GOMES, J.E.S. & GONÇALVES, J.C. Respostasde soja (Glycine max (L.I
Merrilll aos fatores densidade, tamanho de semente e profundidade de semeadura. In:
REUNIÃO DE PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL, 8, Cruz Alta, ago., 24-30,1979.
Ata ... Porto Alegre, FECOTRIGO, 1980. p.341.

BARNI, N.A.; GONÇALVES, J.C. & GOMES, J.E.S. Efeito do espaçamentoentre fileiras so-
bre o comportamento de cultivares de soja (Glycine max (L.I Merrilll, em solo de arroz
irrigado. Agron. Sulriogr., Porto Alegre, 16:31-44, 1980.

BEVERIDGE, J.L. & WILSIE, C.P. Influence of depth of planting, seedsize, and variety on
emergenceand seedlingvigor in alfafa. Agron. J. Madison, 51 :731-4, 1959.

BURRIS, J.S.; EDJE, O.T. & WAHAB, A.H. Effects of seed size on seedling performance in
soybeans: 11 Seedling growth and photosynthesis and field performance. Crop Sei.,
Madison, 13:207-10, 1973.

COSTA, A.V.; FONTES, L.A.N.; SEDIYAMA, T. & GALVÃO, J.D. Efeito da profundidade
de plantio e do tamanho da semente sobre a emergência e sobre algumas características
agronômicasda soja. Experientiae, Viçosa, 16:151-72, 1973.

EDJE, O.T. Physiological and biochemical changes and field performance of deteriorated
soybeanseeds. Ames, lowa State University, 1970. TeseDoutorado.

EVERSON, L.E. Depth of planting soybean seed. lowa Farm Sei., 24:9-11, 1970.

FEHR, W.R. & PROBST, A.H. Effect of seedsource on soybean strain performance for two
successivegenerations. Crop Sei., Madison, 11:865-7, 1971.

FONTES, L.A.W. & OHLROGGE, A.J. Influence of seed size and population on yield and
other characteristics of soybean (Glycine max (L.I Merrilll. Agron. J., Madison, 64:
833-6, 1972.

GI LlOLl, J.L. Influência do tamanho da semente sobre algumas características agronômicas
da soja. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA DE SOJA, 1, Londrina, set.,
24-30,1978. Anais... Londrina, EMBRAPA-CNPSo, 1979. v.2, p.309-15.

GRABE, D.F. & METZER, R.B. Temperature-induced inhibition on soybean hypocotyl
elongation and seedlingemergence. Crop. Sei., Madison, 9:331-3,1969.

JOHNSON, D.R. & LUEDDERS, V.D. Effect of planted seedsiz.eon ernerqenceand yield of
soybeans(Glycinemax (L.I Merrilll. Agron. J., Madison, 66:117-8,1974.

KIESSELBACK, T.A. & HELM, C.A. Relation of size of seedarrd sprout value to the yield of
small grain crops. Neb. Agr. Exp. Sta. Res.BulI., 11, 1917.

MELLO, O.; LEMOS, R.C.; ABRÃO, P.V.R.; AZOLlN, M.A.D.; SANTOS, M.C.L. & CARVA-
LHO, A.P. Levantamento em série dos solos do Centro Agronômico. R. Fac. Agron_
Veto Univ. Fed. Rio G. Sul, Porto Alegre, 8:7-155, mar./dez. 1966.

MORENO, J.A. Clima do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Secretaria da Agricultura. 1961.
33p.

224



POPINIGIS, F. & ROSAL, C.L. Coletânea de resumos de tesese dissertaçõessobre sementes.
Brasília, AGIPLAN, 1976. p.324-9.

QUEI ROZ, E.F. Efeito de época de plantio e população sobre o rendimento e outras caracte-
r ísticas agronômicas de quatro cultivares de soja, (G/ycine max (LI Merrilll. Porto Ale-
gre, UFRS, 1975. 108p. TeseMestrado..

SATO, T. & KAMIYAMA, K. Studies on seed production of soybeans. Crop. Science Soc.
Japan Proc., 24:317-8, 1956.

SINGH, J.N.; TRIPATHI, S.K. & NEGI, P.S. Note on the effect of seed size on germination,
grow, and yield of soybean (G/ycine max (L.I Merrill}. Indian J. Agr. Sci., 42:83-6, 1972.

SMITH, T.J. & CAMPER, H.M. Effect of seed size on soybean performance. Agron. Abstr.,
1970. p.67.

INTRODUÇÃO E SELEÇÃO DE LINHAGENS
DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) (MERRILL) EM UM SOLO

SOB VEGETAÇÃO DE CERRADO

A.O_ Mauro'
S. Buzetti?

R.D. Vieira'
A. Harada '( ~ P.rJ.

I RESUM()..- ~ eejeti'6 àa I'fes8Rte traba'bfi avaliar o comportamento de diversas
linhagens de soja, oriundas da aCEPAR, em um solo sob vegetação de cerrado. Para
tanto foi conduzido na área experimental da UNESP - "Campus" de Ilha Solteira,
no ano agrícola de 1979/80, um experimento em blocos ao acaso com q~o repe-/~
tições e 14 tratamentos, correspondendo cada tratamento a uma linhagem de soja.

As linhagens apresentaram pequeno porte e baixa inserção da primeira vagem,
evidenciando talvez uma adaptabilidade para latitudes mais altas. A ac - 73371
foi, no contexto geral, a que apresentou melhores características agronômicas, de-
vendo ser preferencial em relação às demais, para as condições em que foi realizado
o experimento . .;

INTRODUCTION AND SELECTION OF SOYBEAN LlNES
CULTIVATED IN A "CERRADO" SOIL

ABSTRACT - The present research work vyas carried out during the agricultural

EngC?AgrO, Professoresdo Departamento de Fitotecnia da UNESP - "Carnpus" de Ilha Soltei-
ra, Caixa Postal 31, Ilha Solteira, SP. Solteira, SP.

2 EngO AgrO, Professor do Departamento de Solos e Adubos da UNESP - "Carnpus" de Ilha
Solteira.

3 EngC?AgrO, Fitomelhorista da OCEPAR. Organização da Cooperativa do Estado do Paraná.
Rua Carlos Gomes, 1543, Cascavel,Paraná,PR.
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year of 1979/80, at the experimental farm of UNESP - Ilha Solteira, in arder to
evaluate the behaviour of some soybean strains, deriving trom OCEPAR, in a soil
under "cerrado" vegetation. The experimental design was a randomized block
with four replications and fourteen treatments (soybean strains).

This strains showed low plant height and low first pod height evidencing better
adaptability to higher latitudes. The strain OC-73371 exhibit better agronomic
characteristics in the conditions that the essay was released.

INTRODUÇÃO

A soja vem assumindo um papel relevante junto à economia nacional devido
às exportações do produto e seus derivados, constituindo-se, assim, em fonte de
divisas para o País.

Os principais Estados produtores de soja não apresentaram tendências a con-
tinuar expandindo a área cultivada com essa leguminosa devido a um esgotamento
de suas fronteiras agrícolas. Com isso a região dos cerrados, correspondendo a apro-
ximadamente 21% do território nacional, surge com boas perspectivas para a am-
pliação da área cultivada com soja, haja vista as condições de topografia e proximi-
dade de reservas de ca1cário e fosfatos naturais.

Segundo Costa (1975), a região central apresenta imensas áreas mecanizáveis
com grandes reservas de calcário e fosfatos naturais, capazes de atender às necessida-
des da cultura. Para Souza (1976) outra grande vantagem da região dos cerrados é o
preço da terra, o qual é bem inferior aos preços encontrados no sul do País.

No entanto, existem vários fatores adversos que necessitam ser superados para
que a implantação da cultura da soja em tais solos venha a obter pleno êxito. Dentre
tais fatores destacam-se a elevada acidez, baixa disponibilidade de nutrientes e défi-
cits hídricos. Em vista disso, o melhoramento das cul tivares e linhagens, visando à
melhor adaptação do material para tais condições assume grande importância, junta-
mente com os estudos relativos à fertilidade e recuperação dos solos, sob vegetação
de cerrado.

Sabe-se que a introdução das cultivares e linhagens em um local constitui um
método de melhoramento rápido e eficiente e, fundamentado nesse fato, o presente
trabalho objetivou introduzir e selecionar linhagens oriundas da OCEPAR em um
solo sob vegetação de cerrado.

MATERIAL E MÉTODOS

o presente experimento foi conduzido durante o ano agrícola de 1979/80.
em solo sob vegetação de cerrado, na área experimental da UNESP - "Carnpus" de
Ilha Solteira, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 200 22' S. longi-
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tude 470 17' W e com 335 m de altura.

° plantio foi efetuado dia 26/11/79, sendo utilizado o delineamento experi-
mental de blocos casualizados com quatro repetições e quatorze tratamentos, sen-
do cada tratamento constituído por uma linhagem de soja. As parcelas experimen-
tais foram constituídas por quatro linhas de cinco metros de comprimento, tendo
como área útil as fileiras centrais, eliminando-se meio metro de cada extremidade.
A densidade utilizada foi de 20-35 plantas por metro linear com espaçamento en-
tre linhas de 0,60 m.

Os tratos culturais efetuados foram os rotineiros, compreendendo capinas,
cultivos, tratamentos fitossanitários etc,

Em função de análise de solo foi efetuada, na área experimental, calagem e
adubação fosfatada de recuperação, utilizando-se 3 t/ha de calcá rio dolomíti-
co e 240 kg/ha de P2 Os (superfosfato simples), segundo recomendação de Santos
et al. (1978).

Por ocasião do plantio foram utilizados 70 kg/ha de P20s (superfosfato sim-
ples), 50 kg/ha de K2 ° (cloreto de potássio) e 40 kg/ha de FTE BR-9 no sulco de
plantio. As sementes foram previamente inoculadas com estirpes de Rhizobium
japonicum.

Os dados de precipitação pluviométrica e temperatura média mensal encon-
tram-se inseridos na Fig. I. Segundo o CPAC (1976), "veranicos" são caracteriza-
dos por períodos de seca dentro da estação chuvosa.

Foram coletados dados sobre floração (contados a-partir da semeadura), há-
bito de crescimento (determinado ou indeterminado), cor da flor (branca ou roxa),
cor da pubescência (cinza ou marrom), altura de planta, altura de inserção da pri-
meira vagem, stand final, qualidade de semente, grau de acamamento, peso de cem
grãos, e produção em kg/ha.

A avaliação do grau de acamamento foi efetuada com base na tabela de
Hartwig & Jarnison, citada por Costa (1975), a seguir:

I. quase todas as plantas erectas;

2. todas as plantas levemente inclinadas ou algumas acamadas;

3. todas as plantas moderamente inclinadas ou 25 a 50% de plantas acamadas;

4. todas as plantas consideravelmente inclinadas ou 50 a 80% das plantas aca-
madas;

5. todas as plantas acamadas,

A qualidade de sementes foi obtida através de uma classificação visual, con-
forme a escala:
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FIG. 1. Dados de temperatura média e precipitação total mensais, observados em \lha Solteira-
SP, durante o período de outubro/79 a maio/80.
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1. muito boa;

2. boa;

3. regular;
4. ruim;

5. muito ruim.

A altura média de plantas foi obtida medindo-se as plantas da superfície do
solo até a extremidade, na época da maturação, Para a obtenção do stand final
foram contadas por ocasião da colheita as plantas existentes na área útil da parcela.

Os valores referentes à produção das cultivares e linhagens foram analisados
estatisticamente mediante o emprego de análise de variância, sendo verificada a sig-
nificância pelo teste F. Nos casos em que F revelou-se significativo, foi aplicado o
teste de Tukey para comparação de médias. Em alguns casos foi verificada a correla-
ção simples, seguindo-se para todas as análises, instruções de Gomes (1970).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores oriundos das observações realizadas no decorrer do período experi-
mental encontram-se inseridos na Tabela 1.

TABELA 1. Caracterlstic81l1gron6micas. alguns dados r~erentes às linhagens oriundas da OCEPAR, e incluldas no experimento 01 na região
de Ilha Solteir •. Ilha Solteir., 1980.

Cultivares Hábito
Oualida- Acama- Peso de

Floração Ciclo COR Altura (em) Srand de de se- 100 Produção
(Dias) IDias) de cres- Fl Pb ptente vagem final mentO

grãos kg/hamente
Linhagens cimento 11-5)

11·5)
10)

OC·73605 5"1 198 O B C 37.50 9.30 178 1.2 1.1 13,0 841,50 bcd
OC-73063 51 153 O B C 46.50 9.80 147 1.2 1.1 14.0 "l'9,75cd
OC-7308J.1I 44 125 O R C 32.50 7.30 137 1.3 1.3 17.5 1.343,00 ab
OC-73541 51 19B O B C 51.30 8.30 154 1.3 1.3 15.3 519.50d
OC-7J.470 42 125 O B C 37.30 10.30 132 1.2 1.0 16.5 1.612.ooa
OC·73Q44 44 125 O R C 38.50 9.00 158 1.0 1.2 14.8 1.580,00 a
SEL-IAS-S 42 125 O B C 42.80 10.00 160 1.4 1.4 16.8 1.273.25 ab
OC·7331 49 125 O B C 49.80 13,50 151 1.8 1.3 15.8 ".103,75abc
OC-7308J.1 42 125 O R C 40.80 7.50 131 1.0 1.2 17.0 1.463,25 a
DC·73216 44 198 O B C 35.50 6.50 144 1.2 1.1 14.5 555.75 d
DC·7J.432 49 125 O B M 37.80 10.00 181 1.3 1.5 16.3 1.499.75
OC-73481 48 198 O B C 38.30 8.50 179 1.3 1.6 12.8 620,50 cd

OC-73235 44 153 O R C 58.00 9.50 156 1.3 1.6 15,3 428,25 d
UFV-' 60 198 O R M 68.30 14.00 142 1.3 1.2 11,0 624,25 cd

DMS. 540.91 CV%. 21.09

As produções seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si (Tukey 5%1.

Constatou-se no local onde foi instalado o experimento grande incidência de
percevejos (Nezara viridula, Euschistus heras e Piezodorus guildini), o que prejudi-
cou sensivelmente a produção de grãos e provocou aspectos anormais nas plantas
severamente atacadas.

Em alguns casos, o baixo rendimento alcançado justifica-se, também, pela
ocorrência de um "veranico " durante os estádios mais suscetíveis à deficiência hí-
drica, quais sejam, formação de vagens e enchimento de grãos.
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Observando-se a Tabela I, referente a algumas características agronômicas
das linhagens oriundas da OCEPAR, verifica-se que, de um modo geral, todas as li-
nhagens apresentaram baixa inserção da primeira vagem e pequeno porte, o que po-
de ser explicado pelo fato das linhagens serem adaptadas e selecionadas para re-
giões de latitude mais alta. Quanto à produtividade, constata-se que as linhagens
OC - 73470, OC -73044, OC - 73083-1, OC - 73083 - 11,SEL - IAS - 5, OC - 73371,
foram as mais produtivas.

Com relação a outras características agronômicas, tais como: acamamento,
altura de inserção da primeira vagem, qualidade de semente etc., destaca-se a li-
nhagem OC - 73371, que deve ser preferencial em relação às demais.

As estimativas dos coeficientes de correlação linear de algumas características
estudadas, encontram-se na Tabela 2. Verifica-se que o rendimento correlacionou-se
positivamente, com efeito significativo, com o peso de cem grãos. Os coeficientes de
correlação da altura de inserção de primeira vagem com rendimento e altura de
planta revelaram-se positivos, porém, não houve efeito significativo. O rendimento
correlacionou-se com o ciclo, evidenciando os efeitos danosos provocados pela seve-
ra infestação de percevejos e com a altura de planta.

TABE LA 2. Coeficientes de correlação entre algumas características das linhagens de soja

oriundas da OCEPAR. ilha Solteira, 1980.

Rendi· Alt. de Alt. de

mento Planta Inserção
Ciclo

Wo W1 W2 W3

Wo -0,54* 0,10 ·0,83**
W1 ·0,54 0,46 0,13

W2 0,10 0,46 ·0,26
W3 ·0,83** 0,13 ·0,26
W4 0,63* ·0,19 -0;14 ·0,78 * *

Peso de 100

grãos

W4

0,63*
-0,19

·0,14
-0,78 **

Coeficiente de correlação simples: * significativo ao nível de 5%.

* * significativo ao nível de 1%.

CONCLUSÕES

Para as condições em que foi realizado o experimento, constatou-se que o pa-
râmetro que mais influenciou o rendimento foi o tamanho do grão.

Uma vez que todas as linhagens são de ciclo precoce e que o ciclo correlacio-
nou-se negativamente com o rendimento, pressupõem-se que os materiais que apre-
sentaram maior ciclo e menor produção sejam mais suscetíveis ao ataque de perce-
vejos.
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Entre as diversas linhagens estudadas a OC - 73371 foi, no contexto geral, a
que apresentou melhores características agronômicas, devendo ser preferencial em
relação às demais, para as condições em que foi realizado o experimento.
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RESPOSTA DE CINCO CULTIVARES DE SOJA
A CINCO ÉPOCAS DE SEMEADURA, EM MATO GROSSO
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Coletaram-se dados de dias de emergência até a primeira flor, de altura de
plantas e de inserção da primeira vagem, produção de grãos, acamamento e ciclo das
cultivares.

~g~ dos ellsat ,;s cultivares IAC-2 e Doko apresentaram altura de /,
plantas superior a 60 em nas ~ primeiras épocas, enquanto que UFV-l, Santa 19
Rosa e Paraná apresentaram porte reduzido em todas as épocas de semeadura.

As maiores produções de grãos foram atingidas nas duas primeiras épocas de
semeadura. decrescendo nas subseqüentes. As cultivares Doko e UFV -1 foram as
mais produtivas.
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I
A cultivar IAC-2 mostrou tendência ao acamamento nas duas primeiras

épocas de semeadura, enquanto que as demais não apresentaram acamamento.

O ciclo das cultivares foi reduzido com o atraso na semeadura, mas a matura-
ção ocorreu em período seco,javorecendo a qualidade das sementes.

RESPONSE OF FIVE SOYBEAN CUL TIVARS TO FIVE SOWING
DATES IN MATO GROSSO STATE

ABSTRACT . Experiments on planting dates were carried out with soybeans during
the 1978/79 and 1979/80 crop seasons.Five cultivars were utilized, in five planting
dates in Rondonópolis (160 30' SL) and Diamantino (14030' SL), Mato Grosso
State, Brazil.

Data were collected on days to first flower, days to maturity, plant height,
grain yield and lodging. Plant height and grain yield were statistically analyzed.
'Doko' and 'IAC-2' had plant height above 60 em in the first four planting dates,
while 'UFV·1', 'Santa Rosa' and 'Paraná' had reduced plant height in ali plantings.
For grain yield the cultivars performed the best in the November plantings. 'Doko '
and 'UFV·1' were the highest yielding cultivars.

'IAC·2' had tendency to lodge in the mid and late November plantings, while
the other cultivars did not lodge.

Days to maturity reduced in ali caseswhen planting was delaied but the late
planting dates favored good seed quality because harvest time occurred in dry
weather.

Ii\ITRODUÇÃO

A soja é considerada a planta mais sensível ao comprimento dos dias, dentre
as espécies cultivadas (Hartwig 1973). Para que se recomendem variedades de soja
para uma região é necessário que se conheça a sua resposta ao fotoperíodo. Dados
de Spehar et alo (1982) mostram que variedades cultivadas no sul do Brasil, quando
plantadas no Brasil Central, apresentam encurtamento do ciclo, redução no porte
das plantas e conseqüente diminuição na produção de grãos. Esses dados concor-
dam com os de Pendleton & Hartwig (1973), nos Estados Unidos.

A duração do fotoperíodo é também função da época de semeadura em uma
mesma região (Saccol 1975). Costa (1975), conduzindo ensaios em Goiás, obteve
melhor rendimento com as cultivares Santa Rosa e UFV-l, em plantios de novem-
bro. Em Jaboticabal, Lam Sanches & Yuyama (1976) verificaram que fim de autuo .
bro foi a melhor época de plantio para as cultivares Viçoja e Santa Rosa. Arantes
& Guimarães (1978) obtiveram, em Uberaba, produções mais elevadas com as
cultivares UFV-l, Santa Rosa e Paraná, no plantio de 15 de outubro. Estudos,
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conduzidos por Arantes (1978) em Rio Paranaíba, indicaram 15 de outubro como
época propícia ao melhor desempenho das cultivares UFV-1, IAC-2 e Santa Rosa e
2 de novembro para a cultivar Paraná. Por outro lado, os plantios efetuados em
outubro e na primeira quinzena de novembro proporcionaram bons rendimentos
para as quatro cultivares em Minas Novas, MG.

O objetivo do presente trabalho foi o de estabelecer a melhor época de semea-
dura para cultivares de soja em Mato Grosso.

MATERIAL E MÉTODOS

Com base no comportamento de cultivares de soja no Brasil Central (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 1979) escolheram-se as cultivares, Paraná, San-
ta Rosa, UFV-1, IAC-2 e Doko para compor um ensaio de época de semeadura em
Rondonópolis (160 30' LS) e Diamantino (140 30' LS) em Mato Grosso. Ambos os
ensaios foram isntalados em Latossolo Vermelho-Escuro (LE). As características
físicas e químicas dos dois solos podem ser vistas na Tabela 1.

TABELA 1. Caracterlsticas f ísicas e químicas de dois solos LE em Rondonópolis e Diamantino
(MT).

Percentagem pH em mEq/100 ml ppm

Local água 1:1
Argila Areia Silte AI Ca + Mg P K

Rondonópolis 25,2 70,4 4,4 4.4 1.1 .5 1. 28
Diamantino 69,4 14,8 15,8 4,2 .9 .2 .5 15

Usaram-se cinco épocas de semeadura (13/11,28/11,13/12,28/12 e 12/01
em Rondonópolis e 19/11,06/12,21/12,05/01 e 21/01 em Diamantino), nos anos
agrícolas de 1978/79 e 1979/80.

O delineamento experimental foi de blocos ao acaso, em parcelas subdivididas,
com duas repetições. As épocas de semeadura constituíram as parcelas e as cultiva-
res, as subparcelas. Estas foram compostas por quatro fileiras de cinco metros de
comprimento, espaçadas 0,6 m entre si. Na colheita, foram aproveitadas duas fileiras
centrais, eliminando-se 0,5 m de cada extremidade. Antes da primeira semeadura
foi feita, em toda a área experimental, uma calagem e uma adubação corretiva
(240 kg/ha de P 2 05 na forma de superfosfato triplo e 100 kg/ha de K2 O na forma
de cloreto de potássio), de acordo com as análises' do solo. Por ocasião do plantio
de cada época, foi efetuada adubação de manutenção, na base de 60 kg/ha de
P205 e 30 kg/ha de K2 O, respectivamente, nas formas de superfosfato simples e
cloreto de potássio. Os micronutrientes foram fornecidos juntamente com a aduba-
ção corretiva, por meio de distribuição a lanço. Utilizaram-se 40 kg/ha de FTE BR
12.
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As sementes foram inoculadas apenas antes do primeiro experimento, com a
finalidade de garantir boa nodulação e estabelecimento da bactéria Rhizobium
japonicum no solo.

Coletaram-se dados referentes ao início da floração, altura de plantas, altura
de inserção da primeira vagem, maturação e rendimento de grãos. Os dados de al-
tura de plantas e rendimento de grãos foram submetidos à análise de variância, com
teste de Duncan a 5%, enquanto os referentes ao início da floração e maturação
estão apresentados sob forma gráfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados referentes aos subperíodos emergência - floração e emergência -
_maturação, altura de plantas e produção de grãos podem ser vistos nas Fig. I e 2 e

.na Tabela 2, para as cinco cultivares de soja que compuseram o ensaio.
TABELA 2. Produção de grãos (kg/hal e altura de planta (em) de cinco cultivares de soja em cinco épocas de semeadura em Ron-

donbpolis e Diamantino (MTI, 1!=t78179 e 1979/80.

Época de Caracterfstica Cultivar

semeadura observada C.V.%
Paraná Santa Rosa UFV-1 IAC-2 Doko

13/11· produção 2.891 b' 2.854 b 3.390 a 2.328 c 3.453 a 6,2
19/11·· altura 48d 53 c 54 c 103 a 78 b 4,1

28/11· produção 2.046 b 3.104 a 3.521 a 2.375 b 3.442 a 9.3
06/12- altura 42 c 47 c 50 c 101 a 76 b 9.1

13/12· produção 1.380 C 2.260 b 2.635 ab 2.411 b 2.864 a 10,4
21/12 • altura 36 c 36 c 40 c 83 a 70 b 8.5

28/12· produção 1.812 c 2.317 ab 2.520 2.026 bc 2.630 a 9,5
05/01" altura 41 c 44 c 47 c 85 a 72b 7,5

12/01' produção 765 c 1.395b 1.755 ab 1.411 b 2.094 a 15,7
21/01" altura 29 b 30b 35 b 62 a 62 a 10.5

Letras não comuns em cada linha expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan a 5%.

Época de semeadura em Rondon6potis.

Época de semeadura em Oiamantino.

plll'8JW • Esta cultivar apresentou melhor comportamento para produção de
grãos e altura de plantas em semeaduras de meados de novembro, embora nesta
característica ela sempre fosse inferior a 60 em, o mesmo ocorrendo nas demais
épocas.

Santa Rosa e UFV-l - Os plantios de novembro foram os que apresentaram
os melhores rendimentos para essas cultivares, com a altura de plantas inferior a
60 em em todas as épocas.

IAC-2 e Doko - Estas cultivares apresentaram melhor desempenho nos plan-
tios de novembro; à medida que se atrasou a data da semeadura, verificou-se um de-
créscimo na altura da planta, Entretanto, as alturas de plantas íoram sempre supe-
riores a 60 em nas diversas épocas de semeadura, exceto meados de janeiro em Dia-
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mantino.

Em geral, quando se comparam os dois locais, pode-se verificar que o número
máximo de dias para a floração e maturação foi atingido em plantios de meados
de novembro, decrescendo nas datas subseqüentes.

Para todas as cultivares esses valores foram menores em Diamantino. Também
a altura de plantas e produção de grãos tenderam a ser menores em Diamantino.
Essas observações concordam com Spehar et aI. (1982) que mostram o efeito do
fotoperíodo quando se deslocam variedades adaptadas ao sul do Brasil para regiões
de mais baixa latitude. Entretanto, esses valores não foram tão reduzidos, pois a
diferença de latitude entre Rondonópolis e Diamantino é pequena.

As cultivares Paraná, Santa Rosa e UFV-l apresentaram bons rendimentos,
mas, em nenhuma das épocas, nos dois locais, apresentaram porte satisfatório à

colheita mecânica. 'IAC-2' apresentou menores rendimentos e tendeu a acamar
nos plantios de novembro. A 'Doko' apresentou os maiores rendimentos no conjun-
to das épocas, exibindo boa altura de plantas. Quando se compara a semeadura de
novembro com a de meados de janeiro verifica-se que 'Paraná' produziu 27%,
'Santa Rosa' 45%, 'UFV-l' 50%, 'IAC-2' 60% e 'Doko' 61 % da produção máxima
atingida. Essa redução na produção foi, em parte, compensada pela qualidade das
sementes na última época de semeadura, cuja maturação ocorreu em época seca.

- COi\lCLUSÕES

'Paranã' apresentou os melhores rendimentos em meados de novembro. As
demais cultivares se comportaram melhor nos plantios de novembro. Produção de
grãos e as demais características decresceram com o atraso de plantio nos dois
locais.

Os subperíodos emergência - floração e emergência - maturação, altura de
plantas e rendimento tenderam a ser menores em Diamantino.

No conjunto das características observadas, a cultivar 'Doko' foi a que exibiu
o melhor comportamento em todas as épocas.
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RESPOSTA DE DEZESSEIS CULTIVARES DE SOJA
A CINCO ÉPOCAS DE SEMEADURA EM UM LATOSSOLO

VERMELHO-ESCURO, NO CPAC - PLANAL TINA, DF.

C.R. Spehar '
G.Urben Filhol

L. Vilelal

P.I.M. Souza'
R.D. Vieira?

/
RESUMO - Conduziu-se um experimento de época de semeadura de cultivares de
soja, -fiO CeAtro à~ Pesql:li~gfOfleeHária dos Cerrad~t por ~ anos (1976/80);,>< f q) ~~ :~=ntado eml.m:l--baffiSS6ffl--Vet'~sçUfo~Q.Ill...dezeg... ~

)'.:J.»-..rJ."o s ~::tiVare;,~eifle. eaf~épocas, espaçadas de~ dias, a partir der-i5"/I~1de outubro. I~5'""'
Foram coletados e analisados os dados de altura de plantas e produção de

grãos. YIAC-2l('e'tJúpiter~foram as cultivares que apresentaram altura de plantas su-
perior a 60 em, em todas as épocas de semeadura. As cultivares UFV-l, IAC4, San-
ta Rosa e Paraná apresentaram melhor comportamento na segunda e terceira épo- )
ca, embora com altura das plantas inferior a 60 em (média dos.,g.ua-tfÕanos). As de- L)
mais cultivares apresentaram reduzido porte de planta em todas as épocas de semea-
dura.

As maiores produções de grãos foram, em geral, obtidas na segunda época de
semeadura. - ------

RESPONSE OF 16 SOYBEAN CULTIVARS TO FIVE
SOWING DATES IN A "lATOSSOLO VERMELHO-ESCURO"

IN CPAC, PLANALTINA, DF

ABSTRACT - An experiment of planting dates was carried out with soybeans during
four growing seasons (1976/80) in the Cerrado Research Center, Planaltina, Brazil
(15035' 33" SL). The experiment was conducted on a dark-red Latosol and utili-
zed sixteen soybean cultivars, planted in five different dates, starting October 15th.

Data on days to first flower, days to maturity, plant height and grain yield
were collected. Statistical analysis were made for plant height and grain yield. 'IAC-
-2' and 'Jupiter' were the cultivars that had plant heiqht above 60 cm in ali planting

EngO AgrO, Pesquisador da EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados
- CPAC. Caixa Postal. 700023, CEP 73300, Planaltina, DF.

EngO AgrO, Professor da UNESP - Campus de Ilha Solteira, Caixa Postal 31. Ilha Solteira,
SP.

239



dates. 'UFV-1', 'lACA', 'Santa Rosa' and 'Paraná' performed the best in the late
October and mid November plantings, although plant height was below 60 cm. The
other cultivars had reduced plant height in ali planting dates.

The highest yields were obtained in the late October planting.

INTRODUÇÃO

O foto período é um dos fatores que exercem influência decisiva na produção
da cultura da soja e, de acordo com a resposta a esse fator, as cultivares podem ser
indicadas para uma determinada faixa de latitude. Variedades adaptadas a maiores
latitudes, quando cultivadas em regiões mais próximas do equador, geralmente, so-
frem encurtamento do ciclo, redução no porte das plantas e conseqüente diminui-
ção na produção de grãos (pendleton & Hartwig 1973). Por outro lado, numa mes-
ma latitude, a duração do fotoper íodo também sofre modificações de acordo com a
época de semeadura, fator cultural de extrema importância, relacionado a condições
ambientais que definem a adaptação da cultura (Saccol 1975).

Existem cultivares de soja com boas características agronômicas para baixas
latitudes; entretanto, o desconhecimento de sua melhor época de plantio pode re-
sultar em diminuição na produção de grãos e altura de plantas (Relatório Técnico
Anual 1976).

De um modo geral, as lavouras de soja, em Goiás, são semeadas no mês de no-
vembro. Em Goiatuba e Goiânia, Costa (I 975) obteve melhor rendimento com as
cultivares Santa Rosa e UFV-l no mês de novembro. Lam Sanches & Yuyama
(1976) verificaram, em J aboticabal, que fim de outubro foi a melhor época de plan-
tio para as cultivares Viçoja e Santa Rosa. Em Felixlândia, MG, melhores produções
foram obtidas com a cultivar IAC-2 quando o plantio foi efetuado entre 30 de outu-
bro e 29 de novembro (PIPAEMG, 1972/73). Arantes & Guimarães (I 978) obtive-
ram, em Uberaba, produções mais elevadas com as cultivares UFV-l, Santa Rosa e
Paraná, no plantio de 15 de outubro. Estudos conduzidos por Arantes (I 978), em
Rio Paranaíba, indicaram 15 de outubro como época propícia ao melhor desempe-
nho das cultivares UFV-l, IAC-2 e Santa Rosa, e 2 de novembro para a cultivar
Paraná. Por outro lado, os plantios efetuados em outubro e na primeira quinzena de
novembro proporcionaram rendimentos excelentes para as quatro cultivares, em
Minas Novas, MG.

Considerando que a indicação da melhor época de semeadura para cada locali-
dade deve ser pretedida de resultados experimentais nas regiões de cultivo desta le-
guminosa, o trabalho objetivou avaliar o efeito de épocas de semeadura sobre algu-
mas características agronôminas de cultivares de soja.
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MATERIAL E M~TODOS

Os dados utilizados são parte de resultados obtidos dos experimentos "Deter-
minação de Grupos de Maturação em Soja para o Brasil", conduzido sob coordena-
ção do Centro Nacional de Pesquisa de Soja da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (EMBRAP A). .

O trabalho foi desenvolvido em área experimental do Centro de Pesquisa
Agropecuária dos Cerrados (CPAC), margem da Rodovia BR 020 (Brasília-Fortale-
za), latitude de 150 35' 33" sul, altitude de 1.003 m, em Latossolo Vermelho-Escu-
ro (LE), cujas características químicas são apresentadas na Tabela 1.

TABELA 1. Análise qulmica e granulométrica do solo na área experimental.

Areia Silte Argila pHem meq/100 ml ppm

(%) (%) (%) Água 1:1 AI Ca+ Mg p K

34 19 47 5.6 o 5.4 6.6 27

Dezesseis cultivares de soja (Forest, Paraná, Pampeira, Planalto, Davis, Bragg,
IAS-4, Flórida, Bienville, Viçoja, Hardee, Santa Rosa, IAC-4, IAC-2,UFV-1 e Júpi-
ter) foram semeadas em cinco épocas (15/10, 30/10,15/11,30/11 e 15/12), duran-
te quatro anos agrícolas consecutivos (1976/77 a 1979/80).

Usou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, em parcelas subdivi-
didas, com três repetições. As épocas de semeadura constituíram as parcelas e as
cultivares, as subparcelas. Estas foram compostas por quatro fileiras de cinco me-
tros de comprimento, espaçadas 0,6 m entre si. Na colheita foram aproveitadas as
duas fileiras centrais, eliminando-se 0,5 m de cada extremidade. Antes da primeira
semeadura no ano agrícola 1976/77, foi feita, em toda a área experimental, uma ca-
lagem e uma adubação corretiva (240 kg/ha de P205 e 100 kg/ha de K2 O), de acor-
do com as análises do solo. Por ocasião do plantio de cada época, foi efetuada adu-
bação de manutenção, na base de 60 kg/ha de P205 e 30 kg/ha de K2 O, respectiva-
mente, nas formas de superfosfato simples e c1oreto de potássio. Os micronutrientes
foram fornecidos juntamente com a adubação corretiva por meio da distribuição a
lanço de 40 kg/ha de FTE BR-9.

As sementes foram inoculadas com Rhyzobium japonicum, apenas, no primei-
ro ano do experimento, com fmalidade de garantir boa nodulação e estabelecimento
da bactéria no solo.

Tratos culturais e cuidados fitossanitãrios foram os normalmente requeridos
pela cultura durante o seu ciclo.
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Coletaram-se dados referentes ao início de floração, altura de plantas, altura
de inserção das primeiras vagens, maturação (quando 95% das vagens se encontra-
vam maduras) e rendimento de grãos. Em razão da inconsistência dos valores refe-
rentes a esse último parârnetro, no ano agrícola 1977/78, os dados corresponden-
tes foram abandonados.

Os dados experimentais correspondentes a altura de plantas e rendimento de
grãos foram submetidos à análise de variância com teste de Duncan a 5%, enquan-
to os referentes ao início de floração e maturação estão apresentados sob forma
gráfica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Floração - A Fig. 1 evidencia que todas as cultivares foram afetadas pelas épo-
cas de semeadura, sendo essa influência mais acentuada no material de ciclo médio e
tardio. Para 'Júpiter', o maior número de dias necessários ao início de floração foi
de 67, no plantio entre fins de outubro e meados de novembro. A maioria das culti-
vares exibiu valores máximos na média dos quatro anos, quando o plantio se efe-
tuou na segunda quinzena de novembro, e esses valores decresceram quando se ante-
cipou ou retardou a data de semeadura. As cultivares IAC-2, UFV-l, IAC-4 e Santa
Rosa apresentaram valores máximos de 47, 46, 43 e 42 dias, respectivamente,
quando plantadas entre quinze e trinta de novembro. As cultivares Planalto, Davis
e Hardee se comportaram de maneira similar à 'Paraná', com o subperíodo emergên-
cia - floração máximo de 38 dias, no plantio de quinze de novembro. Um outro gru-
po de comportamento semelhante foi composto pelas cultivares Viçoja, Bragg, Parn-
peira, IAS-4, Bienville e Forrest, com subperíodo máximo, da emergência à flora-
ção, de 31 dias em semeadura na segunda quinzena de novembro.

Maturação - De acordo com a Fig. 2, a partir da segunda quinzena de outubro,
o número de dias necessários à rnaturação decresceu linearmente para todas as culti-
vares. Os máximos valores atingidos pelas cultivares Júpiter, UFV-l, IAC-2, IAC-4 e
Santa Rosa foram, respectivamente, 151, 130, 127, 122 e 115 dias, a partir da
emergência. Para cada intervalo de quinze dias, correspondentes à semeadura de
duas épocas consecutivas, os valores mencionados sofreram reduções médias de 10,
6, 6, 5 e 3 dias, respectivamente. As cultivares Forest, Viçoja, Davis, Flórida, Har-
dee, Bragg, Pampeira e IASA responderam de maneira idêntica às épocas de semea-
dura, constituindo um grupo com ciclo máximo de 103 dias, quando semeadas em
15 de outubro, enquanto 'Paraná', 'Planalto' e 'Bienville', semeadas na mesma da-
ta, apresentaram ciclo máximo inferior a 100 dias, após a emergência.

Altura de plantas - Observa-se na Tabela 2 que as cultivares Júpiter, IAC-2,
lACA e Santa Rosa alcançaram maior porte no plantio de final de outubro; entre-
tanto, quando a semeadura foi retardada para meados de dezembro, apenas as duas
primeiras ainda exibiram porte superior a 60 m. Por outro lado, a maior altura de
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plantas obtida com 'Paraná' e 'UFV-l', em meados de novembro, foi inferior a
60 em. As demais cultivares apresentaram altura de plantas inferior a 50 em, em to-
das as épocas de semeadura.

TABELA 2. Altura de plantas"; em em, de dezesseis cultivares de soja em cinco épocas de St

meadura no CPAC, Planaltina DF. 1976n7 a 1979/801/.

!:pocas
Cultivar

15/10 30/10 15/11 30/11 15/12

UFV·1 50,4 c 53,5d 56,9 c 48,2 cb 43,5 c
Santa Rosa 44,2 de 58,0 c 56,1 c 5O,4b 43,4 c
IAC-4 42,8 e 56,4 cd 53,0 cd 45,0 c 38,7 def
IAC·2 94,6 a 96,1 a 90,4 a 76,9 a 64,4b
Júpiter 80,4 b 91,7 b 85,4 b ao,o a 71,7 a
Forest 40,4 ef 41,2fgh 48,1 de 38,3d 36,2 defg
Viçoja 32,8 ghi 34,5 ij 39,3 gh 32,Of 30,Ohi
Planalto 32,5ghi 36,6 hi 35.4 hi 33,3 ef 27,4 i
Paraná 49,3 cd 48,4 e 55,3 c 48,0 cb 39,6 cde
Davis 34,6 fgh 39,8 gh 47,2 ef 39,4d 34,6 fg
FI6rida 37,8 fg 44,1 efg 49,0 de 45,7 c 40,4 cd
Hardee 38,2 efg 45,2 ef 48,2 de 37,6 de 32,1 gh
Bragg 36,2 fg 39,4 gh 42,6 fg 39,1 d 35,4 efg
Pampeira 28,4 hij 31,6jk 35,7 hi 25,8g 27,5 i
IAS-4 28,1 ij 30,2jk 31,5 i 29,5 fg 29,2 hi
Bienville 25,Oj 28,6 k 32,5 i 29,6 fg 28,1 hi

*Média dos anos 1976/77 a 1979/80

l/Letras não comuns, em cada coluna, expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan
a 5%.

Rendimento - As produções mais elevadas se situaram em tomo de 2.800
kg/ha, obtidos com as cultivares Santa Rosa, IAC-4 e UFV-l, nos plantios efetuados
entre meados e fim de outubro (Tabela 3). Quando se retardou o plantio de três
épocas consecutivas, o rendimento da 'Santa Rosa' sofreu decréscimos de 19,5,25,6
e 36%, o rendimento da 'IAC-4' caiu em 24,5; 31,5 e 41,2% e o da 'UFV-l' foi re-
duzido em 24, 25 e 33,5%, respectivamente. Os maiores rendimentos obtidos com
'IAC-2' e 'Júpiter' foram de 2.568 kg/ha e 1.800 kg/ha, respectivamente, na segun-
da quinzena de outubro e esses valores decresceram em 30% no plantio de dezem-
bro. A 'Paraná' apresentou rendimento máximo de 2.325 kg/ha no plantio de fim
de outubro e teve este valor reduzido em 48%, quando o plantio foi deslocado pa-
ra meados de dezembro.

A exceção da 'Viç- .ja' que apresentou rendimento máximo de 2.308 kg/ha
quando semeada em 15 de outubro, as demais cultivares exibiram maior potencial
de produção no plantio de 30 de outubro.
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TABELA 3. Produção de grãos': em kg/ha, de dezesseiscultivares de soja, em cinco épocas de
semeadura, no CPAC, Planaltina·DF1/.

Épocas
Cultivar

15/10 30/10 15/11 30/11 15/12

UFV·1 2.759 abc 2.642 ab 2.056 abcd 2.024 ab 1.796 a
Santa Rosa 2.802 ab 2.876 a 2.285 a 2.113 a 1.810 a
IAC-4 2.868 a 2.898 a 2.177 abc 1.975 ab 1.608 a
IAC-2 2.344 bcd 2.568 abc 2.213 ab 1.918 ab 1.732 a
Júpiter 1.811 efgh 1.797 e 1.360 i 1.501 cd 1.314 b
Forest 1.719 fghi 2.325 bcd 1.411 hi 1.337 d 1.025 bc
Viçoja 2.308 cde 2.092 cde 1.872 cdef 1.738 bc 1.250 bc
Planalto 2.136def 2.535 abc 1.670 efgh 1.521 cd 1.167 bc
Paraná 2.175def 2.325 bcd 1.887 cdef 1.788 bc 1.210 bc
Davis 2.134 def 2.298 bcd 1.920 bcdef 1.869 ab 1.574 a
FI6rida 1.541 ghi 2.333 bcd 1.945 bcde 1.490 cd 1.212bc
Hardee 2.018 defg 2.522 abc 1.905 bcdef 1.570 cd 1.098 bc
Bragg 1.290 i 2.115 cde 1.609 fghi 1.488 cd 1.112bc
Pampeira 1.889 defgh 2.377 bcd 1.788 defg 1.359 d 1.094 bc
IAS-4 1.283 i 1.909 de 1.510ghi 1.301 d 1.015 bc
Bienville 1.420 hi 2.263 bcd 1.758 defg 1.491 cd 968 c

·Médias dos anos agrícolas 1976/77, 1978/79 e 1979/80.

l/Letras não comuns, em cada coluna. expressam diferenças significativas pelo teste de Duncan
a 5%.

De um modo geral, pode-se inferir, com vistas à possibilidade da colheita
mecânica, que a melhor época de plantio para a 'Santa Rosa' e 'IAC4' foi na segun-
da quinzena de outubro, quando o rendimento máximo de ambas as cultivares coin-
cidiu com o porte mais elevado de plantas. Mesmo assim, este parâmetro apresentou
valores abaixo de 60 em. Com relação à 'UFV-I " quando a altura de plantas foi
mais favorável à colheita mecânica (meados de novembro), o rendimento foi 25%
inferior àsprodução máxima, obtida na segunda quinzena de novembro. Em todas
as cinco épocas, o porte da 'IAC-2' e 'Júpiter' se mostrou favorável à colheita mecâ-
nica, todavia a mais propícia ao rendimento de grãos foi na segunda quinzena de ou-
tubro. Ambas as cultivares, portanto, constituem opções para escalonamentos que
envolvam plantios tardios a despeito do esperado declínio na produção de grãos
(Tabela 3) e menor potencial produtivo da 'Júpiter'.

CONCLusões

Do material testado, os maiores rendimentos de grãos foram obtidos, em or-
dem decrescente de valores, com as cultivares lACA, Santa Rosa, UFV-I e IAC-2,
quando semeadas na segunda quinzena de outubro. De um modo geral todas as
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cultivares reduziram seu potencial de produção nas semeaduras efetuadas após 30
de outubro.

Todas as cultivares apresentaram ciclo máximo no plantio de outubro e esses
valores decresceram na medida em que se atrasou o plantio até meados de dezem-
bro.

As cultivares Júpiter e IAC-2 evidenciaram boa altura de plantas em todas as
cinco épocas estudadas, enquanto o material mais produtivo exibiu porte inferior
a 60 em.

Este experimento deverá ser continuado, envolvendo cultivares mais adapta-
das às condições ecológicas do Brasil Central.
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o VERANICO DE FIM DE NOVEMBRO EM LONDRINA
E ALGUNS DE SEUS EFEITOS SOBRE A CULTURA DA SOJA

E.F. Quei roz
W.M. Costa Vai

A. Garcia'

RESUMO - Este trabalho tem por base os dados de superfície coletados na Estação
Agrometeorológica de Londrina, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorolo-
gia, no período dê 1958-1979. Escolheram-se parâmetros simples, mas confluentes
em mostrar que uma redução do volume de chuvas, na segunda metade do mês de
novembro, ocorreu em 15 dos 22 anos estudados. Como a freqüência deste veranico
pode ser considerada alta, sugere-se que o mesmo seja introduzido entre os fatores
a serem considerados no planejamento agrícola, em culturas anuais de verão, como
a soja. Comentam-se os seus efeitos sobre a eficiência de práticas culturais utilizadas
em lavouras de soja. Como a exposição da cultura a este veranico é inevitável, re-
comendam-se providências, como a diversificão de cultivares e épocas de plantio,
para reduzir seus efeitos.

Sugere-se a realização de trabalhos semelhantes para outras culturas anuais em
Londrina, e para estas culturas e soja em outros locais do País.

INTRODUÇÃO

Durante o período recomendado para o plantio da soja em Londrina, que se
estende de 15 de outubro a 15 de dezembro, observa-se uma tendência de redução
no volume de chuvas na segunda metade do mês de novembro.

Se a freqüência deste fenômeno é alta, poder-se-ia introduzí-lo como fator a
ser considerado no planejamento agrícola, em culturas anuais de verão, como a soja.

O objetivo deste trabalho é descrever a ocorrência deste veranico e comentar
suas eventuais influências sobre a eficiência de práticas culturais utilizadas em lavou-
ras de soja.

MATERIAIS E MÉTODQS

Este trabalho tem por base os dados diários de precipitação pluviométrica
coletados na Estação Agrometeorológica de Londrina, pertencente ao Instituto
Nacional de Meteorologia, no período de 1958/79. Foram utilizados os dados

1 EngO AgrO, Pesquisador da EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisa de Soja· CNPSo, Caixa
Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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referentes aos três meses que correspondem ao período recomendado para o plan-
tio da soja, ou seja, outubro, novembro e dezembro.

Estes mesmos dados foram utilizados por Queiroz & Corrêa (1979) para cal-
cular o balanço hídrico seriado por decêndio. A partir deste trabalho, calculou-se
a freqüência com que ocorriam os déficits e excessos hídricos e, também, a preci-
pitação por decêndio.

Com os dados originais diários do Instituto Nacional de Meteorologia, calcu-
lou-se a freqüência e a extensão de períodos contínuos superiores a dez dias e com
precipitação inferior a 10 mm, que são aqui definidos como veranicos.

o conjunto destes dados é aqui comentado dentro do objetivo de levar ao
extensionista e ao agricultor uma idéia da freqüência e da dispersão dos valores em
torno da média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Descrição do veranico

Os elementos do balanço hídrico seriado mostram uma acentuada tendência
de ocorrer uma redução na disponibilidade de água no solo, no último decêndio de
novembro, em Londrina.

Esta tendência é explicada, em primeiro lugar, pelo fato de que o último de-
cêndio de novembro apresenta a mais baixa média de precipitação do período de
plantio de soja, como está ilustrado nas Fig. I e 2, segundo Queiroz & Corrêa
(1979).

Uma análise mais pormenorizada, levando em consideração a dispersão dos
valores em torno da média e da freqüência de ocorrência das diversas situações,
fornece elementos mais seguros para a utilização destes dados no planejamento
agrícola. Para esse fim, as decisões não podem ser tomadas apenas com base na mé-
dia de precipitação.

Assim, as Fig. 3 e 4 apresentam a freqüência dos excessos e deficiências exibi-
das pelo balanço hídrico seriado desde o primeiro decêndio de outubro até o último
de dezembro, para o período de 1958 a 1979. Na Fig. 3, observa-se que o terceiro
decêndio de novembro é o que apresentou deficiência hídrica no maior número de
anos. Dos 22 anos observados, esse decêndio apresentou deficiência em 12 anos,
enquanto os outros decêndios do período de plantio apresentaram apenas quatro,
cinco, seis e sete anos com deficiência.
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Por outro lado, a Fig. 4 mostra que, no terceiro decêndio de novembro, ape-
nas sete anos apresentaram excessos hídricos. Nos outros decêndios, do período de
plantio, esta condição de alta disponibilidade hídrica é bem mais freqüente, ocor-
rendo entre 11 e 16 anos, nos 22 anos estudados. Isto mostra a alta freqüência com
que ocorre um veranico em fins de novembro.

A Fig. 5 mostra, também, a freqüente redução de disponibilidade hídrica no
último decêndio de novembro, exibindo a média de precipitação e a freqüência de
excessos hídricos, nos três meses de plantio.

FIG.5.
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Na Tabela 1, estão apresentados os valores de precipitação, excessos e defi-
ciências indicados pelo balanço hídrico seriado para o último decêndio de novem-
bro.: Nos' anexos 1, 2 e 3 estão os valores de precipitação, deficiência e excessoS hí-
dricos para todos os decêndios do período de plantio.

TABELA 1. Elementos do balanço hldrico seriado para o último decêndio de novembro. Capa-
cidade de armazenamento de 125 mm. Londrina, P,R. 1958/79.

Ano TOC E P DEF EXC
(mrn) (rnrn) (rnrn] (rnml

1971 21,7 32,2 11,9 11,3 0,0
1965 24,2 40,3 2,5 8,8 0,0
1970 20,7 28,5 14,1 5,4 0,0
1973 22,8 39,2 2,3 3,9 G,O
1966 22,9 35,8 0,0 3,8 0,0
1972 23,5 42,2 11,0 3,2 0,0
1962 23,0 36,2 7,1 3,1 0,0
1963 25,3 44,7 16,8 2,5 0,0
1959 22,6 34,7 32,8 1,9 0,0
1960 23,2 36,8 12,6 1,2 0,0
1964 22,1 33,0 8,9 1,1 0,0
1976 24,0 39,6 30,1 0,5 0,0

1969 23,5 37,7 27,9 0,0 0,0
1974 23,3 41,3 51,0 0,0 0,0
1968 23,3 37,1 67,4 0,0 0,0

1979 21,4 30,6 42,0 0,0 11,0
1958 23,0 36,2 55,7 0,0 19,5
1961 23,9 39,2 59,0 0,0 19,8
1667 22,3 33,6 79,0 0,0 35,4
1977 22,9 35,8 88,4 0,0 38,6
1978 24,0 43,3 135,0 0,0 30,0
1975 21,8 31,9 203,0 0,0 171,1

Média 23,0 36,2 45,0 0,0 2,8*

Fonte: Queiroz & Corrêa, 1979.
* Valor calculado pelo balanço hídrico climático.

Observa-se na Tabela 1 que, mesmo sendo este período freqüentemente se-
co, houve boa disponibilidade hídrica nos anos de 1958, 1961, 1967,1975,1977,
1978 e 1979. Isto é expresso pelo fato de que nesses anos sempre houve excessos
hídricos e volume de precipitação superior a 50 mm por decêndio. Nestes anos, o
período contínuo com precipitação inferior a 10 mm, nunca se estendeu além de
seis dias.
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Em 1975, o volume de precipitação é considerado excessivo do ponto de vista
operacional, ou seja, o volume de precipitação prejudicou as operações de preparo
do solo, controle de invasoras e mesmo a operação de plantio.

Admite-se que, nos casos onde foi possível realizar o plantio em novembro, a
condição de 1975 foi ótima para a emergência.

Esta situação de boa e até excessiva disponibilidade hídrica em fins de novem-
bro não é, entretanto, a situação mais freqüente, dentro dos 22 anos estudados. O
mais freqüente é a ocorrência de deficiência hídrica ou estiagens nesta época.

Não foi detectada a ocorrência de condições de alta disponibilidade hídrica
nos outros 15 anos, dentro dos 22 abrangidos pelo estudo. Desses 15 anos, em
12 sempre houve a ocorrência de um período igual a dez dias consecutivos ou mais,
sem chuva superior a 10 mm/dia. Os períodos mais extensos de estiagens ocorreram
em 1970, 1966, 1965 e 1971, conforme está mostrado na Tabela 2.

TABELA 2. Período de ocorrência, duração em dias e precipitação do veranico de fim de no-
vembro a inicio de dezembro e precipitação mensal de novembro. Londrina

1958/79.

Ano Período de Total Precipitação Precipitação total
ocorrência dias no veranico de novembro

1971 12/10 - 2/12 52 36,6 28,1
1970 3/11 - 9/12 37 28,9 40,6
1966 17/11 - 7/12 21 6,2 69,8
1965 15/11 - 1/12 17 5,9 64,5
1973 19/11 - 4/12 16 20,8 81,2
1959 11/11 - 24/11 14 9,0 78,8
1964 17/11 . 1/12 15 14,5 79,2
1968 12/11 ·26/11 15 1,5 96,9

1972 16/11 . 1/12 15 28,7 121,9
1962 21/11 - 3/12 13 7,1 163,1
1963 21/11 . 4/12 14 5,9 184,0
1960 21/11 ·30/11 10 12,6 130,5
1969 20/11 ·28/11 9 8,8 171,7
1974 98,4
1976 148,2

--_ .._--------_._._~------- -

Obs.: o ano de 1976, não apresentou mais de dez dias sem chuva, mas houve deficiência h idrica
no decêndio.

A Tabela 2 mostra o período de ocorrência, o número de dias e a precipitação
ocorrida, no veranico de fins de novembro. Para a elaboração deste quadro foram
levantados os dados de precipitação diária entre I de outubro e 31 de dezembro
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inclusive, em cada ano, sendo citados neste trabalho apenas os valores referentes a
fins de novembro, pois é neste período que o veranico ocorre com mais freqüência.
A Tabela 3 mostra a relação dos anos nos quais houve alta disponibilidade hídrica
em fins de novembro.

TABELA 3. Anos de alta disponibilidade hldrica no fim de novembro. Londrina, PR.

Ano
Período

sem chuvas

1979
1958
1961
1967
1977
1978
1975

26/11 ·30/11
26/11 - 30/11
17/11-22/11
14/11 -20/11
15/11 - 19/11
15/11 - 23/11
15/11 - 19/11

Total
dias

Precipitação
no 3<:> decêndio

de novembro

Precipitação total
de novembro

5
5
6
7
5
9
4

42,0
55,7
59,0
79,0
88,4

135,0
203,0

202,0
141,7
269,2
195,6
239,7
171,0
396,0

Nos 15 anos em que ocorreu baixa precipitação, no último decêndio de no-
vembro, esta foi sempre inferior a 50 mm, com exceção de 1974 e 1968. Na maio-
ria dos anos a contribuição do último decêndio de novembro para o total da pre-
cipitação deste mês foi mínima (Tabela 4).

Assim, a freqüência deste veranico pode ser considerada alta, a ponto de que
este fenômeno seja um importante fator de decisão no planejamento agrícola.

Conseqüências para a cultura da soja

A exposição da cultura da soja ao veranico de fim de novembro é inevitá-
vel. Com efeito, os plantios não devem ser atrasados até fins de novembro porque:

a. em primeiro lugar, a sua ocorrência em determinado ano é de difícil pre-
visão;

b. em segundo lugar, há toda conveniência de iniciar os plantios em outubro,
dada a alta disponibilidade hídrica deste mês, além de outros fatores.

Providências que podem ser tomadas

1. Diversificação de cultivares

A principal providência a ser tomada para reduzir os efeitos desse veranico
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TABELA 4. Contribuição de cada decêndio para a precipitação mensal de novembro. Londrina,
PR. 1958/79.

Decêndios
Ano Total

2 3 mensal

1966 20 50 O 70
1973 27 52 2 81
1965 45 18 2 65
1962 48 108 7 163
1964 53 27 9 89
1972 34 77 11 122
1971 13 3 12 28
1960 37 81 13 131
1970 24 2 14 40
1963 77 90 16 183
1969 89 54 28 171
1976 93 43 30 166
1959 37 9 33 79
1979 54 106 42 202
1974 17 30 51 98
1958 5 81 56 142
1961 155 56 59 270
1968 15 15 67 97
1967 13 104 79 196
1977 130 21 88 240
1978 12 20 162 194
1975 111 82 203 396

Média 50 51 45 146

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, Estação Agrometeorol6gica de Londrina.
Nota: Valores ordenados seguindo ordem crescente do 3? decêndio.

sobre a cultura da soja é o plantio de cultivares de diferentes ciclos. A ocorrência
deste veranico em fins de novembro prejudicará especialmente as lavouras planta-
das em fins de outubro e início de novembro exclusivamente com cultivares preco-
ces. Estas cultivares, para o plantio de início de novembro, florescem em dezembro
e serão bastante prejudicadas em seu crescimento nos anos em que ocorrer o verani-
co nesta época. A diluição desse risco deve ser feita, portanto, pela utilização de cul-
tivares de diversos ciclos, ou seja, cultivares precoces.

2. Controle complementar de invasoras e aeração do solo

É conveniente que a realização do controle mecânico e complementar das in-
vasoras seja feito durante este veranico. Além do controle de invasoras, esta capina
contribuirá para aumentar a aeração do solo pela ruptura de uma eventual crosta
formada na superfície do solo.
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3. ~poca de plantio

A esperada ocorrência deste veranico em fins de novembro é uma das razões
para que se iniciem os plantios com as primeiras chuvas abundantes que ocorrem a
partir de meados de outubro. A ocorrência de atrasos no plantio poderá ser agrava-
da se ocorrer o veranico, pois só tornará possível a realização de plantio, em con-
dições ótimas para emergência, apenas em dezembro. Porém, nesta época a produ-
tividade de todas as cultivares tende a cair.

Por outro lado, considerando-se o caráter aleatório da precipitação pluviomé-
trica, deve-se praticar, na medida do possível, a diversificação de datas de plantio
dentro do período recomendado.

Apesar da probabilidade de ocorrência deste veranico em novembro, ele é
também aleatório e, portanto, não pode ser previsto com exatidão, por ocasião
do planejamento de atividades.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

1. É freqüente a ocorrência de veranico na segunda metade do mês de novem-
bro em Londrina. Este fato deve ser considerado no planejamento agrícola.

2. Como estes veranicos prejudicam, principalmente, o crescimento das culti-
vares precoces plantadas cedo, para reduzir os seus efeitos deve-se diversificar a la-
voura quanto ao ciclo, plantando cultivares precoces, médias e semitardias.

3. O plantio deve ser iniciado após as primeiras chuvas abundantes de outu-
bro e escalonado na medida do possível e do necessário, ao longo da época reco-
mendada.

SUGESTÕES

Sugere-se a realização de trabalhos semelhantes para outras culturas anuais
em Londrina e para estas culturas e soja em outros locais.
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ANEXO 1

Precipitação ocorrida em Londrina. em mm, por decêndio.
nos mesesde outubro. novembro e dezembro. no perfodo de 1958/79

Outubro Novembro Dezembro
Ano

2 3 2 3 2 3

1958 4 32 126 5 81 56 33 146 7
1959 5 46 19 37 9 33 9 41 15
1960 63 55 148 37 81 13
1961 O 95 100 155 56 59 52 16 82
1962 137 55 21 48 108 7 98 21 79
1963 69 100 55 77 90 16 98 4 8
1964 52 13 127 53 27 9 31 86 101
1965 93 46 37 45 18 2 207 83 73
1966 52 39 119 20 50 O 58 72 41
1967 9 46 37 13 104 79 44 60 27
1968 4 101 56 15 15 67 6 27 91
1969 114 29 53 89 54 28 15 13 156
1970 96 33 19 24 2 14 29 141 129
1971 46 20 3 13 3 12 74 145 87
1972 224 50 20 34 77 11 104 7 86
1973 73 107 31 27 52 2 88 69 197
1974 39 16 208 17 30 51 64 117 232
1975 171 85 8 111 82 203 91 63 81
1976 77 132 54 93 43 30 116 50 64
1977 34 21 22 130 21 88 73 68 142
1978 O 58 6 12 20 162 66 56 138
1979 104 12 92 54 106 42 35 77 21
Média 67 54 62 :>1 51 45 66 65 89

Fonte: Estação Meteorológica de Londrina, 7C! Distrito de Meteorologia. Ministério da Agricul-
tura.
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ANEX02

Excessos hfdricos, ocorridos em Londrina, em mm, por decêndio,
segundo Thornthwaite e Mather. Capacidade armazenamento de 125 mm.

Outubro Novembro Dezembro
Ano

2 3 2 3 2 3

1958 0,0 0,0 79,4 0,0 23,7 19,5 0,0 102,7 0,0
1959 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1960 0,0 12,7 120,2 3,1 44,3 0,0
1961 0,0 0,0 45,2 122,2 23,8 19,8 17,6 0,0 22,2
1962 117,0 31,0 0,0 16,8 77,4 0,0 35,7 0,0 17,6
1963 0,0 16,8 26,0 44,3 61,6 0,0 31,4 0,0 0,0
1964 9,2 0,0 87,4 24,6 0,0 0,0 0,0 28,3 65,0
1965 34,6 18,1 6,8 12,7 0,0 0,0 124,9 46,4 37,1
1966 13,6 7,6 95,4 0,0 3,2 0,0 0,0 7,0 3,2
1967 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 11,0 25,3 0,2
1968 0,0 1,9 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1969 85,0 5,7 22,4 52,5 24,8 0,0 0,0 0,0 71,7
1970 72,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 82,2
1971 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,3 43,3
1972 196,8 22,0 0,0 0,0 28,6 0,0 30,1 0,0 5,4
1973 35,6 83,0 0,0 0,0 6,3 0,0 14,0 26,5 152,0
1974 0,0 0,0 141,9 0,0 0,0 0,0 20,0 80,5 185,9
1975 143,5 62,0 0,0 57,7 47,2 171,1 53,0 26,7 39,1
1976 55,0 101,8 24,3 60,1 6,8 0,0 67,7 13,6 25,8
1977 0,0 0,0 0,0 44,4 0,0 38,6 40,2 31,6 105,5
1978 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 26,0 20,0 94,0
1979 71,0 0,0 38,0 22,0 75,0 11,0 0,0 35,0 0,0

Média* 39,0 26,0 32,0 18,0 18,0 9,0 29,0 27,0 48,0

Fonte: Queiroz, E.F. & Corrêa, A.R. (1978).
*Valores calculados pelo balanço h ídrico climáticb.
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ANEX03

Deficiências hfdricas, em mm, segundo Thornthwaite e Mather, por descêndio,
ocorridas em Londrina. Capacidade de armazenamento de 125 mm. Londrina, 1958/79

Outubro Novembro Dezembro

Ano
2 3 2 3 2 3

._---------
1958 2,3 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
1959 15,1 0,0 0.7 0,0 14.7 1,9 18,5 0,0 18,9
1960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
1961 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
1962 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0
1963 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 3,3 7,5
1964 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,1 0,0 0,0
1965 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 8,8 0,0 0,0 0,0
1966 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0
1967 20,7 0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
1968 18,3 0,0 0,0 3.7 7,5 0,0 7,1 8,1 0,0
1969 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,2 0,0
1970 0,0 0,0 0,0 0,2 7,1 5,4 5,4 0,0 0,0
1971 0,0 0,1 3,4 7,0 16,3 11,3 0,0 0,0 0,0
1972 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,2 0,0 4,3 0,0
1973 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0
1974 0,0 3,3 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
19J5 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1976 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
1977 0,0 2,3 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1978 10,3 0,0 9,4 10,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3

Média' 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
._- --

Fonte: Oueir oz , E.F. & Corrêa, A.R. (1978)

'Valores calculados pelo balanço h ídrico climático.
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ECONOMIA RURAL



AÇAO DA EXTENSÃO RURAL NO LEVANTAMENTO
E PREVENÇÃO DE PERDAS NA COLHEITA

DE SOJA - SAFRA 1979/80*

C.E. Finardi
G.L. de Souza

RESUMO - Através de levantamentos efetuados em 210 propriedades, avaliou-se os
resultados dos trabalhos da EMATER-ParanájACARPA em "Perdas na Colheita de
Soja - Safra 79j80".

Em ação conjunta entre EMATER-ParanájACARPA e EMBRAPA-CNP-Soja,
foram treinados 431 técnicos, sendo 283 pertencentes a Cooperativas, Empresas de
Planejamento e Firmas ligadas à Agropecuária, e 148 pertencentes a EMATER-Para-
nájACARPA.

Foram orientados 3.160 produtores e operadores de máquinas nas técnicas re-
lativas a "Perdas na Colheita", numa área total de 190.864 ha.

Os resultados técnicos foram significativos e os produtores e operadores assis-
tidos apresentaram perdas médias na colheita de soja de 179,0 kg/ha, bem inferior
à média de 336,0 kg/ha estimada para os produtores não-assistidos.

A origem das perdas foi: 79,8% devidas à plataforma de corte, 14,5% aos me-
canismos internos das colhe deiras e apenas 5,7% fatores ocorridos antes do processo
de colheita.

Foram associadas com o nível médio de perda a altura de corte das plantas,
posse da colhedeira, população de plantas e utilização de barra flexível.

O uso das técnicas para redução de perdas na colheita pelos produtores assis-
tidos, acrescentou Cr$ 249.614.000,00 às suas receitas, equivalente a Cr$ 1.307,80
por hectare colhido.

INTRODUÇÃO

A colheita é uma etapa crítica do processo de produção, pois além de exigir
uma série de providências do produtor, há necessidade de boas condições de tempo.

Em levantamentos de perdas realizados no Paraná e Rio Grande do Sul (cita-
dos pelo CNP - Soja - 1978), verificaram-se perdas médias de 14,8% sobre a produ-

* Resultado do trabalho executado pelos técnicos da EMATER·Paraná!ACARPA . Safra 19791
80· Coordenação de Célio Elias Finardi e Geraldo Luiz de Souza· Engenheiros Agrônomos,
M.Sc.
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ção. Este índice é considerado bastante alto e por si só demonstra a necessidade dos
produtores serem atendidos nas técnicas de redução de perdas.

Por outro lado, dados de pesquisa informam que as perdas normais admissí-
veis na colheita são de aproximadamente 80 kg/ha. Assim, desenvolveu-se uma es-
tratégia específica no sentido de reduzir as perdas para 8% do rendimento médio
das lavouras pertencentes aos produtores assistidos pela EMATER-Paraná/ ACARP A.

Foi também objetivo destas ações buscar subsídios técnicos que possibilitas-
sem auxiliar na orientação das atividades futuras da assistência técnica, nesta área.

SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO

Os trabalhos da ATER em colheita racional abrangendo funcionamento, ma-
nutenção e regulagens básicas para o processo de colheita, que vinham sendo nor-
malmente executados, receberam especial apoio com a criação de 10 equipes de téc-
nicos especializados em máquinas agrícolas e mantidas pelo Convênio EMBRATER-
SENAR/MT., em 1978. Estas equipes volantes tem como função básica capacitar os
produtores e operadores de máquinas e também técnicos locais. Os trabalhos foram
realizados conjuntamente entre equipes dos escritórios locais e equipes de mecaniza-
ção, resultando em melhor qualidade da assistência prestada ao agricultor.

Com base na tecnologia para determinação de perdas na colheita, desenvolvi-
das pelo CNP-Soja/EMBRAP A, foi elaborada uma ficha contemplando uma série de
fatores associados com o processo de colheita, que serviu de orientação para este
trabalho. (Anexo 1).

A estratégia para o levantamento e prevenção de perdas na colheita de soja
1979/80 constou de treinamentos de técnicos da EMATER-Paraná/ACARPA, co-
operativas e firmas de planejamento e treinamentos aos produtores e operadores de
máquinas colhedeiras.

O treinamento para técnicos, organizado pela EMATER-Paraná/ACARPA/
CNP-Soja, contou com apoio da A.E.A.Pr., cooperativas e firmas de assistência téc-
nica e revendedoras.

O treinamento para produtores foi desenvolvido normalmente pela assistên-
cia técnica oficial.

Para o processo de transferência destas técnicas aos produtores, a EMATER-
Paraná/ ACARP A contou com o trabalho de 148 técnicos, sendo 20 deles especialí-
zados em máquinas agrícolas, componentes das 10 equipes. Estas equipes volantes
prestaram apoio aos demais 128 técnicos sediados nos escritórios locais.

Para avaliação dos resultados, tomou-se uma amostra de 210 propriedades
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(dentre os 3.160 produtores assistidos), situados em 4 grandes regiões ecológicas:
Centro-Sul, Sudoeste, Oeste e Norte. Os dados foram anotados em fichas específicas
contemplando 17 ítens: município, área, cultivar, época de semeadura, população
de plantas, estatura de planta, altura de inserção de vagens, marca da colhedeira,
posse, presença de barra flexível, altura do corte, perdas antes da colheita, perda
nos mecanismos internos, perdas na plataforma de corte, perdas totais, % de umida-
de e rendimento da lavoura.

Os dados de perdas na colheita apresentados em kg/ha são de produtores que
receberam capacitação através de cursos, reuniões práticas e teóricas, realizadas pela
EMATER-Paranáj ACARP A.

Para termo de comparação, utilizou-se como parâmetro as perdas existentes
de 336 kg/ha (15% de 2.240 kg/ha), constatadas antes dos treinamentos realizados.

Os dados foram tabulados e analisados em termos médios dos resultados obti-
dos. Realizou-se cinco amostragens por propriedades. Por ocasião dos levantamen-
tos, observaram-se ainda as principais causas das perdas.

RESULTADOS

Treinamento de técnicos

Em programação conjunta EMATER-Paranáj ACARP A e CNP-Soja foram rea-
lizados 11 treinamentos a nível de regiões administrativas da ACARPA, com partici-
pação de 431 técnicos, sendo 283 pertencentes a cooperativas, empresas de planeja-
mento e de produção de sementes e 148 técnicos da EMATER-ParanájACARPA.

Além da parte específica sobre a colheita mecânica (descrição do funciona-
mento, regulagens básicas para colheita e manutenção), foram discutidos assuntos
pertinentes à ecologia da soja (implantação, fenologia, morfologia, condução da la-
voura e colheita), sobre a metodologia, para determinação de perdas e diagnósticos
das falhas determinantes das perdas e suas correções.

Treinamento de produtores

Dentre os treinamentos, compostos de visitas, reuniões práticas e teóricas,
destaca-se a realização de 69 cursos com participação de 1.126 produtores e opera-
dores de colhedeira. Por outro lado, foi realizado um Encontro de Produtores com
2.500 participantes na região de Maringá, com abrangência estadual, onde através de
depoimentos de produtores, palestras técnicas, distribuição de manual e instrumen-
tos para determinação de perdas buscou-se sensibilizar os produtores para o proble-
ma.
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Este encontro foi acompanhado de grande veiculação através de rádios, jor-
nais e TVs, com especial apoio do escritório regional da EMATER-Paraná/ACARPA
de Maringa.

Resultados técnicos e discussões

Na tabela 1 estão apresentados os resultados obtidos. Em que pese os traba-
lhos da Assistência Técnica, a região Sudoeste apresentou perdas elevadas, embora
inferiores às perdas médias estimadas para o Estado.

TABELA 1. Regiões, n'? de propriedades, área média e perdas em kg/ha de 210
produtores assist1dos pela ACARPA· safra 1979/80.

Regiões NC? Área (ha] Perdas
de propried. (kg/ha)

Centro-Sul 46 5.338,4 149,1
Sudoeste 19 721,3 275,5
Oeste 49 5.608,9 162,9
Norte 96 4.186,2 182,4
Totais 210 15.854,8 179,9 *

·Média ponderada.

As perdas elevadas na região Sudoeste foram atribuídas a declividade elevada
da maioria das lavouras, chegando a atingir 15% em algumas propriedades.

Nas regiões Centro-Sul e Oeste os níveis de perdas foram considerados satisfa-
tórios, enquanto as perdas mais elevadas da região Norte foram atribuídas a proble-
mas de clima (altas temperaturas e excesso de chuvas) onde procedeu-se à colheita
dos grãos com altos níveis de umidade ou excessivamente secos. Há necessidade de
diversificação de cultivares, visto que a grande maioria das lavouras é de cultivares
precoces, atingindo o ponto de colheita em época crítica.

Determinação da origem das perdas

A aplicação da metodologia de determinação de perdas, desenvolvida pelo
CNP-Soja/EMBRAP A, permitiu verificar que a plataforma de corte é responsável
pela maior percentagem, segundo demonstra a Tabela 2. Desta forma, as perdas
médias obtidas de 179 kg/ha nas 4 regiões ecológicas ficaram assim distribuídas:

141,1 kg/ha na plataforma de corte
27,5 kg/ha nos mecanismos internos
10,4 kg/ha perdidos antes do processo de colheita.
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T ABE LA 2. Origem de perdas, por regiões ecol6gicas, em % - safra 19/80.

Antes Mecanismos Plataforma Total
internos de corte

Região
kg/ha % kg/ha % kg/ha % kg/ha %

Sudoeste 14,3 5,2 97,0 35,2 164,2 59,6 275,5 100,0

Centro-Sul 6,8 4,6 21,9 14,7 120,4 80,7 149,1 100,0

Oeste 6,8 4,2 27,7 17,0 128,4 78,8 162,9 100,0

Norte 13,1 7,2 16,4 14,5 152,9 83,8 182,4 100,0

Média 10,4 5,7 27,5 14,6 141,1 79,8 179,0 100,0

o elevado índice (35,2%) obtido para os mecanismos internos para a região
Sudoeste é explicado pela alta declividade das áreas das lavouras de soja naquela re-
gião, determinando sobrecarga lateral das peneiras da colhedeira.

As perdas ocorridas antes do processo de colheita foram atribuídas principal-
mente à deiscência de vagens (danos mecânicos, pré-disposição genética e condições
climáticas).

As perdas ocorridas nos mecanismos internos foram devidos principalmente à
sobrecarga lateral das peneiras, deficiências de regulagem do ventilador e peneiras. O
mau ajuste das correias de ventilador e caixa de peneiras também contribuíram para
as perdas.

Por outro lado, as perdas ocorridas nos mecanismos de apanha (plataforma de
corte) foram devidas a uma série de fatores e dentro deles destacam-se:

- deficiência nos ajustes das peças que compõe a barra de corte (navalhas que-
bradas, folga horizontal e vertical excessivas, dedos da contranavalhas tortos).

- velocidade excessiva da máquina,
- velocidade e posição do molinete inadequados,
- e altura de corte das plantas.

Altura do corte

É de conhecimento que a altura de corte representa papel importante no pro-
cesso de redução das perdas na colheita. Na Tabela 3 verifica-se que-cortes até 10
cm., apresentaram perdas médias inferiores em 7,6 kg/ha, quando comparados com
a perda média estadual obtido de 179 kg/ha. Por outro lado, devido ao manejo defi-
ciente da cultura (época de semeadura, densidade etc.) e as condições de manejo do
solo (mau preparo, mau uso do cultívador, erosão), e presença de plantas invasoras
(ínços). 30,8% das propriedades tiveram altura de corte superior a 10 cm., apresen-
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tando média de perda superior em 16,7 kg/ha, em relação à média obtida de 179
kg/ha.

TABELA 3. Altura de corte das plantas de lavouras assistidas pela EMATER-Pa-
ranãlACARPA - Safra 1979/80.

Perdas médias Diferença em
Altura de corte N<? de lavouras (kg/ha) relação a média

(kg/ha)

< 7cm 52 167,2 - 11.8
7,1 a 10 em 93 173,8 5.2

> 10 em 65 195,7 + 16.7

Posse da colhedeira

Na Tabela 4 observa-se que a maior parte dos produtores amostrados possui
colhedeira. Verificou-se que, na média das 210 propriedades amostradas, os produ-
tores proprietários de máquinas perderam 5,2 kg/ha menos que a média geral de
perdas das propriedades amostradas. Esta redução nas perdas foi atribuída aos me-
lhores cuidados prestados pelos proprietários. Em contrapartida, a forma de paga-
mento para as máquinas alugadas (por saco colhido e por hectare) estimula o ven-
dedor de serviço a colher, rapidamente, aumentando o seu lucro. Assim, o conheci-
mento das áreas que necessitam de mais cuidados (plantas daninhas, topografia),
bem como as regulagens e adaptações necessárias durante o processo de colheita,
muitas vezes, são deixadas de realizar (devido ao fator tempo), isto contribuiu para
a superioridade da média das perdas em 12,1 kg/ha para as lavouras colhidas com
máquinas alugadas, apesar dos treinamentos técnicos realizados.

TABELA 4. Posse de colhedeiras dos 210 produtores assistidos pela EMATER-Paranã/
ACARPA - Safra 79/80.

N'? de prod. Perdas em Diferença em
Posse amostrados % Produtores kg/ha relação a média

kg/ha

Própria 150 69 173,8 5,2

Alugada 60 31 191,1 + 12,1
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Utilização de barra flexível

Os dados médios apresentados na Tabela 5 indicam que a maioria das colhe-
deiras não utiliza este dispositivo.

T ABE LA 5. Utilização de barra flex ível pelos produtores assistidos da EMATER-
Paraná/ACARPA· Safra 79/80.

Produtores amostrados Perda méd.
Uso ----_.

obtidas Diferença
Número %

Utilizam 80 38 169,4 ·9,6
Não utilizam 130 62 185,0 + 6,0
Totais 210 100

Na média das observações realizadas verificou-se que as colhedeiras que pos-
suíam o dispositivo opcional (plataforma flexível) e/ou barra flexível, perderam 9,6
kg/ha menos que as máquinas que não possuíam. Esta redução de perdas pode ser
atribuída basicamente à altura de corte das plantas.

População de plantas

Na Tabela 6 estão apresentados a freqüência de populações de plantas por me-
tro quadrado e as perdas em kg/ha.

TABE LA 6. Densidade de plantas e perdas em kg/ha das lavouras assistidas - Safra
79/80.

Densidade Produtores amostrados
Perdas em Diferença em

plantas m 2
kg/ha relação a médiaNO %

(kg/ha)

< 40 40 19,2 215,0 + 36,0
41 - 50 82 39,4 180,5 + 1,5
> 50 87 41,4 161,0 ·18,0

Verifica-se que as lavouras com populações superiores a 50 plantas por metro
quadrado apresentaram perdas inferiores em 18,0 kg/ha. Por outro lado, populações
inferiores a 40 plantas/rn? foram associadas com perdas mais elevadas. Estas perdas
podem ser devidas à baixa estatura, excesso de ramificações e engrossamento do

. caule. Excesso de plantas também pode determinar perdas (acamarnento), mas não
foi constatado na amostragem realizada.
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Marca da colhedeira, época de semeadura e cultivares

Na Tabela 7 verifica-se a freqüência destes ítens, com base na amostragem de
210 propriedades. Não foram associadas as percentagens de perdas com as marcas
de colhedeiras utilizadas. Por outro lado, a média da amostragem revelou que 85,7%
das máquinas são de 3 marcas (MF, SLC e New Holland).

TABELA 7. Percentagem de marcas de colhedeiras em 210 propriedades - Safra 1979/80.

Marca MF SLC N. Holland Ideal Class. Outras

Percentagem: 36,2 27,6 21,9 5,7 5,2 3,4

Na Tabela 8 observa-se que 47,1 % das lavouras foram semeadas em novembro,
considerado período ideal. É evidente que a época de semeadura está também asso-
ciada com populações, densidades, espaçamento e grupo de maturação, fatores im-
portantes para determinação de perdas na colheita, devido a efeitos na fenologia e
morfologia das plantas.

TABELA 8. Época de realização de semeadura em 210 propriedades - Safra 79/
80.

Mês NC?de propriedades %

Outubro 89 42,4
Novembro 99 47,1
Dezembro 22 10,5

Na Tabela 9, observa-se que 87,2% das cultivares plantadas são de ciclo preco-
ce (Paraná, Davis e Bragg), 8,1 % de ciclo médio (Bossier), 2,3% de ciclo semitardio
(São Luiz e Viçoja) e 1,4% de ciclo tardio (UFV-I). Estes dados confirmam a neces-
sidade de diversificação de cultivares para divisão de riscos, especificamen te ao
"stress" determinado pelo ambiente como: excesso de chuvas na colheita e estiagem
no estádio de enchimento de grãos.

TABELA 9. Percentagem relativa de cultivares semeadas em 210 propriedades - Safra 79/80.

Cultivares Paraná Davis Bragg Bossier 'UFV·l' S. Luiz Viçoja Outras

% das lavouras 61,0 17,6 8,6 8,1 1,4 1,4 0,9 1,0
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Por outro lado, a diversificação de cultivares permite melhorar a utilização de
mão-de-obra e de máquinas, especialmente a colhedeira, pela maior amplitude no
tempo para as operações necessárias.

Rendimento médio obtido por hectare

As propriedades assistidas pela EMATER-Paranáj ACARP A apresentaram ren-
dimento médio superior ao rendimento estimado para o Estado do Paraná conforme
observa-se na Tabela 10. Segundo dados do Departamento de Economia Rural da
Secretaria de Agricultura, os rendimentos médios obtidos na Safra 1979j80 foram
2.240 kg/ha, inferior em 5,6% aqueles obtidos nas 210 propriedades amostradas.

TABELA 10. Rendimento médio obtido por região ecológica - Safra 79/80.

Regiões kg/ha NO de propriedades amestradas

Centro-Sul

Sudoeste

Oeste
Norte

2.048
1.805

2.543
2.461

49

9
78
74

Total 2.367 * 210

* Média ponderável.

Resultados econômicos

Inferindo-se os dados da amostragem de 210 propriedades na população de
propriedades assistida pela EMATER-ParanájACARPA na última safra, nesta tecno-
logia os resultadbs econômicos são altamente significativos. Estes dados estão apre-
sentados nas Tabelas 10 e 11. O rendimento médio superior (127 kg/ha) obtido, foi
atribuído à assistência técnica prestada a estes produtores durante todas as fases da
lavoura.

TABELA 11. Trabalho realizado pela EMATER·Paraná/ACARPA e resultados

econômicos obtidos pelos produtores assistidos - Safra 79/80.

a) Produtores assistidos (n9)
b) Área assistida (hal

c) Rendimento médio (kg/ha)
d] Produção total (b x c) em t

e) Perdas estimadas (sem Assistência Técnica) em kg/ha
f) Perdas após a Assistência Técnica em kg/ha
g) Diferença (e· f) em kg/ha

h) Preço médioltonelada (Cr$)

i) Valor somado a receita (b x 9 x h) em Cr$ 1.000,00)

3.160
190.864

2.367
451.775

336

179

157
8.330,00

249.614
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o trabalho realizado junto aos produtores durante o processo de colheita, es-
pecificamente, está demonstrado na Tabela 12. O esforço realizado trouxe resulta-
dos significativos, aumentando a renda de cada produtor assistido nesta técnica em
Cr$ 1.307,80 por hectare.

TABELA 12. Trabalho realizado em colheita racional pela EMATER·Paranã!
ACARPA· Safra 79/80.

Tempo gasto
(hal

Produtores assistidos
N'?

Área total
(ha]

3.439 3.160 190.864

Neste trabalho não estão considerados os efeitos indiretos da campanha "não
perca soja na colheita", desenvolvida pela EMATER-Paraná/ACARPA, que através
do trabalho de técnicos treinados da iniciativa particular, bem como, providências
tomadas por produtores e operadores de máquinas, estimulados pelos veículos de
comunicação e conhecendo as técnicas explicitadas em manuais (foram distribuí-
dos 30.000 manuais) que orientaram sobre todo o processo de redução de perdas na
colheita.

CONCLUSÃO

Através dos resultados apresentados conclui-se que:

1. há condição de reduzirem-se as perdas durante c processo de colheita no
Estado do Paraná;

2. a ação de equipes especializadas em mecanização foi ponto básico para o
trabalho de assistência técnica nesta área;

3. há necessidade de serem intensificadas ações junto aos produtores e assis-
tência técnica particular para implernentação destas técnicas, visto que apenas pe-
queno número de produtores pode ser assistido diretamente pela assistência técni-
ca oficial;

4. a plataforma de corte foi responsável pela maior parte das perdas.

5. os fatores posse de colhedeira, altura de corte, barra flexível, densidade de
plantas, estiveram associadas com o nível de perda:

6. os resultados demostraram que as ações para redução das perdas devem ini-
ciar com técnicas corretas de manejo do solo, manejo de cultura, somando-se à ma-
nutenção e à regulagem adequada da máquina durante o processo de colheita, e

7. os resultados econômicos obtidos indicam que os investimentos realizados
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nesta área, sejam oficiais ou particulares, apresentam retornos altamente significati-
vos.

ANEXO 1

"Não perca soja na colheita"

Levantamento e prevenção de perdas/Safra 79/80

Propriedade:
Proprietário:

Município

Área:
Indústria:

Alq./: ...

. Semente:

ha

Colhedeira Cultura

Marca:

Própria:
Barra flex ível
Largura da plataforma:

Altura do corte:

ano:

alugada: preço:

Cultivar:

Época de plantio:

Espaçamento:
Dens. plantio (pl/m)

Alt. da planta:

Alt. ins. 1~ vagem: .

marca

Coleta de amostras

Amostras 1~ 2~ 3~ 4~ 5~ Média

Horário

N<?Sementes A *
N<?Sementes B *
NO Sementes C *

Teor de umidade
Produtividade

Perda em kg/ha - N x P

S x 10

N = n<?de sementes

P = peso em gramas de 100 sementes

S = área da armação

Perda em sacos/alq. - N x P x 2,42

S x 600

Nome do Técnico: ...
Entidade:

Data do levantamento:
*A = perdas antes da colheita

Município:

*B = perdas da plataforma de corte *C = perdas totais.
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AÇÃO DA EXTENSÃO RURAL DO PARANA,
NO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS DA SOJA

C.E. Finardi'
G.L. de Souza'

RESUMO - Nos anos agrícolas de 77/78, 78/79 e 79/80, avaliou-se o Manejo Inte-
grado de Pragas da Soja. Na safra 76/77 foram feitas, em média, 5,8 aplicações de
inseticidas, tomando como base 100% para avaliação dos resultados.

Esses resultados foram medidos através de 1.007 unidades demonstrativas,
com área de 39.412 ha, assistidas pela ACARPA nas várias regiões do Estado nos úl-
timos três anos agrícolas. Os 21.911 produtores assistidos pela Acarpa reduziram
em 75,9% o número médio de aplicações de inseticidas.

Com isto se economizou Cr$ 2.845.640.200,00, graças à redução do uso de
24,5 milhões de litros de óleo diesel e de 3,5 milhões de litros de inseticidas. Para
transferir aos produtores o Manejo Integrado de Pragas da Soja foram utilizados
128 técnicos que, nos três anos agrícolas, dedicaram 40,2% do seu tempo a esta ati-
vidade.

Esses técnicos realizaram 30.267 visitas, 1.148 reuniões e 225 cursos. Além
disto, as técnicas do manejo foram divulgadas amplamente através de programas de
rádio, televisão e dos jornais.

Trabalhos junto à assistência técnica de cooperativas e firmas particulares fo-
ram realizados juntamente com o CNPSo, através de três treinamentos a nível esta-
dual e de uma série de treinamentos regionais.

O trabalho indireto foi avaliado através da redução de 40,3% do número mé-
dio de aplicações de inseticidas pelos produtores do Estado. Isto representou uma

1
Eng<?Agr<?,M.Sc.. Coordenadoria de Agricultura.
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economia de mais de 93 milhões de litros de óleo e 13,3 milhões de litros de inseti-
cidas. Nesta ação destacam-se os benefícios ao homem, aos animais e plantas, devi-
do à não-poluição do ambiente.

INTRODUÇÃO

A soja, entre as lavouras anuais, nos últimos anos passou a ocupar destacada-
mente o primeiro lugar na economia do Estado do Paraná. Sua rápida expansão está
baseada na ótima adaptação aos vários ambientes ecológicos, tendo apresentado, no
ano agrícola 79/80, produtividade média superior a 2.400 kg/ha.

Para atingir essa produtividade tiveram importância básica as várias tecnolo-
gias geradas pela pesquisa e, posteriormente, transferi das aos produtores de soja pela
EMATER-Paraná/ ACARP A.

A Extensão Rural desenvolveu um grande esforço para modificar o hábito dos
produtores, educando-os para aplicarem inseticidas somente quando a relação custo
benefício favorece ao produtor. A redução do número médio de aplicações de inse-
ticidas através do Manejo de Pragas envolve, fundamentalmente, a capacidade de
planta em superar os danos causados pelas pragas, o controle biológico dos insetos
através de parasitos, predadores, microorganismos e a aplicação de inseticidas ade-
quados na quantidade e no momento recomendados. A utilização do pano de bati-
das para amostragens e o registro da evolução das pragas em fichas próprias foram
pontos básicos para o desenvolvimento do trabalho.

Ciente de sua função no Estado a assistência técnica divulga os resultados do
Manejo Integrado de Pragas da Soja.

ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

No ano de 1976, a tecnologia Manejo Integrado de Pragas da Soja foi apresen-
tada à Extensão Rural pela pesquisa oficial. Como componente dos pacotes tecnoló-
gicos, passou a ser transferida a todos os produtores assistidos. Observa-se na Tabela
1 que, na média dos últimos três anos, 40,2% do tempo dispendido no projeto soja
foi para o Manejo de Pragas.

Treinamento de produtores

Foram usados métodos individuais (visitas técnicas e práticas), métodos gru-
pais (reuniões e cursos), métodos massais (rádio, jornal e televisão) e métodos es-
peciais (unidades demonstrativas e de observação) para treinamento dos produtores.
Impressos com material técnico específico, também foram distribuídos (Tabela 2).
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TABELA 1. Produtores assistidos, horas trabalhadas no projeto soja, horas trabalhadas no Ma-
nejo de Pragas, número de técnicos envolvidos nos anos agrícolas 77/78; 78/79 e
79/80.

Produtores Técnicos Horas trabalhadas Horas trabalhadas Área
Ano assistidos no projeto em "Manejo de no "Projeto (ha)

(N<?) (N<?) * Pragas" Soja"

1977/78 6.931 128 6.091 18.379 331.636
1978/79 6.768 128 7.418 18.814 331.637
1979/80 8.212 128 9.714 20.506 331.697
Total 23.223 57.699 994.970

* Os técnicos regionais (12) e estadual (1) foram inclu ídos.

TABELA 2. Métodos de difusão utilizados no Manejo de Pragas.

Métodos individuais Grupais Massais Especiais

Ano N<? NO NO N'?

1977/78 9.059 245 27 30
1978/79 9.606 356 42 479
1979/80 11.602 547 68 487

Total 30.267 1.148 137 996

Entre os métodos grupais destacam-se 67 cursos realizados na safra 77/78,
com 1.653 produtores participantes. Em 78/79 foram realizados 57 cursos, com
1.482 participantes; em 79/80 foram promovidos 101 cursos, com 2.333 participan-
tes. O trabalho de divulgação do Manejo de Pragas e de conscientização dos produ-
tores foi sedimentado com a realização do Encontro Estadual de Produtores de So-
ja, realizado em novembro de 1979. Foi efetuada grande divulgação do encontro e
das técnicas do manejo de pragas através do rádio, da televisão e de jornais. Os
2.500 produtores presentes ao encontro receberam uma série de informações técni-
cas.

A conscientização dos produtores também se fez através de notas à imprensa,
programas de televisão específicos sobre o assunto e do programa de rádio O Ho-
mem e a Terra, veiculado de segunda à sexta-feira em todo o Estado.

Treinamento de técnicos

Conjuntamente com o CNPSo foram realizados três encontros estaduais
de atualização técnica na cultura da soja e vários encontros regionais, coordena-
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dos pela ACARP A. O treinamento dos técnicos de firmas de planejamento, coope-
rativas e de empresas particulares na tecnologia da cultura da soja, com atenção es-
pecial ao Manejo de Pragas, contribuiu para o engajamento de toda a assistência
técnica do Estado neste trabalho. Treinamentos de uso adequado de equipamentos
de pulverização complementam este trabalho.

Unidades demonstrativas

A adoção de técnicas por parte dos produtores é, freqüentemente, agilizada
com o uso de unidades demonstrativas. Essas unidades mostram, na prática, os re-
sultados do emprego de novas técnicas. Assim, após participarem de treinamentos,
os produtores implantam em parte de suas propriedades a nova tecnologia, que ser-
ve para demonstração também aos produtores vizinhos.

Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos nos treinamentos realizados
durante o desenvolvimento da cultura. A área apresentada é a total dos produtores.
Porém, para permitir o atendimento a um maior número de propriedades, os técni-
cos acompanharam, em média, só 35% da área de cada lavoura.

Acompanhou-se todo o desenvolvimento da cultura, com visitas às proprieda-
des no período vegetativo, na floração, no desenvolvimento de legumes e na matura-
ção.

Regiões ecológicas

As regiões ecológicas trabalhadas correspondem às regiões administrativas da
ACARPA e estão distribuídas por microrregiões:

Norte: Londrina, Maringá, Cornélio Procópio e Santo Antonio da Platina.

Oeste: Cascavel, Toledo e Campo Mourão.

Centro Sul: Ponta Grossa, Guarapuava e União da Vitória.

Número médio de aplicações de inseticidas

O número médio de aplicações foi tomado entre os produtores representati-
vos dos vários níveis, durante a elaboração dos pacotes tecnológicos em 76/77. Nos
anos seguintes, o número médio de aplicações foi obtido através de levantamentos
específicos nas várias regiões, pelos extensionistas. .

Número médio de aplicações feitas pelos produtores assistidos pela ACARPA

Como as unidades demonstrativas são o polo de irradiação do trabalho da
ACARPA, atingindo vários produtores, a média foi inferida em toda a população
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assistida.

Custo médio de aplicação

Foi obtido através de levantamento junto aos produtores, observados os fato-
res e custo médio da Tabela 3.

TABELA 3. Custo médio de uma aplicação de inseticida, safra 1979/80.

Itens h/ha Custo/há

Trator
Pu Iverizador
Tratorista
Diarista
Inseticidas ( /ha)
Outros (custos indiretos)

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

208,00
60,00
50,00
17,00

275,00
100,00

Cr$ 710,00Total

Redução do consumo de óleo e defensivos

Como base de cálculo utilizou-se um trator médio, em meia aceleração, com
consumo de 7 litros de óleo por hora. Na média dos vários produtores empregados,
utilizou-se 400 gramas de ingrediente ativo, equivalentes a 800 gramas de inseticida
formulado por aplicação.

O tempo de aplicação de inseticidas foi estimado em 48 minutos por aplica-
ção. Os dados referentes a custos de aplicação dos anos anteriores foram atualizados
para 79/80, segundo a Tabela 3.

A área (h a) e o número de produtores de soja assistidos pela ACARPA foram
obtidos através da CELEPAR (dados tabulados por computador, baseado em relató-
rios diários e mensais de resultados alcançados).

A área (ha) e o número de produtores totais do Estado são dados oficiais, ob-
tidos pelo Grupo de Coordenação Estatística Agropecuária - G.C.E.A.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Produtores assistidos

No ano agrícola 76/77 foram instaladas 30 unidades demonstrativas em todo
o Estado, onde foram obtidos os primeiros resultados, relatados na "Série Estados
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ne;>4", em 1977. Os dados de 77/78 estão publicados no documento Fundamen-
tos e Resultados do Manejo de Pragas (Tabela 4).

TABELA 4. Resultados das unidades demonstrativas das SIIfras 76/77 e 77/78.

Anos NO de Área N<?médio de
unidades ha aplicações

1976/77 30 623,4 1,83

1977/78 41 1.747,00 1,80

Os resultados foram significativos e animadores, pois das 30 unidades instala-
das em 76/77, em três não foram utilizados inseticidas; em 6 se fez apenas uma apli-
cação; em 16 apenas 2 aplicações; em 3 unidades se fez três aplicações. Apenas 2
unidades receberam 4 aplicações de defensivos. Todas as lavouras tiveram menos
aplicações que a média do Estado, que no ano foi de 5,8.

Os dados de 77/78, com 1,8 aplicações, ocasionaram uma diminuição em mais
de 50% das aplicações realizadas pelos produtores naquela safra, cuja média ficou
em 4,1 aplicações.

Nos últimos 3 anos agrícolas os técnicos da ACARPA utilizaram um total de
40,2% do seu trabalho na cultura da soja na tecnologia Manejo de Pragas (Tabela 1).
Em 78/79 e 79/80 grande incremento foi dado com a instalação de, respectivamen-
te, 479 e 487 unidades demonstrativas, cujos resultados estão na Tabela 5. Os dados
foram macrorregionalizados, objetivando verificar o comportamento das diferentes
regiões ecológicas.

TABELA 5. Regiões ecolbgicas, número de unidades demonstrativas, área e número de aplica-
ção de inseticidas nos anos agrlcolas de 78/79 e 79/80.

1978/79 1979/80

NO de Área N<?médio N<?de Área N<?médio
Regiões unidades (ha) aplicações unidades (hal aplicações

inseticida inseticida

Norte 177 6.356 1,80 109 5.241 0,97
Oeste 67 1.683 1,68 164 4.267 0,87
Sudoeste 214 8.934 1,88 157 6.866 0,30
Centro-Sul 21 685 1,26 57 3.633 1,08
Estado 479 17.658 1,66 487 20.007 0,74
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Vale ressaltar que a redução no número médio de aplicações foi em parte
devido aos treinamentos realizados, enfocando o uso adequado de defensivos,
principalmente regulagem de pulverizador e doses de inseticidas, possibilitando
melhor eficiência no combate às pragas.

No ano agrícola 78/79, o número médio de aplicações de 1,26 na região
Centro-Sul foi atribuido à menor infestação de percevejos. Por outro lado, a região
Sudoeste apresentou o menor número médio de aplicações no ano agrícola 79/80,
devido ao grande número de unidades demonstrativas, comparado com a pequena
área da região, que representa apenas 3,5% da área de soja do Estado.

Assim, maior controle sobre a maioria dosprodutores foi exercido. Ainda, a
região Sudoeste apresenta grànde concentração de minifúndios, facilitando o acom-
panhamento de toda a propriedade, melhorando a aplicação da tecnologia Manejo
de Pragas.

A adoção dessa tecnologia pelos produtores assistidos através da ACARPA
pode ser medida pela redução do número de inseticidas, conforme a Figura-I, abai-
xo.

o ano agrícola 76/77 foi tomado como referência, apresentando o número
médio de 5,8 aplicações de inseticidas, iniciando-se, nesse ano, a difusão da tecnolo-
gia aqui discutida.
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FIG. 1. Redução do número médio de aplicação de inseticidas na cultura da soja, pelos produ-
tores assistidos pela ACARPA no período 1976/80.
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A redução do número médio de aplicações, 69,9%, logo no primeiro ano, é
justificada pela implantação do Manejo de Pragas pelos produtores. Muitas vezes
eram realizadas aplicações preventivas, antes do aparecimento dos insetos, contri-
buindo sobremaneira para aumentar o número médio de aplicações.

As reduções obtidas nos anos subseqüentes devem-se ao aperfeiçoamento da
difusão desta tecnologia por parte dos engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas
da ACARPA e, principalmente, ao equilíbrio biológico, que diminuiu sensivelmen-
tes a produção dos insetos que atacam a soja, especialmente as lagartas.

Produtores assistidos pela ACARPA/produtores de todo o Estado

Para padrão de comparação, apresentamos o número médio de aplicações de
inseticidas pelos produtores do Estado. Na média do Estado estão incluídos os pro-
dutores assistidos pela ACARPA, o que, naturalmente, influencia a média estadual
(Fig.2).
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ANOS: 79/8076/77 77/78 78/79

FIG. 2. Redução do número médio de aplicações de inseticidas na cultura da soja, pelos produ-
tores do Paraná, no período 1976/80.

Os efeitos da difusão desta tecnologia, através de treinamento de técnicos de
todas as entidades oficiais e particulares nos eventos coordenados pela ACARPA
representaram papel considerável para redução do número de aplicações de insetici-
das.

Por outro lado, o atendimento indireto aos produtores, através de encontros,
programas de rádio. folhetos, manuais e jornais (Tabela 2) contribuiu intensamente
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no processo de redução do número de aplicações de 5,8 em 76/77 para 4,2 em 77/
78, para 3,8 em 78/79 e, no ano agrícola 79/80, caindo para 2,4 aplicações. Do ano
base até a última safra o número médio de aplicações caiu 58,7%.

Na Fig. 3 pode-se verificar a associação significativa positiva (r = 0,99) entre
o número médio de aplicações de inseticidas dos produtores assistidos e o número
médio de aplicações de inseticidas do total dos produtores do Estado.
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Anos agrícolas

1,80

1,66

0,74

\ 2,4 3,8 4,2

NC? médio de aplic .. prod. do estado

FIG. 3. Número de aplicações de inseticidas e associação entre produtores assistidos pela
ACARPA e produtores do Estado nos anos agrícolas 77/78, 78/79 e 79/80.

Isto sugere que, apesar da Extensão Rural atender aproximadamente 18% dos
produtores do Estado nos últimos 3 anos agrícolas, o trabalho desenvolvido em Ma-
nejo de Pragas apresentou reflexos indiretos substanciais a nível de Estado.

Observa-se que os produtores assistidos diretamente pela ACARPA apresen-
tam, em todos os anos, número médio de aplicações inferior ao número médio de
aplicações dos produtores do Estado. Este fato foi atribuído ao acompanhamento
prestado em todos os períodos de desenvolvimento da cult~ra pelos extensionistas.

Resultados econômicos dos produtores assistidos

Para efeito de resultados econômicos, a Tabela 6 apresenta a economia total
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TABELA 6. Área, número de aplicações de inseticidas e economia obtida pelos produtores assistidos pela ACARPA.

NO médio de 5,8 aplicações de NO de aplicação, após adoção
inseticidas do Manejo de Pragas

Anos Área Custo total Valor em Aplic. Custo Valor em Economia

Agrícolas (hal
das 5,8 apl ic. 1.000 Cr$ inseto (Cr$/ha) 1.000 Cr$ em

(ha) (N9) 1.000 Cr$

1977/78 331.636 3.770,00 1.250.267,70 1,80 1.170,00 388.014,10- 852.253,60
1978/79 331.637 1.250.271,50 1,66 1.179,00 357.836,30 892.435,20
1979/80 331.697 1.250.497,70 0,74 481,00 159.546,30 1.090.951,40

Total 994.970 3.751.036,90 1,4 905.396,70 2.835.640,20
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A economia em Cr$ é devida à redução do número de aplicações (aproxima-
damente 75%) na média das três últimas safras, conforme demonstra a Figura 1. Va-
le ressaltar que, apesar da redução do número de aplicações, a produtividade desta
área foi, em média, igualou superior à área que não utilizou o Manejo de Pragas.

Redução do consumo de óleo diesel e defensivos

Os efeitos da tecnologia do Manejo de Pragas na economia de óleo diesel e de-
fensivos estão demonstrados nas Tabelas 7 e 8.

TABELA 7. Economia, em litros de óleo diesel pelos produtores assistidos pela ACARPA, nos
últimos 3 anos agrlcolas.

Estimativa sem a uti lização Com utilização do
Economia

Anos do Manejo de Pragas manejo de pragas
de óleo

Agr(colas
Area Óleo Óleo total Óleo Óleo diesel

(hal litros/ha litros Iitros/ha litros litros

1977/78 331.636 32,48 10.771.537 10,08 3.342.890,9 7.428.646,1
1978/79 331.637 32,48 10.771.570 9,29 3.080.907,7 7.690.662,3
1979/80 331.698 32,48 10.773.519 4,14 1.373.225 9.400.294

Totais 994.971 32.316.626 7.797.023,6 24.519.602

TABELA 8. Economia, em quilos, de inseticidas pelos produtores assistidos pela ACARPA, nos

últimos 3 anos.

Estimativa sem a utilização Com a utilização do

do manejo de pragas manejo de pragas Economia

Anos de kg de

Agrícolas Area Insetic.
Inseticidas

Inseticidas
Ins. total inseticidas

(ha) kg/ha
kg

kg/ha
kg 1.000 kg

(1.000) (1.000)

1977/78 331.636 4,64 1.538,8 1,44 477,5 1.061,3
1978/79 331.637 4,64 1.538,8 1,32 437,8 1.101,0
1979/80 331.697 4,64 1.539,1 0,59 195,7 1.343.4

Totais 994.970 4.616,7 1.111,0 3.505,7

A dependência externa do Brasil com relação aos derivados de petróleo e à
maioria dos inseticidas utilizados na cultura da soja é sobejamente conhecida. Mais
de 85% dos ingredientes ativos são sintetizados no exterior.

Assim, obteve-se uma diminuição de mais de 24,5 milhões de litros de óleo
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diesel pela redução do número de aplicações de inseticidas.

Além dos resultados econômicos representados pela diminuição do uso de in-
seticidas em 3.505,7 milhões de quilos, devem ser somados os benefícios sócio-am-
bientais. É sobejamente conhecido, por toda a população, o perigo que representa a
alta concentração de produtos sintetizados, que causam toxicidade ao homem, aos
animais e às plantas, determinando desequilíbrios na ecologia e, conseqüentemente,
à qualidade de vida, pela poluição do ar, da água e do solo.

Produtores assistidos indiretamente

9.
Os efeitos indiretos do Manejo de Pragas podem ser medidos através da Tabela

TABELA 9. Economia, em litros de óleo, pelos produtores do Estado.

Estimativa sem a utilização Uti lização parcial

do Manejo de Pragas do Manejo

de Pragas

Área Óleo total Óleo total Óleo Óleo total
Ano (ha]

litros/ha (litros) litros/ha (litros)
(1.000)

1977/78 2.350 32,48 76.328.000 23,52 55.272
1978/79 2.350 32.48 76.328.000 21,28 50.008
1979/80 2.420 32.48 78.601.600 13.44 32.525

Totais 7.120 231.257.600 137.805

Economia

do óleo

diesel

Litros

21.056.000
26.320.000
46.452.600

93.828.600

A Fig. 2 mostra que o número médio de aplicações de inseticidas foi de 4,2
em 77/78; 3,8 em 78/79 e 2,4 em 79/80. Assim, a redução do uso de óleo, quando
comparada com a média anterior de 5,8 aplicações de todos os produtores, é de
aproximadamente 60%. Isso representa, nestas últimas 3 safras, uma economia de
93.452.600 milhões de litro de óleo.

A Tabela 10 demonstra a redução do uso de 13.350,4 milhões de toneladas
de inseticidas nas últimas 3 safras, em 7.120 milhões de hectares de soja.

Por outro lado, os 120 mil produtores de soja do Estado vêm apresentando
redução inferior a dos produtores assistidos pela ACARPA. Isto se deve à pouca
vivência da prática, que exige um treinamento específico durante o desenvolvimen-
to da cultura.

Por outro lado, os efeitos da redução foram sentidos porque, com o engaja-
mento dos técnicos de firmas particulares e de cooperativas, um grande número de
produtores vem usando o Manejo de Pragas.
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TABELA 10. Economia, em quilos, de inseticidas pelos produtores do Estado que usam par-
cialmente o Manejo de Pragas.

Estimativa sem a utilização Utilização "parcial" do
do Manejo de Pragas Manejo de Pragas Economia

Anos de kg de
Agrícolas Area

kg de
kg total

Inseticida
kg total inseticidas

(hal inset./ha inseticida
kg/ha

inseticida (1.000kg)
(1.000) (1.000) (1.000)

1977/78 2.350 4,64 10.904,0 3,36 7.896,0 3.008,0
1978/79 2.350 4,64 10.904,0 3,04 7.144,0 3.760,0
1979/80 2.420 4,64 11.228,8 1,92 4.646,4 6.582,4

Totais 7.120 33.036,8 19.686,4 13.350,4

Como resultado dessa tecnología, normalmente se fala em economia de óleo
diesel, de inseticidas, na diminuição da poluição. Mas devemos considerar também
a diminuição do uso de máquinas, aumentando sua vida útil, e o uso racional de
mão-de-obra. A mão-de-obra, em vez de usada na aplicação de defensivos, é empre-
gada durante todo o ciclo da cultura no acompanhamento da população de insetos-
pragas e percentagem de desfolhamento, o que favorece a fixação do trabalhador
rural nas propriedades agrícolas.

CONCLUSÃO

Com base nos resultados obtidos conclui-se que:

a. a difusão da tecnologia do Manejo de Pragas pela assistência técnica apre-
sentou resultados altamente significativos entre os produtores assistidos;

b. o nível de conhecimento do Manejo de Pragas pelos produtores assistidos
pela ACARPA é superior à média do conhecimento dos demais produto-
res; e

c. há condições de se reduzir o número médio de aplicações de inseticidas de
todos os produtores do Estado através da assistência técnica.
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ANALISE DA ALOCAÇAO DE RECURSOS
NA CULTURA DA SOJA, RIO GRANDE DO SUL, 1979/80

I. Kivuna'
C.R.L. da Silva2

RESUMO - A produção agrícola é obtida pela concorrência dos fatores capital, tra-
balho e terra. Este trabalho analisou a eficiência econômica na alocação de recursos
na cultura da soja, no Rio Grande do Sul, no ano agrícola de 1978/79. Utiliza como
método uma função de produção do tipo Cobb-Douglas estimada pelo método dos
mínimos quadrados a partir de uma amostra aleatória de 140 propriedades levanta-
da em 20 municípios gaúchos. A produção foi medida em toneladas do produto, o
trabalho em dias-homem, a terra em hectares cultivados e os fatores capital, insu-
mos (sementes, fertilizantes, defensivos e corretivos) e despesas gerais em cruzeiros.
Não obstante todos os recursos empregados estivessem no estágio racional de pro-
dução, uma maior eficiência alocativa seria conseguida utilizando-se de forma mais
intensiva os fatores área cultivada e despesas gerais, enquanto trabalho, capital e
insumos poderiam ter sua participação relativa diminuída.

I o .
Eng. Agr?, In:tltuto de Economia Agrícola, Av. Miguel Estéfano, 3.900, Caixa Postal 8114
CEP 04301, Sao Paulo, SP. '

2 Economista, Instituto de Economia Agrlcola, São Paulo, SP.
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ANALYSIS OF FUND DISTRIBUTION FOR 1979/80 SOYBEANS
CROP IN RIO GRANDE DO SUL

ABSTRACT - The agricultural production is obtained by the competition of the
capital, labor and land factors. This paper intended to analyse the economic ef-
ficiency of the use of resources on soybean crop, in Rio Grande do Sul, in the
agricultural year 1978/79, using as a method a production function of the Coob-
-Douglas type, estimated by the least squares method from an aleatory sample
composed by 140 properties raised in 20 "municípios". The production was
measured in tons of product, the labor in rnan-davs, the land in cultivated hectares
and the capital factors, inputs (seeds, fertilizers, defensives and correctives) and
general expenses in cruzeiros. Although ali the resources used were in the rational
stage of production, a greater efficiency would be obtained using the cultivated
area and general expenses factors more intensively, while the labor force, capital
and inputs could have their relative participation diminished.

INTRODUÇÃO

A soja não é um produto tradicional na agricultura brasileira, tendo apenas
recentemente adquirido importância econômica como atividade, e ainda com
perspectivas de vir a integrar a dieta diária dos brasileiros em virtude do seu alto
valor nutritivo e reduzido preço, se comparada com outros gêneros.

Até o ano agrícola de 1977/78 o Rio Grande do Sul era o maior produtor
brasileiro, responsável por 47,9% da produção total, seguido pelo Paraná, que con-
tribuiu com 33,0%. Em 1978/79 o Paraná passou para o primeiro lugar, com 40,0%,
contra 36,3% do Rio Grande do Sul. Provavelmente essa inversão é decorrente da
estiagem que se verificou no Sul do País em janeiro e fevereiro de 1979, prejudi-
cando sensivelmente a produção gaúcha. Em 1979/80 o Rio Grande do Sul retor-
na ao primeiro posto, com 37,6% do total produzido, enquanto que ao Paraná
coube 36,3% (São Paulo. Secretaria de Agricultura 1980).

A importância da cultura da soja, tanto do aspecto econômico como social, é
decorrente do elevado volume de recursos envolvidos na atividade, assim como no
intenso processo de geração de renda e remuneração dos fatores produtivos. Nesse
sentido a atividade tornou-se fundamental para o Rio Grande do Sul, pois represen-
ta cerca de 33% da renda agrícola do Estado (Fundação Cargill, 1977). Para o País
é importante fonte de divisas, pois é um dos principais produtos agrícolas de expor-
tação, na forma de grãos, farelos e óleo (Banco do Brasil, 1979).

o agricultor como empresário, combina dentro de sua propriedade os recur-
sos de que dispõe, como a terra, trabalho, fertilizantes, defensivos, máquinas e
outros, objetivando a combinação economicamente mais rentável desses fatores,
combinação esta que minimiza os custos para determinado nível de produção ou a
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que, para um dado custo, maximiza o produto.

O objetivo geral deste trabalho é analisar a eficiência econômica da alocação
de recursos por parte dos produtores de soja do Rio Grande do Sul, fornecendo
subsídios, a nível governamental, para a formulação de políticas referentes ao setor.
A nível privado, para que os agricultores tenham elementos de análise para escolher
a combinação dos fatores empregados que lhes seja economicamente mais conve-
niente. Especificamente os objetivos são:

a. determinar a natureza dos retornos à escala;

b. estimar a produtividade física média e marginal dos fatores de produção
empregados; e

c. analisar a melhor alocação dos recursos considerando as condições de pre-
ços prevalecentes na época do estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados utilizados neste trabalho foram levantados no final de 1978 e início
de 1979, em 20 municípios gaúchos que se destacaram na produção de soja, nas re-
giões de Planalto Médio, Alto Uruguai e Missões. A amostra foi composta de
140 propriedades, escolhidas ao acaso, do rol de produtores de soja. As informações
coletadas referem-se ao ano agrícola de 1978/79.

Os dados coleta dos nos questionários para a realização deste trabalho foram:

- produção avaliada em termos físicos e medida em toneladas do produto;

- área plantada; igualmente avaliada em termos físicos e medida em hectares;

- mão-de-obra; serviços da mão-de-obra familiar, permanente e temporária,
medida em dias homem;

- capital; este fator de produção, devido a problemas de agregação, é avaliado
em termos monetários e compreende: o fluxo de serviços dos itens dê capital fixo
como juros de investimento, depreciação de benfeitorias e máquinas; itens de capi-
tal variável como combustível, óleo lubrificante, graxa, reparos de máquinas e ben-
feitorias, juros de custeio, Proagro, alimentação animal e sacaria;

- insurnos , igualmente e pelos mesmos motivos medido em termos monetários
agregando os itens sementes, inoculante, calcário, adubo formulado, adubo correti-
vo, inseticida, formicida e herbicida;

- despesas gerais; também avaliada em termos monetários agregando os itens
impostos, taxas, Funrural e análise de solos.

Em alguns livros-texto a produção é definida como a "criação de utilidade".
Este conceito, por ser genérico, não possui um conteúdo bastante específico para
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ser operacionalizado. A teoria da produção na literatura mais recente, refere-se à
produção de bens, que serão vendidos aos consumidores através da combinação de
insumos realizada pelo empresário, dado um "patamar tecnológico".

A função de produção é uma relação matemática que associa a. quantidade
máxima que pode ser obtida de um bem a um conjunto específico de insumos, dada
à tecnologia existente ou o "estado de arte" (Ferguson, 1976). Algebricamente:

onde:

Y = produção total, medida em termos físicos;
Xi = quantidade física de fatores de produção empregada na produção.

o estabelecimento da função matemática definida acima permite avaliar a
eficiência econômica dos fatores que são utilizados no processo produtivo, utili-
zando-se conceitos que são decorrentes da função de produção.

A produtividade física média (PFMe) de um fator que é a produção total divi-
dida pela quantidade empregada do fator. Em outros termos, este conceito mede a
quantidade produzida do bem por unidade de fator.

A produtividade física marginal (PFMa) de um fator é a variação na produção
total decorrente da variação na quantidade empregada do fator, mantendo-se inal-
teradas as quantidades empregadas nos demais fatores.

A elasticidade parcial de produção (E) de um fator é a razão entre as variações
relativas na produção total e na quantidade empregada do fator, ou seja, é um
conceito que mede a contribuição de cada fator em termos relativos.

o valor da produtividade física marginal (VPFMa) é a produtividade física
marginal multiplicada pelo preço do produto, medindo dessa forma, a variação na
receita do empresário resultante da variação na quantidade empregada do fator, via
alterações no nível de produção.

Na teoria microeconômica o objetivo do empresário é maximizar a sua recei-
ta líquida que é a diferença entre a receita total e seu custo total. Por receita total
entende-se o produto de sua produção total pelo preço de mercado do bem, e por
custo total a soma dos produtos das quantidades empregadas dos fatores de produ-
ção pelos seus respectivos preços. Ao resolver-se as equações assim propostas, tem-se
que a receita líquida é máxima quando:

VPFMaX1 VPFMaX2

PX1 PX2
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ou seja, para que o empresário maximize seu lucro é necessário empregar os insumos
de tal maneira que as razões entre os VPFMa e os preços dos respectivos fatores se-
jam iguais.

A especificação funcional testada na cultura da soja foi da forma:

bl bny ~A. Xl···· Xn

que é uma função do tipo Cobb-Douglas, onde:

y ~produção total;
\ ~ quantidades utilizadas dos fa tores de produção
A ~ constante

Numa função deste tipo os bi, coeficientes de regressão da forma logarítmica.
representam as elasticidades parciais de produção (Girão, 1965)

A verificação da natureza dos retornos à escala é fei ta com base no teste de
hipóteses:

Ho ~ a' ~ ~ 1, con tra

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A função de produção do tipo Cobb-Douglas ajustada pelo método dos míni-
mos quadrados (Johnston, 1972), para a soja no Rio Grande do Sul é a seguinte:

y ~ O0089. X 0,3 1 6 7 _X 0,0 I S 1 X o .o 6 S S . X o, I I 8 2 . X o,S 5 2 I
, 1 2 • 3 4 S

onde:

y ~ produção;

XI ~ área plantada;

X2 mão-de-obra;

X
3 capital;

X insumos e
4



x = despesas gerais.s

Os parâmetros da função ajustada e os valores dos testes estatísticos aparecem
na Tabela 1.

TABELA 1. Estimativas dos coeficientes de regressão e outras caracterfsticas da função de pro-
dução de soja do tipo Cobb-Douglas - regiões de Planalto Médio, Alto Uruguai e
Missões, Estado do Rio Grande do Sul, 1978/79.

variável e outras características Coeficiente
estimado

Valor "r"
de student

Área
Mão-de-obra
Capital
Insumos
Despesas gerais
Constante
Coeficientes de determinação (R2)= 0,92
Valor de "F" = 323,72 (')
Número de observações= 140

0,3167
0,0151
0,0655
0,1182
0,5521

- 4,7258

3,6700 (,)
0,3917
1,3259 (3)
1,6237 (2)

11,2306 (')
- 8,3974 (')

(,) Indicam significância ao nível de 1%.
(2) Indicam significância ao nível de 10%.
(3) Indicam significância ao nível de 20%.

O valor de "F", que testa a proficiência do modelo escolhido, mostrou-se sig-
nificativo ao nível de 1%, e o valor do coeficiente de determinação R 2 , que mede a
proporção da variação total da variável dependente, Y, explicada pela regressão, foi
de 0,92. Os coeficientes das variáveis área e despesas gerais foram significativos
(diferentes de zero) ao nível de 1%. As variáveis, insumos e capital, foram significa-
tivas aos níveis de 10% e 20%, respectivamente. Não obstante o coeficiente da variá-
vel mão-de-obra não se mostrasse significativamente diferente de zero, a variável se
manteve no modelo em virtude da sua evidente importância no processo produtivo.

Com relação à natureza dos retornos a escala o valor do teste "t" de Student
foi: "t" = 0,283 que aceita a hipótese nula ao nível de significância de 1%, com
135 graus de liberdade. Em outras palavras, a cultura da soja apresentou retornos
constantes à escala.

Observando-se a Tabela 2 verifica-se que todos os insumos estão sendo utiliza-
dos no estágio 11, ou estágio racional de produção, que é caracterizado por apresen-
tar as produtividades físicas marginais dos fatores positivos, mas menores do que as
respectivas produtividades físicas médias.
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TABELA 2. Produtividade flsica média, produtividade flsica marginal e relação entre valor da
produtividade flsica marginal e preço do fator, da cultura de soja no Rio Grande
do Sul, 1978/79.

Variável PFMe
Xi

(I) PFMa
Xi

(I) VPFMaX/PXi

Área (XI) 0,960354 0,304122 2,82
Mão-de·obra (X

2
) 0,338037 0,005100 0,33

Capital (X3) 0,000498 0,000033 0,13

Insumos (X4) 0,000548 0,000065 0,25
Despesasgerais (X6) 0,004184 0,002310 9,25

(I) As produtividades físicas médias (PFMeXi) e marginais (PFMaXi) foram calculadas utilizan-

do-se as médias geométricas dos valores observados das variáveis.

Para se obter a razão entre o valor da produtividade física marginal de um fa-
tor e seu respectivo preço, adotou-se para este último, os seguintes procedimentos:

a. como preço da área plantada foi considerado o valor médio do arrendamen-
to do hectare na região durante o período de produção: Cr$ 550,00;

b. como preço da mão-de-obra foi considerada a diária média paga na região,
durante o período produtivo da cultura: Cr$ 80,00; e

c. para os fatores: capital, insumos e despesas gerais, que são medidos em cru-
zeiros, adotou-se como preço o seu custo de oportunidade, isto é, a renta-
bilidade do montante gasto numa aplicação alternativa. Considerou-se co-
mo remuneração a taxa de juros de mercado mais a correção monetária do
período em que os fatores estiveram empregados na cultura, que correspon-
de a Cr$ 1,28 por cruzeiro empregado.

o valor da produtividade marginal de um fator representa, tudo o mais cons-
tante, o acréscimo no valor total da produção quando se aumenta a quantidade uti-
lizada do fator. Se esse acréscimo na receita do agricultor for maior do que o au-
mento na sua despesa, resultante da utilização de maiores quantidades do fator,
é interessante para o empresário intensificar a utilização desse fator. Em resumo,
quando a relação VPFMaX/PXi for maior do que um, pode-se aumentar a quan-
tidade empregada do fator. Se a relação for menor do que um significa que o
fator está sendo empregado excessivamente.

Os valores da relação VPFMaX/PXi apresentados na Tabela 2 indicam que
os fatores área cultivada e despesas gerais poderiam ser utilizados de forma mais
intensiva, pois trariam uma resposta positiva para o agricultor, em termos de recei-
ta líquida. Os fatores mão-de-obra, capital e insumos deveriam ter a sua participa-
ção relativa no processo produtivo diminuída.
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CONCLUSÕES

Os resultados obtidos da análise da função de produção de soja no Rio Gran-
le do Sul devem ser considerados com a devida cautela, pois estes resultados re-
oresentam a situação média da atividade na região considerada, não servindo como
parâmetro para diagnóstico de propriedades consideradas individualmente.

No que diz respeito à alocação e combinação de recursos na cultura, as evi-
dências indicam que, de modo geral, a produção estava organizada de forma racio-
nal, do ponto de vista econômico. Todos os fatores se encontravam no estádio 11
de produção, também conhecido como estádio racional de produção, no qual os
recursos podem atingir o nível ótimo de utilização. Entretanto, melhores resulta-
dos seriam conseguidos se a área cultivada e as despesas gerais aumentassem a sua
participação relativa no processo produtivo, em detrimento da mão-de-obra, capital
e insumos.

A função de produção estimada é linearmente homogênea, pois a soma dos
seus coeficientes de regressão, ou elasticidades parciais de produção não se mos-
trou significativamente diferente de um. Por isso, a atividade não apresenta ganhos
de escala: se a quantidade empregada de todos os fatores for aumentada em 10%,
a quantidade produzida aumenta na mesma proporção.
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ANÃLlSE DA BIBLIOGRAFIA
"SOJA: RESUMOS INFORMATIVOS"

M.D.L. Martins'
N .C.P. Garcia '
G.G. dos Reis3

RESUMO - Foi feita uma análise bibliográfica da literatura brasileira, incorporada
nos três primeiros volumes da publicação "Soja: Resumos Informativos" (R.L), com
o objetivo de estudar a distribuição e o melhor conhecimento da documentação so-
bre soja. O estudo engloba 1.638 documentos, sendo analisados os seguintes pará-
metros: publicações, referências, autores, ano de publicação, participação da pesqui-
sa por Estado da Federação, e linhas de pesquisa. A interpretação dos dados mos-
trou haver uma superioridade dos documentos na forma não-convencional e de tra-
balhos sem referências bibliográficas. Observou-se uma maior concentração de tra-
balhos a partir de 1970, onde, em apenas cinco anos (1970/75), houve um cresci-
mento de, aproximadamente, 1.000%. Foi verificada a existência de um grupo de
pesquisadores dedicados à pesquisa da soja, com 15 a 62 trabalhos por autor, dos
quais 80%, em média, são de cunho científico. Observou-se, também, a existência
de um grande número de pesquisadores (738) com apenas um trabalho por autor,
constatando-se que a maioria está contida no segundo volume analisado; os assun-
tos básicos dos trabalhos referenciados neste volume versam sobre ecologia e prá-
ticas culturais, sistema de produção, economia, industrialização e usos. Grande
parte dos trabalhos (81,75%) concentrou-se em quatro linhas de pesquisa (solos,
ecologia e práticas culturais, fitossanidade e melhoramento). Foi observado que, em
média, 70% dos trabalhos indexados nos R.L são de cunho científico. A EMBRAPA,
seguida pela Universidade Federal de Viçosa - UFV, foi a instituição que mais pro-
duziu trabalhos. Foi mostrado que os Estados sulinos lideram a pesquisa da soja e

I Bibliotecária do Setor de Resumos Informativos do Departamento de Informação e Documen-
tação (010) da Empresa Brasileira de Pesquisa Aqr opeccàr ia (EMBRAPA), Bras i'lia. DF, Bra-
sil.

2 Enga Florestal do Setor de Resumos Informativos do Departamento de Informação e Docu-
mentação (010) - EMBRAPA.

3 Pesquisador do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido· CPATU da EMBRAPA,
Belém, PA, Brasil.
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que, nos periódicos (Bragantia, Agronomia Sulriograndense, Pesquisa Agropecuária
Brasileira e Fitopatologia Brasileira), houve uma concentração dos trabalhos com o
produto.

BIBLlOGRAPHIC ANALYSIS
OF "SOYBEANS: INFORMATIVE ABSTRACTS"

ABSTRACT - A bibliographical analysis of the Brazilian literature incorporated in
the rirst three vol.umes of the publication "Soja: Resumos Informativos" (R .1.)
was made, with the objective of studying the distribution and gaining a better
knowledge of the documentation on soybeans. The study comprises 1,638 doeu-
ments in which the following aspects were analysed: publications, references,
authors, year of publication, research participation by the various Brazilian states,
and research lines. An interpretation of the data showed a predominance ofnon-
-conventional documents and of studies without bibliographic references. A greater
number of studies was noted beginning in the decade of the 1970's during which,
in only one 5-year period (1970-1975), there was an increase of approximately
1,000 per cento Verification was made of the existence of a group of research
workers dedicated to research on soybeans, with from 15 to 62 studies each,
80 per cent of which, on the average, were of a scientific nature. The existence of
a large number of researchers (738) was observed with only one study per author,
the majority of which were found in the second volume analyzed: the basic subject
matter of studies referenced in this volume deal with ecology and cultural practices,
production systems, economics, industrialization and uses. A large proportion of
the studies (81.75%) concentrated on four research lines (soils, ecology and cultural
practices, phytosanitation and genetic improvement). It was observed that on the
average, 70% of the studies indexed in R_I. are of a scientific nature. EMBRAPA,
followed by the Universidade Federal de Viçosa (UFV), was the institution which
produced the most studies. It was shown that southern states are the leaders in
soybean research and that in periodicals (Bragantia, Agronomia Sulriograndense,
Pesquisa Agropecuária Brasileira and Fitopatologia Brasileira). there was a concen-
tration of studies on this product.

INTRODUÇÃO

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM,!3RAPA), através do seu
Departamento de Informação e Documentação (010), visando a dar maior difusão
à tecnologia gerada no Brasil para soja, está publicando coletâneas de resumos sobre
este produto. Estas consistem de resumos referenciados da documentação técnico-
-científica brasileira, sendo, na quase totalidade, formadas por documento não-con-
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vencíonal". Os principais assuntos enfocados nesta bibliografia (Resumos Informa-
tivos) referem-se à fitossanidade, melhoramento, solos, ecologia e práticas culturais,
sistema de produção, economia, industrialização e usos gerais.

No presente traballho, foi feita uma análise da literatura brasileira indexada
nos três primeiros volumes da publicação "Soja: Resumos Informativos" (Pinto
et aI. 1977 e 1978, Rêgo et aI. 1978), visando à verificação da concentração de te-
m~s pesquisados, maior freqüência de pesquisadores, distribuição geográfica das pes-
quisas, ano de publicação dos trabalhos e os meios de divulgação das pesquisas mais
utilizadas para publicação de trabalhos, além de detalhar e difundir mais amplamen-
te as pesquisas sobre esta cultura.

MATERIAIS E MÉTODOS

As informações utilizadas foram extraídas dos três primeiros volumes de "So-
ja: Resumos Informativos" (R.I.), os quais englobam 1.638 documentos. Os traba-
lhos indexados a esta bibliografia são de caráter retrospectivo a 1978, inclusive. O
levantamento foi realizado em fichas individuais e/ou listas, onde as informações
foram separadas de acordo com a análise a ser processada.

Analisaram-se os seguintes parâmetros:

1. Publicações - Levantou-se o número de artigos de periódicos, monografias,
teses, relatórios, folhetos, trabalhos apresentados em congressos, seminários e ou-
tros. Computou-se, também, o número de trabalhos convencionais e não-conven-
cionais, artigos publicados em cada título de periódico, e o número de trabalhos de
instituições. Os periódicos e as instituições foram relacionadas em ordem decrescen-
te de produtividade. A contagem de cada conjunto de periódicos e instituições e a
soma dos mesmos foram efetuadas separadamente, a fim de se obterem os respecti-
vos totais.

2. Referências - Foi feito o levantamento das referências citadas nos docu-
mentos. Relacionaram-se, também, os trabalhos sem referência.

3. Autores - Fez-se o levantamento do número de autores por trabalho, do nú-
mero de trabalhos publicados por autor (distribuição crescente) e os trabalhos anô-

4 Entendem~se por documento não convencional aquele de distribuição restrita, não sendo facil-
mente obtido em face do número limitado de exemplares, bem como por não integrar um pia-
no de edição comercial. Em geral, estes documentos pertencem à classe das publicações de en-
tidades, tais como: relatórios técnicos, relatórios de pesquisa, teses, estudos preliminares fo-
lhetos, anais de reuniões científicas, entre outros. '
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nimos. Obteve-se, também, a média de autores não-corporativos" por trabalho.

4. Participação da pesquisa por estado da Federação - Levantamento, conta-
gem e distribuição dos Estados da Federação, em ordem decrescente de produtivi-
dade de trabalhos publicados.

5. Linhas de pesquisa estudadas - Efetuou-se o levantamento do número de
trabalhos por cada linha de pesquisa, bem como seu percentual.

6. Ano de publicação - Estudaram-se as publicações por ordem cronológica,
caracterizando-se a época que mais se destacou em número de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela I mostra os tipos de publicações contidas nos R.I. Nela são observa-
dos periódicos (23,59%) na categoria de publicações convencionais; e monografias
(! ,15%), artigos apresentados em reuniões e similares (37,85%), teses (6,65%), re-
latórios (2,07%), folhetos (24,54%) e outros (4,15%), na categoria de publicações
não-convencionais.

Houve uma superioridade relevante (aproximadamente o triplo) das publica-
ções não-convencionais sobre as ou tras. Essa maior ocorrência de publicações não-
-convencionais pode ser atribuída ao fato de a edição dos trabalhos ficar a cargo das
instituições patrocinadoras das pesquisas e estas preferirem que a publicação se faça
através de folhetos, ou através de encontros científicos; ou porque, quando fora fei-
ta a coleta de publicações para a elaboração dos volumes de R.I., deu-se maior ênfa-
se aos não-convencionais, uma vez que os outros são de acesso mais fácil aos pesqui-
sadores.

É patente, também, que a publicação de artigos pela forma convencional,
principalmente através dos principais periódicos com corpo editorial formado, re-
presenta uma barreira, uma vez que, além da qualidade do conteúdo, é exigida uma
padronização para as normas editoriais dos mesmos. Eis o motivo por que o autor,
buscando menor esforço, prefere estas formas não-convencionais.

Dentre as publicações não-convencionais, é feita uma análise das monografias
e dos artigos apresentados em reuniões e similares, em vista de constatação de índi-
ces bastante contrastantes.

Supõe-se que o baixo percen tual de monografias diagnosticado esteja ligado
ao fato da necessidade precípua de pesquisas imediatas, voltadas para o melhora-
mento, práticas culturais, solos, fitossanidade, economia e outros, em virtude de a

5 Entende-se por autores não-corporativos ou autores pessoais, os que são identificados inde-
pendentemente do fato de o seu trabalho ter sido editado e/ou patrocinado por uma insti-

tuição.
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T ABE LA 1. Tipos de publicações.

Tipos de Convencionais Não-convencionais
publ icações

Artigos de Monografias Reun. Cong. ' Teses Relatórios Folhetos' , Outros * * * Total
periódicos Conf. geral

Volume -.R.I. NO % NO % N? % NO % N? % NO % N? %

V.1 127 24,56 02 0,38 252 48,64 29 5,59 08 1,54 94 18,14 06 1,15 518
V.2 135 21,70 17 2,72 200 32,10 55 8,82 07 1,12 169 27,12 40 6.42 623
V.3 124 24,97 168 33,80 25 5,03 19 3,82 139 27,96 22 4.42 497

Total 386 23,59 19 1,15 620 37,85 109 6,65 34 2,07 402 24,54 68 4,15 1.638

Trabalhos apresentados em reuniões, congressos, conferências e outros encontros.
São incluídos boletins técnicos, comunicados técnicos, indicações de pesquisa e circulares.

"'Incluem-se artigos de publicações não-convencionais não especificados.



incrementação desta cultura, no País, acontecer num espaço de tempo bastante re-
duzido. Esta necessidade é compreensível, levando-se em consideração o desprepa-
ro tecnológico nesta fase de desenvolvimento.

o alto número de trabalhos indexados em reuniões e outros encontros é devi-
do à facilidade de realização dos encontros anuais e à preocupação dos pesquisado-
res em mostrar as pesquisas desenvolvidas.

Dos 620 trabalhos indexados nestes encontros, 505 (81,45%) foram apresen-
tados em reuniões, o que prova que os pesquisadores preferem mostrar os seus tra-
balhos nas reuniões (Tabela 2). Dentre essas, as que mais se destacaram foram: a
III Reunião Conjunta da Pesquisa de Soja, RSjSC, com 96 trabalhos; a IV Reunião
Conjunta de Pesquisa da Soja, RSjSC, com 88 trabalhos; a 11Reunião Conjunta de
Pesquisa da Soja, RSjSC, com 70 trabalhos; e a XXVIII Reunião Anual da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência, com 32 trabalhos.

TABELA 2. Distribuição dos trabalhos apresentados em Reuniões, Seminários e outros encon-
tros.

Fontes
Eventos Documentos gerados % Produção relativa

(1) (2) 2/1

Reuniões 41 505 81,45 12,30
Congressos 16 57 9,19 3,50
Seminários 8 42 6,77 5,20
Simpósios 3 12 1,94 4,00
Jornadas 3 4 0,65 1,30

Total 71 620 100,00 8,70

Os congressos ficaram em segundo lugar em preferência, com 57 trabalhos
(9,19%), sendo liderados pelo XI Congresso da Sociedade Brasileira de Fitopatolo-
gia, com 14 trabalhos e o Congresso Soja Brasileira - Realidade e Perspectivas, com
12 trabalhos. Os seminários contaram com 42 trabalhos (6,77%), seguidos pelos
simpósios, com 12 (1,94%).

Na Tabela 3 é mostrado o número de referências citadas nas publicações que
originaram os três volumes do trabalho em estudo (R.L).

A quantidade de referências citadas nos trabalhos variou de zero a 130, estan-
do a maior freqüência em torno de seis referências por trabalho.

Esta Tabela (3) mostra que em apenas 647 trabalhos (39,50% do total) foi
feita consulta bibliográfica prévia no planejamento destas pesquisas.
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TABELA 3. Número de referências citadas nas publicações contidas nos três primeiros volumes
de "Soja: Resumos Informativos".

Referência Número de trabalhos
Volume

R.I. Com referência % Sem referência % Total

V.1 250 48,3 268 51,7 518
V.2 257 41,25 366 58,75 ,623-

V.3 140 28,17 357 71,83 497

Total 647 39,50 991 60,5 1.638

A grande ocorrência de trabalhos sem referência citada pode estar relaciona-
da às dificuldades existentes, por parte de alguns pesquisadores, de acesso às infor-
mações. Uma melhora significante dos trabalhos técnico-científicos dos artigos so-
bre o produto pode ser conseguida apenas com o estímulo aos pesquisadores para
uma consulta mais criteriosa das bibliografias nacional e estrangeira disponíveis.
Daí, portanto, a grande importância da formação e modernização das bibliotecas
e dos órgãos de difusão nas áreas de cultivo de soja, aliada à presença constante do
documentalista no sistema de pesquisa.

Por outro lado, a predominância de documentos contendo reduzida ou
nenhuma citação pode ser explicada quando o cientista inexperiente escreve ba-
seado em seus conhecimentos inatos (Braga 1974). Pode-se, também, acrescentar
que o emprego de citações numa publicação é importante e possuem padrões de
comportamento que obedecem a determinadas leis, e isto, sem dúvida, pode repre-
sentar uma certa parcela de dificuldade para o autor (Braga 1973).

As bibliografias especializadas a nível nacional e internacional, no produto,
possibilitam uma boa visão das condições de pesquisa, evitando, assim, a pesquisa
baseada na experiência pessoal. Também as bases de dados que estão sendo utiliza-
das no Brasil possibilitam uma situação real da pesquisa, evitando, assim, o alto ín-
dice de artigos sem referência. A duplicação das referências de soja nas bases
AGRICOLA, CAB e AGRIS é da ordem de 9% (Longo & Machado, s.d.).

Deve-se ressaltar, também, a necessidade de uma boa revisão anterior do tra-
balho, com o fito de evitar a duplicidade da pesquisa, além de aumentar a creditabi-
lidade na mesma.

o tipo de autoria dos volumes de R.I., conforme mostra a Tabela 4 denota a
predominância de traball!os com autores não-corporativos, perfazendo-s~ 89,81 %
do total. Os corporauvos e os anônimos perfazem 3,05% e 7,19%, respectivamen-

6 Autor corporativo é a instituição apresentada como autora de um trabalho, não se identifican-
do os técnicos que tenham concorrido para a elaboração do mesmo.
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te. Analisando-se os não-corporativos, vê-se que o número de autores por trabalho
variou de um a nove. A maior concentração ocorreu entre os de um a três autores.
Por outro lado. é possível que o aparecimento de trabalhos com número elevado de
autores seja explicado pelo rápido surgimento de centros e/ou de equipes de pesqui-
sadores interessados no estudo do produto e, também, de um número maior de
pesquisadores principiantes que se viram, provavelmente, liderados por um ou mais
pesquisadores de maior dedicação à pesquisa com soja.
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A ocorrência de trabalhos anommos (7,19%) e a de autores corporativos
(3,05%), deve-se, provavelmente, à pesquisa encomendada, de cunho geral e cuja
publicação visa a demonstrar a dinâmica do andamento dos trabalhos de pesquisa de
determinada instituição financiada, às vezes, por outra.

o baixo índice dos trabalhos com autores corporativos pode ser atribuído à
política editorial de cada instituição, dando a quem executa suas pesquisas o direito
de ser au tor.

Acresce que a maioria dos trabalhos anônimos são de cunho informativo, pu-
blicados, geralmente, em periódicos de menor relevância e em caráter de notas de
jornais.

Examinando-se o número de autores por trabalhos, nota-se que o total de au-
tores envolvidos nas nove categorias de autoria, quando se excluíram os anônimos
e os corporativos (Tabela 5), nota-se que há uma grande predominância de trabalhos
com número reduzido de autores, pois existem 552 (37,52%) trabalhos publicados
apenas com um autor; 402 (27,33%), com dois; 250 (17,00%), com três; e
142 (9,65%), com quatro autores. A média geral está em torno de dois (2,3) autores
por trabalho, nesses volumes de R.I. A partir de quatro até nove autores por traba-
lho, houve um declínio acentuado e progressivo.

TABELA 5. Distribuição dos autores envolvidos nas nove categorias de autoria.

Autores/trabalho
Número de trabalhos Total de autores

(B)
(A) com repetição Média

NO % (A. B)

1 552 37,52 552
2 402 27,33 804
3 250 17,00 750
4 142 9,65 568 ~A. B

5 69 4,70 345 MB: : 2,3

6 39 2,65 234 ~A

7 9 0,61 63
8 3 0,20 24
9 5 0,34 45

Total 1.471 100,00 3.385

Com a análise destes dados, fica evidenciada a necessidade de maior entrosa-
mento entre os pesquisadores, no sentido de haver maior interação na elaboração
dos trabalhos, evitando-se a duplicidade das pesquisas. Os dados indicam certo indi-
vidualismo por parte dos pesquisadores na elaboração e/ou publicação dos traba-
lhos.
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A distribuição de autores segundo o número de trabalhos produzidos mostra
que há uma variação bastante grande, de 1 a 62 trabalhos por autor (Tabela 6).
Há um grupo formado de 30 autores que publicaram acima de 15 trabalhos (Tabe-
la 7). Analisando separadamente os trabalhos deste grupo, observou-se que, em mé-
dia, 80% são de cunho científico.

TABELA 6. Distribuição de autores segundo o número de artigosproduzidos.

Número de autores Número de artigos/autor

1
1
2
2
1

4
4
1
1

1
1
3
4
2
2
8
6

6
9
8

11
19
12
28
28
43
83

169
738

62
52
47
39
37
33
26
25
24
22
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

Voltando à Tabela 6, observa-se a existência de um segundo grupo formado
de 178 pesquisadores, cujo rendimento situa de 4 a 14 ·trabalhos por autor. Ainda
há outro grupo, que concentra a quase totalidade dos pesquisadores, envolvidos nes-
te estudo, num total de 990, com 1 a 3 trabalhos publicados.

É interessante notar, também, que só o volume 2 de "Soja: Resumos Informa-
tivos" (Pinto et a!. 1978), cujos assuntos básicos dos documentos referenciados ver-
sam sobre ecologia e práticas culturais, sistemas de produção, economia, industriali-
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zação e usos gerais do produto, contém 375 autores referenciados com autoria em
um só artigo. Este grupo, com rendimento de um a três trabalhos por autor, pode
abandonar seus interesses pela pesquisa com o produto (Braga 1974). Em sendo es-
ta hipótese verdadeira, as instituições responsáveis pela pesquisa com soja devem es-
timular o interesse desses pesquisadores à consecução dessas linhas principiantes de
pesquisa.

TABELA 7. Autores que mais contribuíram com trabalhos sobre Soja.

Nome NO de trabalhos

Freire, J.R.J.

Mascarenhas, H.A.A.
Dall'Agnol, A.
Velloso, J.A.R. de O.

Miyasaka, S.

Vidor, C.
Borkert, C.M.
Bonato, E.R.

Goepfert, C. F.
Kochhann, R.A.

Siqueira, O.J.F. de
Barni, N.A.

Gonçalves, H.M.
Sediyama, T.

Vernetti, F. de J.
Martini, J.A.
Minor, H.C.

Beskow, G.
Reis, E.M.
Dobereiner, J.
Gastal, M.F. da C.
Gomes, J.E.
Lam-Sanchez, A.
Lehman, P.S.

Moura, R. L. de
Oliveira, J.E.D.
Bartz, H. R.
Heinrichs, E.A.

Hilgert, E.R.
Zanotelli, V.

62
52
47
47
39
39
37
33
33
33
33
26
26
26
26
25
24
22
19
18
18
18
17
17
17
17
16
16
15
15

Com relação à origem geográfica das pesquisas com este produto, esta seguiu
() padrão de importância do mesmo para as respectivas regiões, ou seja, os trabalhos
de pesqllisa concentraram-se mais nos estados sulinos e, em proporções decrescen-
tes, dISPL'IS;II:1I1l-Sl' all' os Estados do Nordeste do Brasil (Tabela 8).
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TABELA 8. Origem geográfica das pesquisas com soja.

Estado Número de trabalhos %

Rio Grande do Sul
São Paulo
Paraná
Minas Gerais
Santa Catarina

Goiás
Distrito Federal

Mato Grosso

Ceará
Bahia
Espírito Santo

Rio de Janeiro

Piauí
Pernambuco

Paraiba
Outros não identificados

465
136
118
85
30
30
16
13
9
7
6
4
3
2
1

713

28,38
8,30
7,20
5,19
1,83
1,83
0,98
0,80
0,55
0,43
0,36
0,24
0,20
0,12
0,06

43,53

Total 1.638 100,00

Nos Estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, o cul-
tivo é tradicional. Nestes Estados, dispõe-se de tecnologia bastante avançada, e os
agricultores, de modo geral, assimilam com grande facilidade as novas técnicas.
Nos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e
Bahia, o cultivo está em franca expansão. A adaptação pura e simples da tecnolo-
gia das áreas tradicionais para estas não é uma solução satisfatória. Em razão da la-
titude e das características de clima e solo destas áreas, a maior parte dos conheci-
mentos deve ser gerada especialmente para o atendimento destas peculiaridades.
Os Estados do Norte e Nordeste, onde praticamente não existem pesquisas, são con-
sideradas áreas em potencial para a cultura da soja. Nestas áreas, as atividades de
pesquisa devem ainda estar atentas no sentido da determinação da viabilidade técni-
ca, econômica e social para o estabelecimento da cultura. A pesquisa a ser·desenvol-
vida naquelas regiões pode ser classificada como exploratória (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária, 1978).

Os documentos indexados nos volumes de R.I. estão englobados em dez li-
nhas gerais de pesquisa, ou seja, solos, ecologia e práticas culturais, fitossanidade,
melhoramento, industrialização e usos gerais, economia, sistema de produção, fisio-
logia vegetal, nutrição e experimentação (Tabela 9). Nas quatro primeiras, estão
mais de 80% dos trabalhos. É de se prever que as seis restantes deverão contar com
grandes contribuições, nestes anos subseqüentes, uma vez que elas, provavelmente,
se constituem em linhas de pesquisa recentes, concorrendo com um grande número
de pesquisadores principiantes, ou então está havendo um gradual e progressivo apa-
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relhamento das instituições realizadoras e/ou patrocinadoras da pesquisa.
TABELA 9. Linhas de pesquisa estudadas.

Assunto Número de trabalhos %

Solos
Ecologia e práticas culturais

Fitossanidade
Melhoramento
Industrialização e usos

Economia

Sistema de produção
Fisiologia

Nutrição
Experi mentação

405
324
323
287
128
66
41
29
28
7

24,73
19,78
19,72
17,52
7,81
4,03
2,50
1,77
1,71
0,43

Total 1.638 100,00

Foi constatado que, nos volumes 1 e 3, onde a pesquisa é voltada para Fitos-
sanidade, Melhoramento e Solos, 75% de seus trabalhos são de caráter científico;já
o volume 2 (Ecologia e Práticas Culturais, Economia, Sistema de Produção, Indus-
trialização e Usos), este percentual está em torno de 60%.

Dentre as linhas de pesquisa estudadas e apresentadas na Tabela 9, foram
subdivididas, em pequenos assuntos, as seguintes:

Linhas de pesquisa Pequenos assuntos %

Solos

Fertilidade
Microbiologia

General idades

Conservação

71,85
25,43
1,98
0,74

Ecologia e Práticas Culturais

Ervas daninhas e seu controle

Aspectos gerais da cultura

Sementes
Época de plantio
Colheita e armazenamento

Espaçamento e densidade

Irrigação e drenagem
Climatologia e zoneamento

26,85
21,61
11,73
10,80
9,26
9,26
8,33
2,16

Fitossanidade

Pragas
Fungos
Generalidades

Nematoides
Bactérias
Virus

40,25
24,15
22,91
5,57
3,72
3,4
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Continuação.

Linhas de pesquisa Pequenos assuntos %

Melhoramento
Pesquisas varietais
Generalidades
.Resistência varietal

Economia
Generalidades
Comercialização

54,36
33,10
12,54

56,06
43,94

A Tabela 10 mostra o número de instituições com destacada participação no
processo de pesquisa com soja, observadas neste estudo.

TABELA 10. Produção de documentos por instituição.

Institu ições Número Documentos Gerados % Produção relativa
(1) (2) 2/1

Universidades 23 210 32,30 9,1
Empresas 5 148 22,77 29,6
Institutos 16 129 19,84 8,0
Secretarias do Estado 12 92 14,16 7,6
Federações 1 11 1,69 11,0
Fundações 3 10 1,54. 3,3
Ministérios 1 5 0,77 5,0
Comissões 4 4 0,62 1,0
Companhias 4 4 0,62 1,0
Outras 9 37 5,69 4,1

Total 78 650 100,00 8,3

As Universidades estão em primeiro lugar, com 210 trabalhos, liderados prin-
cipalmente pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com 66 trabalhos, seguida
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), com 29, e Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) com 23 trabalhos. Justificam-se es-
tes dados pela ocorrência de um grande número de teses (109) dentre os 210 tra-
balhos publicados pelas universidades. Nota-se que a mairoria dos trabalhos se con-
centra nos anos de 1974 e 1975, época de criação da EMBRAPA, que, num inten-
so programa de pós-graduação, enviava seus técnicos para especialização. Neste pe-
ríodo, aproximadamente, 100 técnicos da EMBRAPA concluíram amestrado.

Em segundo lugar estão as Empresas que, em números relativos, produziram
mais que as universidades. Dentre as empresas destaca-se a EMBRAP A, com 118 tra-
balhos, seguindo-se a Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuária (EMGOPA), com
15 e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), com 11. Em
terceiro lugar estão os Institutos. O Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul
(IPEAS) está com 53 trabalhos, e o Instituto de Pesquisas Agronômicas (IPAGRO) -
Porto Alegre, com 35. Destacam-se, ainda, as Secretarias de Agricultura dos Estados
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do Paraná e Rio Grande do Sul.
A freqüência de artigos referentes à soja, publicados em periódicos (Tabe-

la 11), mostra, neste estudo, que há uma ligeira preferência pelos autores na divulga-
ção de suas pesquisas nos periódicos, como: Bragantia (10,1 %), Agronomia sul-rio-
grandense (9,06%), Pesquisa Agropecuária Brasileira (6,47%), e Fitopatologia Bra-
sileira (5,44%). Esta preferência pode ser atribuída ao fato de os referidos periódi-
cos serem originários das regiões de maior ocorrência do produto ou pertencem a
instituições realizadoras de pesquisa, além de possuírem alta aceitação pelo públi-
co usuário.
TABELA 11. Tltulos de periódicos que publicaram trabalhos sobre Soja.

Periódicos Número de trabalhos %

Bragantia
Agron. Sulriogr., Porto Alegre

Pesq. agropec. bras.
Fitopatol. bras.

R. Ceres
R. Centro Cio Rurais

B. Agric. Dep. Prod. Veg., Belo Horizonte
IPAGRO Informa
Lavoura Arrozeira

A Granja, Porto Alegre

Trigo e Soja, Porto Alegre
Coletânea do Instituto de Tecnologia de Alimento

Experientiae
Biológico
Cientifica

O Agronômico
Arq. Biol. e Tecnol.

B. Campo, Rio de Janeiro
B. Agric., Belo Horizonte
Atual. agron., São Paulo

Cio e Cult.
R. Inst. Adolfo Lutz

O Solo
Agric. S. Paulo

Agrinforme, Goiânia
B. Téc. Centro Tecnol. Agric. Alim., Rio de Janeiro
R. Soe. Bras. Fitopatol.
Seiva

Agros
Arq. Esc. Vet. Univ. Fed. M. Gerais
Atual. agrovet.

B. Cia. Riogranden. Adubos
C. agropec.
Chác. e Quint., São Paulo
Ci. agron., Fortaleza
Divulg. agron.
FIR, São Paulo

39
35
25
21
19
16
15
15
14
13
12
11
11
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10,1
9,06
6,47
5,44
4,92
4,14
3,88
3,88
3,62
3,36
3,10
2,84
2,84
2,07
1,81
1,55
1,55
1,55
1,29
1,03
1,03
1,03
1,03
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
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TABELA 11. Continuação.

Periódicos Número de trabalhos %

lnf . econ.
R. Agric.

R. Fac. Agron. Univ. Fed. Rio G. Sul

Ruralidade

Semente

Agron. Moçamb., Lourenço Marques
Anu. Rural
Anuário Agroveterinário
Atual. SANBRA
B. Inst. Biol. Bahia

C. agric.
Cerrado
Conj. econ.
Crop Science

DIPAGRI l nf .. Porto Alegre
Dirig. rural

Fitossanidade, Fortaleza
lnf. Téc. Diret. Valoriz. Rural
A Lavoura
Nematológica

Plant Disease Reporter
R. Cio
R. IBPT, Curitiba
R. Inst. Biol. Pesq. Tecnol.

R. Soc. Bras. Zootec., Viçosa

Soybean Digest

Summa Phytopathologica
Visão

2
2
2
2
2

2
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

0,51
0,51
0,51
0,51
0,51

0,51
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Na Fig. I é observado o fluxo do aparecimento das publicações inseridas nos
três primeiros volumes dos R.I., observando-se uma maior concentração de traba-
lhos a partir de 1970, pois em apenas cinco anos (1970/75) observou-se um cresci-
mento de. aproximadamente, 1.000% (25-250).

A cultura da soja foi introduzida no Brasil em 1908, mas só em 1930 foram
iniciadas as experimentações, no Rio Grande do Sul. Desta data até a década de 60,
este produto não mereceu grande atenção dos pesquisadores. Com o escasseamento
de outras fontes tradicionais de proteína e óleo e com os problemas verificados em
torno da expansão da área plantada, a soja começou a aumentar de importância,
conseguindo atrair maior número de estudiosos. Daí o surto explosivo de trabalhos
publicados.

Com o aparecimento de instituições de pesquisas diretamente dirigidas à pes-
quisa com o produto. como o Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPSo) da
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EMBRAPA, pode-se organizar e caracterizar as informações existentes sobre o as-
sunto, como, também, acompanhar e incrementar as pesquisas a nível nacional.
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FIG. 1. Desenvolvimento das pesquisas em soja através dos anos, nos três primeiros volumes de

Soja: Resumos Informativos.

CONCLUSÕES

As seguintes conclusões gerais podem ser extraídas dessa análise bibliográfica
dos três primeiros volumes de "Soja: Resumos Informativos":

I. a alta incidência de artigos de forma não-convencional demonstra a políti-
ca adotada pela EMBRAPA, no sentido de dar estímulo à coleta, tratamento e recu-
peração destas publicações para melhor divulgação aos usuários;

2. mais de 60% dos trabalhos analisados não apresentaram nenhuma referên-
cia bibliográfica, caracterizando-se o baixo índice de uso das informações;
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3. a importância econômica da soja, especialmente como fonte de óleo e pro-
teína, atraindo maior interesse de grande número de pesquisadores, bem como a
criação de centros de pesquisa com o produto, podem ser os responsáveis pelo sur-
gimento explosivo de artigos publicados a partir da segunda metade da década de
60. A EMBRAPA teve grande participação neste incremento;

4. constatou-se a ocorrência de 30 pesquisadores com uma produtividade de
15 ou mais trabalhos, até então levantados, dos quais, em média, 80% são de cunho
científico. Outro grande número foi observado (738), com a produtividade de um
trabalho por autor, constatando-se que a maioria está contida no 29 volume analisa-
do, cujos assuntos básicos versam sobre ecologia e práticas culturais, sistema de pro-
dução, economia, industrialização e usos;

5. foi observado que, em média, 70% dos trabalhos indexados nos R.I. são de
cunho científico;

6. os trabalhos de pesquisa se concentraram mais nos Estados do Sul do Brasil
(45,71 %), dispersando-se em proporções decrescentes, até os Estados do Nordeste.
A rápida e gradual dispersão geográfica do cultivo da soja e as peculiaridades climá-
ticas próprias de cada região, além da dificuldade de adaptação de tecnologia gerada
no Sul do País, sugerem uma descentralização da pesquisa, a curto e médio prazos,
para as regiões central, norte e nordeste do Brasil;

7. grande parte dos trabalhos analisados (81,75%) concentrou-se em quatro
linhas gerais de pesquisa: solos, ecologia e práticas culturais, fitossanidade e melho-
ramento, caracterizando a necessidade precípua de pesquisas imediatas voltadas,
principalmente, para a obtenção de cultivares melhoradas, controle de doenças e
pragas e fertilidade;

8. a EMBRAP A, publicando maior número de trabalhos (118), demonstra o
incentivo que a Empresa está dando à pesquisa com esta leguminosa. A UFV fi-
cou em segundo lugar com 66 trabalhos; e

9. os periódicos onde mais se concentraram os trabalhos com o produto fo-
ram: Bragantia, Agronomia sul-riograndense, Pesquisa Agropecuária Brasileira e
Fitopatologia Brasileira, provavelmente, por serem originárias das regiões de maior
ocorrência do produto ou pertencerem a instituições realizadoras de pesquisa, além
de possuírem alta aceitação pelo público usuário.
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ANALISE ECONOM ICA DA APLICAÇÃO
DE FUNGICIDAS NA PARTE AEREA EM SOJA,

SAFRAS 1978/79 e 1979/80

V.H. da F. Portol
C.R.Casela1

RESUMO - O presente trabalho teve por objetivo estudar a economicidade da apli-
cação de fungicidas na parte aérea da cultura da soja. Foram estudados sete princí-
pios ativos de fungicida, em experimentos realizados na área experimental da
UEPAE/Pelotas, nos anos agrícolas de 78/79 e 79/80. As variedades utilizadas fo-
ram: Paraná nos dois anos agrícolas, Bragg no ano agrícola 78/79 e a variedade
Bossier no ano agrícola de 79/80. O método utilizado para a análise econômica foi
o de orçamento parcial, fazendo-se uma estimativa para custos e retornos. Dos re-
sultados obtidos pode-se concluir que a aplicação de fungicida na parte aérea da cul-
tura da soja, até o presente momento, é uma tecnologia antieconômica, a não ser
que no futuro venha ocorrer fortes níveis de infecção na lavoura de soja.

ECONOMIC ANALYSIS OF FUNGICIDE SPRAYING
ON AERIAL PART OF SOYBEAN PLANTS

ABSTRACT - The purpose of this study was to evaluate the economical viability of
top soybean fungicide application. To accomplish this investigation 7 fungicides
were analysed in experiments conducted in the growing season 1978/79 and 1979/
80 at UEPAE/Pelotas, RS. The cultivares used were: Paraná in both growing season,
Bragg in 1978/79 and Bossier in 1979/80. Partial Budgt was the method utilized in
this study, and an valuation was made for cost and return. The results showed that
top soybean fungicide application at present time is not economical, unless in the
future farmers faced with infection of deseases.

INTRODUÇÃO

Importância do Tema

Existe atualmente uma pressão muito grande no mercado, por parte das fir-
mas de defensivos agrícolas, para a utilização de fungicidas na cultura da soja. En-
tretanto, a maioria dos resultados de pesquisa obtidos no 'Brasil, indicam que a uti-
lização de fungicidas na cultura da soja não é ainda uma prática recomendável, pois
os aumentos na produtividade pela utilização desses, não apresentam diferenças sig-
nificativas em relação às testemunhas. Em muitos casos apresentam rendimentos in-

1 Pesquisador MSc, da UEPAE/Pelotas, Caixa Postal 553· CIÔP96100· Pelotas, RS.
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feriores aos apresentados pelas testemunhas. Casela & Nogues (1979); Neto & Sarto-
ri (1979a); Neto & Sartori (1979b) e Casela & Brancão (1980).

Objetivos

Como se pode ver nas Tabelas 1 e 3, o custo por hectare da aplicação de fun-
gicidas na parte aérea da cultura da soja é muito alto, em conseqüência, representa
um risco muito grande para o agricultor, a utilização dessa tecnologia.

Face ao exposto acima, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade eco-
nômica de 12 tratamentos de fungicidas na parte aérea da cultura da soja.

MATERIAL E MÉTODOS

Material

Nos anos agrícolas de 78/79 e 79/80 foram conduzidos na área experimental
da UEPAE/Pelotas ensaios para aplicação de fungicidas. Utilizaram-se as variedades
Paraná e Bragg, para o ano agrícola de 78/79, e, as variedades Paraná e Bossier para
o ano agrícola de 79/80. Foram feitas duas aplicações: a primeira durante o início
da formação de vagens e a segunda quinze dias após. Os tratamentos realizados es-
tão contidos nas Tabelas 1 e 3.

Método

O método utilizado para a análise econômica foi o de orçamento parcial, fa-
zendo-se uma estimativa para custos e retornos.

VRD = (RT - Test.) Ps' onde

VRD = valor do rendimento diferencial, Cr $ /ha

RT = rendimento do tratamento, kg/ha

Test. = rendimento da testemunha, kg/ha

Ps = preço do kg da soja, e

MLT = VRD - C, onde

MLT = margem Iíquida do tratamento, Cr $ /ha

C = custo total do tratamento, Cr $ lha, e

MLT
RLT = --, onde

C
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RLT = retorno líquido do tratamento, ou seja, é o retomo por cada cruzeiro
aplicado em fungicida.

o cálculo do valor do rendimento diferencial dos tratamentos foi feito com
base no preço de Cr$ 665,00/60 kg vigente em 24/7/80, (Safras & Mercado n9
167). Em conseqüência os preços dos fungicidas também foram considerados aque-
les em julho de 1980.

ANÁLISE DE RESULTADOS

As Tabelas 1 e 3 apresentam o custo total por hectare, de cinco e sete trata-
mentos com fungicida, respectivamente, na parte aérea da cultura da soja.

Analisando-se os tratamentos nas Tabelas 2 e 4, pode-se constatar que os re-
tornos para cada Cr $ 1,00 aplicado em fungicida foram na maioria das vezes negati-
vos, e, quando apresentaram retornos positivos foram insignificantes. O tratamento
com Maneb, para a variedade Bragg, foi o único que apresentou retomo positivo sa-
tisfatório, Cr $ 2,47 para cada Cr $ 1,00 aplicado em fungicida, entretanto nas varie-
dades Paraná e Bossier esse tratamento apresentou retornos negativos.

CONCLUSÕES

. De acordo com a análise de resultados pode-se concluir que a aplicação de
fungicida na parte aérea da cultura da soja, até o presente momento, é uma tecnolo-
gia antieconômica, a não ser que no futuro venha ocorrer fortes níveis de infecção
na lavoura da soja.
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TABELA 1. Custo total por hectare de cinco tratamentos com fungicida em soja. Safra 1978/79. UEPAE/Pelotas, Pelotas, RS.

Litro Número Custo Custo Custo da Custo

de Unitário do Produto aplicação total
NC? Tratamento ou

kg/ha do Produto por/ha terrestre p/haaplicações
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$

1 Thiabendazole 0,5 2 200,00 200,00 364,00 564,00
2 Benomyl 0,6 2 1.600,00 1.920,00 364,00 2.284,00
3 Chlorotalonil + Metiltiofanato 1,5 2 893,40 2.680,20 364,00 3.044,20
4 Maneb 0,75 2 240,00 360,00 364,00 724,00
5 Maneb + Metiltiofanato 1,5 2 533,50 1.600,50 364,00 1.964,50

Fonte: UEPAE/Pelotas· Área de Economia- Rural.
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TABELA 2. AnAIi•• comperetive de rentllbilidede de epliCIIÇIo de fungicide. ne perte Nrn em sojL Sefre 1975n9. UEPAE/Pelo-
tas, Pelotas, RS.

Rendimento Diferença de Valor de Margem líquida Retorno liquido
por rendimento rendimento do tratamento do tratamentoTratamento hectare por hectare •diferencial por hectare
(kg) (kg) (Cr$/ha) (Cr$)

com fungicida

---
Paraná Bragg Paraná Bragg Paraná Bragg Paraná Bragg Paraná Bragg

1 2.818 2.776 -135 76 -1,495,80 842,08 -2.059,80 278,08 -3,65 0,49
2 2.745 3.000 -208 300 -2.304,64 3.324,00 -4.588,64 1.040,00 -2,01 0,46
3 2.547 2.984 -406 284 -4.498,48 3.146,72 -7.542,68 102,52 -2,48 0,03
4 2.604 2.927 -349 227 -3.866,92 2.515,16 -4.590,92 1.791,16 -6,34 2,47
5 2.620 -80 -886,40 -2.850,90

Test. 2.953 2.700
--

Fonte: UEPAE/Pelotas - Área de Economia Rural.,



TABELA 3. Custo total por hectare de sete tratamentos com fungicida em soje. Sefre 1979/80. UEPAElPelotas, Pelotas, RS.

Litro Número Custo Custo Custo da Custo
NO Tratamento de Unitário do Produto aplicação totalou

kg/ha aplicação do Produto por/ha terrestre p/ha
Cr$ Cr$ Cr$ Cr$

1 Thiabendazole 0,5 2 200,00 200,00 364,00 564,00
2 Benomyl 0,5 2 1.600,00 1.600,00 364,00 1.964,00
3 Metiltiofanato + Chlorotalonil 1,5 2 893,40 2.680,20 364,00 3.044,20
4 Metiltiofanato + Maneb 2,0 2 533,50 2.134,00 364,00 2.498,00
5 Maneb 1,0 2 240,00 480,00 364,00 844,00
6 Acetato de Trifenil Estanho 1,5 2 1.156,00 3.468,00 364,00 3.832,00
7 Acetato de Trifenil Estanho + M!lfleb 2,0 2 338,90 1.355,60 364,00 1.719,60

Fonte: UEPAE/Pelotas . Área de Economia Rural.
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TABELA 4. Análise comparativa da rentabilidade da aplicação de fungicidas na parte aérea em soja. Safra 1979/80. UEPAE/Pelo-
tas, Pelotas, RS.

Rendimento Diferença de Valor de Margem líquida Retorno líquido
por rendimento rendimento do tratamento do tratamento

Tratamento hectare por hectare diferencial por hectare com fungicidas
(kg) (kg) (Cr$/ha) (Cr$)

Paraná Bossier Paraná Bossier Paraná Bossier Paraná Bossier Paraná Bossier

1 2.755 3.208 -161 -99 -1.783,88 -1.096,92 -2.347,88 -1.660,92 -4,16 -2,94
2 2.729 3.494 -181 187 -2.005,48 -2.071,96 -3.969,48 107,96 -2,02 0,05
3 2.776 3.187 -140 -120 -1.551,20 -1.329,60 -4.595,40 -4.373,80 -1,51 -1,44
4 2.937 3.187 21 -120 232,68 -1.329,60 -2.265,32 -3.827,60 -0,91 -1,53
5 2.760 3.062 -156 -245 -1.728,48 -2.714,60 -2.572,48 -3.558,60 -3,05 -4,22
6' 2.828 3.078 -88 -229 -975,04 -2.537,32 -4.807,04 -6.369,32 -1,25 -1,66
7 2.588 3.151 -328 -156 -3.634,24 -1.728,48 -5.353,84 -3.448,08 -3,11 -2,01

Test. 2.916 3.307

Fonte: UEPAE de Pelotas - Area de Economia Rural.
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ASPECTOS ECONOMICOS POTENCIAIS
DA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS EM MEIA FAIXA

A.C. Hoessinq!

RESUMO· Um dos grandes problemas enfrentados pelo produtor de soja é, sem dú-
vida, o custo de produção. Na medida em que se emprega maiores quantidades de
insumos, nem sempre a resposta em aumento de produtividade é significativa.

l..evando-se em conta que um dos ítens que onera bastante o custo de produ-
ção (em torno de 10%) é a utilização de herbícídas, comparou-se os sistemas de apli-
cação em pré-emergência e pré-plantio incorporado com o sistema denominado
meia faixa, complementado por capina mecânica. O sistema meia- faixa consiste na
aplicação de herbicida somente na linha de plantio, ficando as entrelinhas sem o
produto, sendo a eliminação de plantas daninhas feita por métodos mecânicos.

Os resultados mostraram que a substituição da aplicação em pré-emergência
pelo sistema meia-faixa, economiza Cr$ 1.689,89/ha (13% dos custos diretos de

1 EngC?AgrC?,Centro Nacional de Pesquisade Soja CNPSo-EMBRAPA - Rod. Celso Garcia Cid,
km 375, Caixa Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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produção) e a substituição do pré-plantio-incorporado pelo meia-faixa, Cr$ 731,81/
ha (6% dos custos diretos de produção). Em termos globais, considerando-se a área
plantada com soja nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (7,5 milhões de hectares em 1979/80) a economia seria da ordem de
CrS 9,8 bilhões (US$ 158 milhões), utilizando-se o sistema de aplicação de herbici-
da em meia-faixa.

ECONOMIC ASPECTS OF HERBICIDE
BAND SPRAYING

ABSTRACT - One of the main problems in growing soybeans is the production
cost. While farmers use higher amounts of production factors, the yield increment
does not show the same proportional return.

Considering that herbicides spraying is one of the main factors increasing the
production cost, preemergence and preplanting soil incorporated spraying were
compared to band spraying plus mechanical cultivation.

The results indicated economies of Cr$ 1,689.89/ha when preemergence
spraying is substituted by band spraying, and Cr$ 731.81/ha when preplanting soil
incorporated is changed to band spraying. Based upon planted area in São Paulo,
Paraná, Santa Catarina and Rio Grande do Sul states (7.5 rnillion hectares during
197~/80 cropl, brazilian farmers would save Cr$ 9.8 billion if they had utilized the
band spraying system.

INTRODUÇÃO

Uma das preocupações dos produtores de soja são os preços dos insumos, pois
constituem um ítem bastante oneroso em relação ao custo de produção. Dentre os
insumos utilizados, os herbicidas e fertilizantes estão entre os que mais exigem dis-
pendio por parte do produtor. Em alguns casos, como na semeadura direta o gasto
com herbicida pode chegar a 20% do custo operacional efetivo.

Sabendo-se da grande participação desse insumo no custo de produção, estu-
dos tem sido realizados buscando mostrar a viabilidade de sistemas alternativos,
onde se reduza significativamente o uso do herbicida. Um dos estudos nesse sentido,
apresentado neste trabalho, é a possibilidade da aplicação de herbicida somente na
faixa semeada, reduzindo o consumo desse insumo em 50%, e complementando o
controle das plantas daninhas com uma capina mecânica: Sabendo-se que o preço de
uma hora de trabalho de um trator médio (65 HP) está em torno de Cr $ 310,00
(preços de setembro de 1980) e um litro ou kg de herbicida Cr$ 620,00, nota-se
vantagem em substituir a aplicação. de herbicida em área total pela capina mecânica.

Naturalmente, essa dedução não pode ser tão simplista, uma vez que se está
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lidando com alocação de recursos -escassos, envolvendo inclusive aspectos energéti-
coso Porém, como será discutido, através de resultados de pesquisa realizado no
CNPSo, existem sistemas de produção alternativos visando a racionalização do uso
de herbicida e outros insumos que possuem participação elevada no custo de pro-
dução.

Tecnologia usada pelo agricultor

A grande maioria dos produtores de soja utilizam os sistemas de produção
convencional ou reduzido. O sistema convencional resume-se nas seguintes opera-
ções:

a. aração;

b. gradagem destorroadora;

c. gradagem niveladora;

d. aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado (p.p.i.);

e. gradagem de incorporação;

f. semeadura e adubação;

g. pulverização; e

h. colheita.

Existem pequenas diferenças dentro do sistema chamado convencional, como
a aplicação de herbicida pré-emergente, eliminando assim uma operação de incorpo-
ração. Nesse caso o sistema apresentaria as seguintes operações:

a. aração;

b. gradagem destorroadora;

c. gradagem niveladora;

d. semeadura e adubação;

e. aplicação de herbicida em pré-emergência;

f. pulverização; e

g. colheita.

E evidente que ocorrem outras pequenas variações, porém, -não serão aqui·
consideradas, pois não são significativas na média geral.

O sistema denominado reduzido ou "cultivo mínimo" apresenta as seguintes
operações:

a. gradagem pesada;

b. gradagem niveladora;
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c. aplicação herbicida p.p.i.;

d. gradagem de incorporação;

e. semeadura-adubação;

f. pulverização; e

g. colheita.

Da mesma maneira que o convencional, o sistema reduzido pode apresentar
uma operação a menos, desde que o agricultor utilize apenas herbicidas pré-erner-
gentes. Nesse caso as operações seriam:

a. gradagem pesada;

b. gradagem niveladora;

c. semeadura-adubação;

d. aplicação de herbicida pré-ernergente;

e. pulverização; e

f. colheita

Deve-se ressaltar o fato de não ter sido considerada a construção de terraços,
manutenção de terraços, correção do solo, escarificação e outras eventuais opera-
ções porque não são comuns a todos os anos agrícolas, e nem todos os produtores
as realizam. Também, por razões didáticas, foram omitidos ítens como caixa mé-
dia fixa, caixa média variável, transporte interno, transporte externo e remunera-
ção da terra.

Em geral, esses são os sistemas mais utilizados pelos produtores de soja na
região tradicional de cultivo, responsável por mais de 80% da produção brasileira
dessa oleaginosa. Embora existam variações dentro de cada sistema, de acordo
com as condições locais, essas variações não serão consideradas, pois multiplica-
riam os sistemas por um número muito elevado.

Tecnologia pesquisada pela EMBRAPA

Técnicos do CNPSo vem realizando pesquisas no sentido de oferecer ao pro-
dutor, alternativas mais econômicas que podem substituir, pelo menos em grande
parte, algumas das operações dos atuais sistemas de produção.

Como a mecanização e utilização de insumos são responsáveis por mais de
80% do custo de produção de soja, o CNPSo, vêm buscando a racionalização do uso
de máquinas e insumos, na cultura da soja.

Nos sistemas descritos anteriormente, tanto convencional quanto reduzido,
utiliza-se herbicida em área total. No entanto, resultados de experimentos analisa-
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dos por Roessing et al. (1980) mostram grande potencial técnico e econômico na
aplicação de herbicida em meia faixa, complementado por capina mecânica. É evi-
dente que, adotando-se esse sistema, deve ser abandonada a aplicação do herbicida
em p.p.i., pois essa aplicação só pode ser feita em pré-emergência. O sistema reco-
mendado resume-se nas seguintes operações:

Para o sistema convencional

a. aração;

b. gradagem destorroadora;

c. gradagem niveladora;

d. semeadura-adubação e aplicação de herbicida meia faixa;

e. capina mecânica;

f. pulverização; e

g. colheita

Para o sistema reduzido

a. gradagem pesada;

b. gradagem niveladora;

c. semeadura-adubação e aplicação de herbicida meia faixa;

d. cultivo mecânico;

e. pulverização; e

f. colheita

Esses dois sistemas serão comparados com os comwnente utilizados pelos pro-
dutores.

OBJETIVOS

Pretende-se, neste trabalho, mostrar as vantagens econômicas para o agricul-
tor, da racionalização do uso de insumos, especialmente herbicida. Pretende-se tam-
bém quantificar o potencial de economia para o País com a diminuição na importa-
ção de herbicida.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada para comparação entre a tecnologia comumente utili-
zada e a proposta, foi o método dos orçamentos parciais, para cálculo do custo ope-
racional de cada sistema. Levou-se em consideração somente os gastos diretos.
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No caso de operações com máquinas, calculou-se a depreciaçlo, juros, seguro
e manutenção, mão de obra, combustível e lubrificantes. As fórmulas usadas para
esses cálculos foram as seguintes:

Vi - Vf
1. Depreciação = onde;

N

Vi = valor inicial

Vf = valor final

N = número de horas de vida útil (10.000 h)

Vi
2. Juros = 2 0,28/n, onde;

Vi = valor inicial

n = número de horas trabalhadas por ano (1.000 h)

Vi
3. Seguro = 2 0,0075/n

4 M Vi . 1,1. anutenção e reparos = -----'--
N

5. Combustível = L:, onde;

L = litros consumidos

H '" horas trabalhadas

P '" preço unitário do combustível

. L
6. Lubrificantes = li P. 0,2 (20% do combustível)

No caso de tratores o valor final (VF) foi considerado 10%; no caso de colhe.
deiras, 20% e para implementos foi considerado nulo.
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Os coeficientes técnicos foram calculados a partir da seguinte fórmula:

V. x Lx Ef
CTe = onde:

10.000

CTe = capacidade efetiva de trabalho em ha/h (coeficiente técnico);

V = velocidade do conjunto em metros/hora;

L = largura efetiva de trabalho, em metros;

Ef = coeficiente de eficiência

É natural que uma série de fatores, como declividade da área, tipo de solo,
forma da área, habilidade do operador, condições de umidade do solo, estado de
conservação do trator e implementos, etc., influem no coeficiente de eficiência e
portanto na capacidade efetiva de trabalho (coeficiente técnico). Entretanto a pes-
quisa permitiu o estabelecimento de uma faixa de coeficientes de eficiência bastan-
te segura para várias operações agrícolas que varia de 60 a 90%. Para maior ilustra-
ção, considere-se uma operação de aração, com arado de 5 discos de 26 polegadas e
largura de corte de 1,5 m. A velocidade do conjunto (trator + arado) é de 4,8 kg/h
(4.800 m/h) e supõe-se um coeficiente de eficiência igual a 70%. Tem-se então:

CTe = V.L. Ef
10.000

CTe = 4.800. 1,5.0,7
10.000

CTe = 0,504 ha/h

Os coeficientes técnidos apresentados neste trabalho foram calculados de
acordo com cada tipo de conjunto (trator + implemento) utilizado mais comumen-
te pelos agricultores. Seus valores são próximos da média, da região, porém deve fi-
car claro que não existem valores absolutos para coeficientes técnicos.

Os preços dos tratores, colhedeira e implementos foram coletados em setem-
bro de 1980 e são preços médios de diversas marcas e determinadas características,
como segue:

1. Trator (lOOHP)

- valor inicial Cr $
valor fmal Cr $
vida útil
número horas/trabalho/ano

705.000,00
70.500,00
10.00 -horas
1.000 hora
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2. Trator (65HP)

· valor inicial Cr $
valor final Cr $
vida útil
número horas/trabalho/ano

3. Colhedeira (lOOHP)

· valor inicial Cr $
valor final Cr s
vida útil
número horas/trabalho/ano

530.000,00
53.000,00
10.000 horas
1.000 horas

1.462.500,00
292.500,00

7.200 horas
480 horas

4. Arado- 5 discos de 26 polegadas, largura de trabalho 1,5 m.

· valor inicial Cr $
valor final Cr $
vida útil
número horas/trabalho/ano

182.000,00

2.400 horas
480 horas

5. Grade de arrasto (destorroadora e niveladora) 42 discos de 20 polegadas,
largura de trabalho 3,55 m.

· valor inicial Cr $
valor final Cr $
vida útil
número horas/trabalho/ano

127.000,00

1.680 horas
240 horas

. 6. Grade de arrasto (aradora), 20 discos de 26 polegadas, largura de trabalho
2,2m.

· valor inicial Cr $
valor final Cr $
vida útil Cr$
número horas/trabalho/ano

7. Pulverizador (440 a 500 litros), barra de 9 m.

· valor inicial Cr $
valor final Cr $
vida útil
número horas/trabalho/ano

157.000,00

1.680 horas
240 horas

75.000,00

4.800 horas
480 horas

8. Semeadeíra- adubadeira, 6 linhas, largura de trabalho 3,04 m.
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- valor inical Cr $
valor final Cr $
vida útil
número horas/trabalho/ano

81.000,00

4.800 horas
480 horas

9. Cultivador mecânico (5 linhas), largura de trabalho 3 metros.

- valor inicial Cr$
valor final Cr$
vida útil
número horas/trabalho/ano

30.000,00

3.200 horas
320 horas

Os herbicidas e respectivas doses, são recomendados pelo CNPSo, consideran-
do sua eficiência técnica. Os outros ·insumos e respectivas quantidades também fo-
ram indicados pela eficiência técnica, com exceção do fertilizante que é o mais utili-
zado pelos agricultores. Apesar da preocupação pela eficiência, a utilização dos ínsu-
mos considerados por parte dos produtores, é bastante significativa.

Os preços dos insumos são de setembro de 1980, média geral de quatro firmas
fornecedoras, em Londrina-PR. Esses preços são levantados mensalmente pela Se-
cretaria da Agricultura do Estado do Paraná.

Entre os diferentes sistemas a produtividade foi considerada constante pois,
para quantidades marginais dos insumos considerados, a elasticidade de produção é
insignificante.

A comparação econômica será feita entre a alternativa do uso do sistema com
aplicação de herbicida em 1/2 faixa e os sistemas tradicionalmente utilizados pelos
produtores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresentação dos sistemas e estrutura dos custos

A Tabela 1, apresenta a estrutura dos custos diretos do sistema convencional,
com aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado.

A Tabela 2, apresenta a estrutura dos custos diretos do sistema convencional,
com aplicação de herbicida em pré-emergência.

Nota-se, pela análise das tabelas, que o sistema convencional com aplicação
em pré-emergência, apesar de apresentar uma operação a menos com máquinas, e,
portanto, menor custo nesse item, mostra um custo total maior devido ao item in-
sumo (herbicidas), que compensa a diminuição da operação com máquinas.
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ww~ TABE LA 1. Sistema convencional com apl icação de harbicida em p•.•..plantio incorporadCHIstruturll dos custOI diretos. EMBRAP AI
CNPSo. Londrina, PR. 1980.

Operações

Aração (trator 100 HP)
Gradagem destorroadora

(trator 100HP)
Gradagem Niveladora

(trator 100HP)
Aplicação herbicida ".p.i.

(trator 65HP)
Gradagem de incorporação

(trator 100HP)
Semeadura adubação

(trator 65HP)
Pulverização (2)

(trator 65HP)
Colheita
Subtotal máquinas
Metribuzin (0,6 kg)
Trifluralin (2,0 Q)
Endosulfan (2,0 Q)
Fertilizante (4-30-10/200 kg)
Subtotal insumos

Custo horário Custo horário
Máquinas lmplementos

453,17 213,61

453,17 264,27

453,17 264,27

310,99 55,28

453,17 264,27

310,99 60,00

310,99 55,28

1.024,56

Custos
Insumos

1.800,00
900,00
760,00

4.000,00

Custo total Coeficientes Custo total
Cr$/hora Técnicos (ha/hl Cr$/ha

666,78 0,5 1.333,56

717,44 1,5 478,29

717,44 2,0 358,72

366,27 4,0 91,57

717,44 2,0 358,72

370,99 1,5 247,33

366,27 2,0 366,28

1.024,56 1,0 1.024,56
4.259,03
1.800,00

900,00
760,00

4.000,00
7.460,00

11.719,03
US$ 189,02*

Total

*Em todas as transformações de cruzeiros em dólares neste trabalho utilizou-se a taxa Cr$ 62,OO/US$.



TABELA 2. Sistema convencional com aplicaçio de herbicida em pr'4mergincia·estrutura dos custos diretos. EMBRAPA-CtwSo.

Londrina, PR. 1980.

Operações Custo horário Custo horário Custos Custo total Coeficientes Custo total
Máquinas implementos Insumos Cr$/hora Técnicos (ha/h) Cr$/ha

Aração (trator 100 HP) 453,17 213,61 666,78 0,5 1.333,56
Gradagem destorroadora

453,17 264,27 717,44 1,5 478,29(trator 100HP)
Gradagem Niveladora

453,18 264,27 717,44 2,0 358,72(trator 100HP)
Semeadura adubação 310,99 60,00 370,99 1,5 247,33

(trator 65HP)
Aplicação de herbicida em pré- 310,99 55,28 366,27 3,0 120,87
-emergência (trator 65HP)
Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 2,0 366,28

(tratos 65HP)
Colheita 1.024,56 1.024,56 1,0 1.024,56
Sub-total máquinas 3.929,61
Metribuzin (0,6 kg) 1.800,00 1.800,00
Metolaclor. (3,5) 2.187,50 2.187,50
Endosulfan 35% (2,0) 760,00 760,00
Fertil izante (4-30-10/200 kg) 4.000,00 4.000,00
Sub-to ta I insumos 8.747,50

---
Total 12.677,11

US$ 204,47
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A diferença a favor do sistema apresentado na Tabela 1 é de Cr$ 958,09/ha,
ou seja, a alternativa de se aplicar herbicida em p.p.i. oferece, para esse sistema e es-
trutura de custos específicos, uma economia de Cr$ 958,09/ha.

As Tabelas 3 e 4, apresentam respectivamente, a estrutura dos custos diretos
do sistema reduzido com aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado e em
pré-emergência. Nota-se pela análise das Tabelas 3 e 4 que os custos, em ambas as
opções apresentadas, são menores que o sistema convencional, havendo entre si, a
mesma diferença de Cr$ 958,08/ha a favor da opção pelo sistema p.p.i. Por outro
lado, a diferença entre os dois extremos, ou seja, entre a adoção do sistema reduzi-
do em pré-plantio incorporado e do sistema convencional em pré-emergência, chega
a Cr$ 2.026,48/ha, bastante significativa portanto. Para efeito de análise econômi-
ca, o sistema proposto pela pesquisa será comparado com todos os anteriores, po-
rém, também dividido em convencional e reduzido para que as comparações sejam
feitas em igualdade de condições.

Sistema proposto

É apresentada, nas Tabelas 5 e 6, a estrutura dos custos diretos da tecnologia
proposta, para os dois sistemas, convencional e reduzido, respectivamente.

Observa-se que os custos, utilizando-se o sistema convencional em meia faixa
(Tabela 5), apresentam uma redução de Cr$ 731,81/ha quando comparados com o
sistema convencional com aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado (Tabe-
la 1), e de Cr $ 1.689,89 quando comparados com o mesmo sistema e aplicação de
herbicida em pré-emergência (Tabela 2).

Naturalmente, a economia apresentada pela opção de se utilizar herbicida em
1/2 faixa, deve ser comparada entre sistemas semelhantes, pois, devido a problemas
de eficiência técnica, a escolha da aplicação em pré-emergência torna-se mais dispen-
diosa com herbicidas, quando comparada com a aplicação em pré-plantio incorpora-
do. Isso sugere que a análise econômica entre sistemas diferentes possa ser subjetiva.
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TABELA 3. Sistema reduzido çom aplicaçlo de herbicida em pr6-plantio incorporado' estrutura dos custos diretos. EMBRAPAI
CNPSo. Londrina, PR. 1980.

Operações Custo horário Custo horário Custos Cust'b total Coeficientes Custo total
Máquinas implementos Insurnos CrS/hora Técnicos (ha/h) CrS/ha

Gradagem pesada 453,17 290,28 743,45 1,0 743,45
(trator 100HP)

Gradagem niveladora 453,18 264,27 717,44 2,0 358,72
(trator 1OOHP)

Aplicação herbicida p.p.i. 310,99 55,28 366,27 4,0 91,57
(trator 65HP)

Gradagem incorpcraçãc 453,17 264,27 717,44 2,0 358,72
(trator 100HP)

Semeadura adubação 310,99 55,28 366,27 2,0 366,28
(trator 65HP)

Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 2,0 366,28
(trator 65HP)

Colheita 1.024,56 1.024,56 1.024,56
Sub-total máquinas 1.800,00 1.800,00
Metribuzin (0,6 kg) 900,00 900,00
Triflunalin (2,0~) 760,00 760,00
Fertilizante (4-30-10/200 kg) 4.000,00 4.000,00
Sub-total insumos 7.460,00

Total 10.650,63
US$171,78
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TABELA 4. Sistema reduzido com aplicaçllo de herbicida em pr6-emergência-estrutura dos custos diretos. EMBRAPAlCNPSo.
Londrina, PR. 1980.

Operações Custo horário Custo horário Custos Custo total Coeficientes Custo total
Máquinas implementos Insumos Cr$/hora Técnicos [ha/h] Cr$/ha

Gradagem pesada 453,17 290,28 743,45 1,0 743,45
(trator 100HP)

Gradagem niveladora 453,17 264,27 717,44 2,0 358,72
(trator 100HP)

Semeadura adubação 310,99 60,00 370,99 1,5 247,33
(trator 65HP)

Aplicação herbicida pré- 310,99 55,28 366,27 3,0 120,87
-emergente (trator 65HP)
Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 2,0 366,28

(trator 65HP)
Colheita 1.024,56 1.024,56 1,0 1.024,56
Sub-total máquinas 2.861,21
Metribuzin ·(0,6 kg) 1.800,00 1.800,00
Metolaclor (3, 5 Q) 2.187,50 2.187,50
Endosulfan 35% (2,0 Q) 760,00 760,00
Fertilizante (4-30-10/200 kg) 4.000,00 4.000,00
Sub-total insumos 8.747,50

Total 11.608,71
US$ 187,24



TABELA 5. Sistema convencional com aplicação de herbicida em 1/2 faixa· estrutura dos custos diretos. EMBRAPA!CNPSo.
Londrina, PR. 1980.

Operações Custo horário Custo horário Custos Custo total Coeficientes Custo total
Máquinas implementos Insumos Cr$/hora Técnicos (ha/h] Cr$/ha

Aração (trator 100HP) 453,17 213,61 666,78 0,5 1.333,56
Gradagem destorroadora 453,17 264,27 717,44 1,5 478,29

(trator 100HP)
Gradagem niveladora 453,17 264,27 717,44 2,0 358,72

(trator 100HP)
Semeadura-adubação aplicação
herbicida p.e. 1/2 faixa (trator 310,99 115,28 426,28 1,3 327,90
65HP)
Cultivo mecânico 310,99 33,17 344,16 1,0 344,16

(trator 65HP)
Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 1,5 366,28

(trator 65HP)
Colheita 1.024,56 1.024,56 1,0 1.024,56
Sub-total máquinas 4.233,47
Metribuzif.1 (0,3 Q) 900,00 900,00
Metolaclor (1,7 Q) 1.093,75 1.093,75
Endosulfan 35% (2 Q) 760,00 760,00
Fertilizante (4-30-10/200 kq] 4.000,00 4.000,00
Sub-total insumos 6.753,75

Total 10.987,22
US$ 177,21
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TABELA 6. Sisteme reduzido com aplic:açlo em 1/2 faixa· estrutura dos custos direto&.EMBRAPAlCNPSo. Londrina, PR. 1980.

Operações Custo horário Custo horário CustOs Custo total Coeficientes Custo total
máquinas implementos Insumos Cr$/hora Técnicos (ha/h) Cr$/ha

Gradagem pesada 453,17 290,28 743,45 1,0 743,45
(trator 100HP)

Gradagem niveladora 453,17 264,27 717,44 2,0 358,72
(trator 1ooHP)

Semeadura-adubação e aplicação
em pré-emergência 1/2 310,99 115,28 426,27 1,3 327,90

(trator 65HP)
Cultivo mecânico 310,99 33,17 344,16 1,0 344,16
(trator 65HP)

Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 1,5 366,28
(trator 65HP)

Colheita 1.024,56 1.024,56 1,0 1.024,56
Sub-total máquinas 3.165,07
Metribuzin (0,3 Q) 900,00 900,00
Metolacior (1,75Q) 1.093,75 1.093,75
Endosulfan 35% (2 Q) 760,00 760,00
Fertilizante (4-30-10/200 kg) 4.000,00 4.000,00
Sub-total insumos 6.753,75

--
Total 9.918,82

US$ 159,98



Comparação econômica dos sistemas

Como já discutido anteriormente, há diversas maneiras de se combinar opera-
ções com máquinas e utilização de insumos. Em se considerando cada combinação
um sistema, haverão diversos sistemas de produção, dificultando portanto a análise
econômica, pelo menos sem o auxílio de um modelo computacional.

Entretanto, sabendo-se empiricamente que os sistemas apresentados são os
mais utilizados pelos produtores, há possibilidade de se comparar a economia da uti-
lização de um sistema alternativo proposto, em condições ceteris paribus. As Tabe-
las 7 e 8 mostram a economia em CrS/ha dessa utilização, comparando os sistemas
convencional e reduzido, com aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado e
pré-emergência com os sistemas em meia faixa, convencional e reduzido, respectíva-
mente.

Para efeito de cálculo, serão consideradas as áreas cultivadas com soja dos Es-
tados de São Paulo, Paranã, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, num total de 7,5
milhões de hectares, aproximadamente, segundo levantamento feito pela C.F.P. em
fevereiro de 1980. A escolha desses estados justifica-se por representarem 88% da
área plantada com soja em todo o Brasil, na qual pode ser extrapolado o uso do
sistema proposto. Além disso, sabe-se que nessa área, região tradicional de cultivo
de soja, o sistema reduzido é mais utilizado que o convencional. Como não se co-
nhece levantamento específico sobre as proporções de utilização do sistema reduzi-
do e convencional, partir-se-á da pressuposição que em 60% da área utiliza-se o sis-
tema reduzido e em 40% o convencional. Dessa maneira, a divisão será de 4,5 mi-
lhões de hectares para o reduzido e 3 milhões para o convencional. Quanto à forma
de aplicação do herbicida, como muitos produtores utilizam as duas em um mesmo
sistema (p.p.i. e p.e.), será considerado, para efeito de cálculo projetivo, que 60%
aplicam em pré-emergência e 40% em pré-plantio incorporado. Essas percentagens
são estimadas, mas, na verdade, a economia advinda da utilização do sistema em
meia faixa com capina mecânica é bem maior, ou seja, poder-se-ia considerar o uso
de herbicida p.e. em 100% da área. Considerando-se que muitos agricultores aplicam
herbicida em pré-plantio incorporado (p.p.i.), em pré-emergência (p.e.), e ainda em
pós-emergência (po.e.), operações que implicam em grandes despesas, deduz-se que
substituindo-as por uma única aplicação em meia faixa, complementada por capina
mecânica, poderia haver uma economia de aproximadamente Cr$ 5.0oo,00/ha. Per-
cebe-se então que as pressuposições feitas neste trabalho são no sentido de subesti-
mar a vantagem econômica da opção pela aplicação de herbicida em meia faixa.

A partir da economia em Cr $ lha, apresentada nas Tabelas 7 e 8, construiu-se
a Tabela 9, que apresenta a economia potencial global, resultante da possível ado-
ção do sistema de aplicação de herbicida em meia faixa, de acordo com as pressu-
posições feitas.
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TABELA 7. Comparativo dos custos diretos em Cr$/ha dos sistemas convencional e reduzido com aplicação de herbicida em
p.p.i.· e o sistema de aplicaçlo de herbicida em 1/2 faixa EMBRAPA/CNPSo. Londrina, PR. 1980.

Sistema utilizado pelo Tecnologia ou sistema Economia Cr$/ha
agricultor alternativo

Itens convencional reduzido cl convencional reduzido cl convencional reduzido c!
cl aplicação aplicação de cl apl icação aplicação de cl aplicação aplicação de
de herbicida herbicida em de herbicida herbicida em de herb icida herbicida em

em p.p.i. p.p.i. em 112 faixa 112 faixa em 1/2 faixa 112 faixa

1. Operações com máquinas 4.259,03 3.190,63 4.233,47 3.165,07 25,56 25,56
2. Gasto cl herbicida 2.700,00 2.700,00 1.993,75 1.993,75 706,25 706,25
3. Outros insumos 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00

Total 11.719,03 10.650,63 10.987,22 9.918,82 731,81 731,81
(US$ 189,02) (US$ 171,78) (US$ 177,21) (US$ 159,98) (US$ 11,80) (US$11,80)

• p.p.i .. pré-planrio incorporado.



TABELA 8. Comparativo dos custos diretos em Cr$/ha dos sistemas convencional e reduzido com aplicação de herbicida em
p.e.· e o sistema de aplicação de herbicida em 1/2 faixa. EMBRAPA/CNPSo. Londrina, PR. 1980.

Itens

Sistema utilizado pelo Tecnologia ou sistema Economia Cr$/ha
agricultor alternativo

convencional reduzido c/ convencional reduzido c/ convencional reduzido c/
c/ apl icação aplicação de c/ aplicação aplicação de c/ aplicação aplicação de
de herbicida herbicida em de herbicida herbicida em de herbicida herbicida em

em p.e. p.e. em 1/2 faixa 1/2 faixa em 1/2 faixa 1/2 faixa

3.929,61 2.861,21 4.233,47 3.165,07 -303,86 -303,86
3.987,50 3.987,50 1.993,75 1.993,75 1.993,75 1.993,75
4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00

12.677,11 11.608,71 10.987,22 9.918,82 1.689,89 1.689,89
(US$ 204,47) (US$ 187,24) (US$ 177,21) (US$ 159,98) (US$ 27,26) (US$ 27,26)

1. Operações c/máquinas
2. Gasto com herbicida
3. Outros insumos

Total

• p.e.. pré-emergência.

w.jO.
w



w.,..,.

TABELA 9. Economia em cruzeiros, referente a mudança dos sistemas reduzido em p.e, e convencional em p.p.i. para o sistema de aplicação de
herbicida em 1/2 faixa, com vArios Indices de edoçlo. EMBRAPAlCNPSo. Londrina, PR. 1980.

Especificação do sistema 20% da área 40% da área 60% da área 80% da área 100% da área

a ser mudado para o siso
milhões bilhões de milhões bilhões de milhões bilhões de milhões bilhões de milhões bilhões detema em 1/2 faixa
de ha cruzeiros de ha cruzeiros de ha cruzeiros de ha cruzeiros de ha cruzeiros

Reduzido com aplicação
de herbicida em pré- 0,90 1,52 1,8 3,04 2,70 4,56 3,60 6,08 4,5 7,60
·emergência

Convencional com apli-
cação de herbicida em 0,60 0,44 1,2 0,88 1,80 1,32 2,40 1,76 3,0 2,20
pré-plantio incorporado.

Total 1,96 3,92 5,88 7,84 9,8
(US$ 31,61 milhões) (US$ 63,23 milhões) (US$ 94,84 milhões) (US$ 126,45 milhões) (US$ 158,06 milhões)



Economicamente seria viável a adoção do sistema meia faixa em 100% da
área cultivada, porém tecnicamente existem restrições. Áreas muito extensas neces-
sitariam de quantidade muito grande de horas/trator e equipamentos para capina
mecânica; assim como terrenos mais acidentados dificultam o bom desempenho
dessa prática. Embora existam essas e outras restrições, o preço do insumo herbici-
da, quando comparado com o preço da capina mecânica, entusiasma o agricultor
a utilizar essa última operação. Como pode ser observado na Tabela 9, a adoção do
sistema meia faixa em 100% da área considerada traria uma economia de Cr$ 9,8
bilhões. (US$ 158,06 milhões).

Economia em divisas para o País

Segundo estimativas do Sindicato da Indústria de Defensivos Agrícolas do Es-
tado de São Paulo a utilização, por culturas, dos herbicidas no Brasil é a seguinte:

Soja : , 27%
Cana-de-açúcar , 20%
Pastagens 4%
Café. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9%
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5%
Algodão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4%
Outras 31%

A soja é, portanto, a cultura na qual mais se usa herbicidas. De acordo com o
Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, o emprego de herbicidas deve atingir
em 1980 um total de 45.578 toneladas. Desse total, 12.306 toneladas destina-se a
cultura da soja. A média aritmética do preço de 17 herbicidas (preço da praça de
Londrina, PR) que podem ser utilizados em soja, levantados pela Secretaria da Agri-
cultura do Estado do Paraná no período de 15/09 a 19/09/80, situa-se em torno de
Cr$ 620,00/kg ou litro. Essa média não reflete exatamente o dispêndio feito pelos
produtores, por litro ou kg do produto por não ser ponderada. Na verdade, o gasto
por unidade do produto deve ser relativamente maior. Supondo-se como verdadeiro
o preço de Cr$ 620,00/ha, o gasto com herbicida, em 1980, na cultura da soja, al-
cança a cifra de 7,6 bilhões de cruzeiros (12.306 t x Cr$ 620.000,00/t). (USS
122,58 milhões).

Como, de maneira direta ou indireta, praticamente 100% do herbicida utiliza-
do no Brasil é importado, só para a cultura da soja, gastou-se cerca de 7,6 bilhões
de cruzeiros na importação desse insumo. Essa estimativa é aproximada, pois a es-
trutura do custo de importação é diferente da comercialização interna, podendo
inclusive ser maior o custo do produto importado do que o vendido internamente.
1\0 câmbio atual, o dispêndio em importação representa aproximadamente 122,58
milhões de dólares.
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Utilizando-se técnica adequada de manejo da cultura, como aplicação do her-
bicida apenas na faixa semeada, pode-se reduzir o consumo a metade, reduzindo os
gastos externos em 50% (USS 122,58 milhões para US$ 61,29 milhões). Poder-se-ia
argumentar que a capina mecânica consumiria mais combustível e, portanto, em ter-
mos comparativos, uma vez que o petróleo é 85% importado, os gastos se equivale-
riam, ou a prática da capina despenderia mais divisas. A Tabela 10 mostra a vanta-
gem comparativa da capina mecânica em termos de menor despesa em divisas para
o País, supondo que o herbicida seja 85% importado e utilizando o preço médio
ponderado dos herbicidas empregados nos sistemas considerados neste trabalho.
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De acordo com os dados da Tabela 10, o dispêndio em importação (guardadas
as mesmas proporções) da aplicação de herbicida, é 10 vezes maior que o uso da ca-
pina mecânica, dada a estrutura de custos em questão. Mesmo considerando um pre-
ço médio do herbicida, mais baixo, (Cr$ 620,00/Q ou kg), ainda aquela relação per-
manece em torno de 5 vezes maior que o dispêndio da capina. Fica claro que essa
inferência só tem validade supondo-se as mesmas quantidades importadas de petró-
leo e herbicida.

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES

1. A EMBRAP A, através de suas unidades descentralizadas, vem concentran-
do recursos humanos e financeiros para gerar tecnologias de alto potencial, em ter-
mos de retornos econômicos e sociais, para o setor.agrícola e para o País.

2. O enfoque principal para esse aumento no índice de retorno é dado via
aumento de produtividade ou mantendo a produtividade, diminuindo o custo de
produção, uma vez que o produtor é um tomador de preços, e coloca o produto
num mercado de competição pura.

3. Apesar das restrições existentes no trabalho, é inegável a necessidade de
grande esforço da pesquisa no que tange à racionalização do uso de insumos, prin-
cipalmente fertilizantes e defensivos, pois participam, em determinados casos, com
mais de 30% do custo operacional.

4. Em que pese a atual crise energética, ainda é mais econômico para o agri-
cultor, a utilização mais intensiva de horas/máquina, quando comparada com a in-
tensificação do uso de herbicidas, pois, mantendo-se constante a produção, a taxa
marginal de substituição de horas/máquina por litros de herbicida é extremamen-
te vantajosa sob o ponto de vista racional.

5. O presente trabalho, levando-se em conta suas limitações, mostra a exis-
tência de altos benefícios econômicos e sociais dos recursos despendidos pelo Go-
verno em pesquisas no setor primário.
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ASPECTOS ECONOMICOS
DA RACIONALlZAÇAO DE ADUBAÇAO

DA SOJA NO PARANA E NO BRASIL

A.C. Roessinq!
R.J.Campol
G.J. Sfredo '

J.B. Palhano!

RESUMO - Resultados de pesquisa, juntamente com levantamentos de análise de
solos por vários anos em diversas regiões do Paraná e do Brasil, permitiram refor-
mular a tabela de adubação nesse Estado, corrigindo os níveis de adubação fosfata-
da e potássica. Quanto à adubação nitrogenada, concluiu-se que a mesma pode ser
totalmente suprimida em toda a área de soja plantada no Brasil.

Empregando-se o método dos orçamentos parciais para o cálculo do custo de
produção, concluiu-se que, a nível de agricultor, essa maior racionalização das ferti-
lizações fosfatada e nitrogenada pode promover uma economia de, Cr$ 1.990,00
por hectare, considerando os custos da safra 1980/81. A nível do Estado do Paraná
essa racionalização implica numa diminuição de 100 mil t de fósforo na aduba-
ção da soja, representando uma economia de aproximadamente Cr$ 5,00 bilhões.

Quanto ao nitrogênio, estima-se que no Brasil, no ano' agrícola 1979/80, se te-
nha consumido 85 mil toneladas para adubação da soja, quantia que representa

1 Eng<?Agr<?, Pesquisador da EMBRAPA, Centro Nacional de Pesquisade Soja - CNPSo, Caixa
Postal 1061, CEP 86100, Londrina, PR.
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17,1 % do nitrogênio importado, sem obtenção de resposta significativamente em
termos de produtividade. As instituições de pesquisa recomendam a não utílízação
desse fertilizante, podendo propiciar uma economia de Cr$ 4,675 bilhões, (US$
75,4 milhões) considerando a área de soja no Brasil (8,5 milhões de hectares).

ECONOMIC ASPECTS OF THE RATIONALlZATION
OF THE USE OF FERTILlZERS IN SOYBEAN CROPS

OF PARANA STATE AND BRAZIL

ABSTRACT - Research finds and soil analysis surveys, on different regions in Para-
na State and Brazil, have allowed the improvement of fertilizing tables by the
correction of phosphorus and potassium levels. About the nitrogen fertilization,
research has concluded that it can be cut from soybean planted area in Brazil,

Utilizing the rnethod of partial budget to calculate the production cost, it was
concluded, at producer levei, this rationalization of phosphorous and nitrogenous
fertilizantes can save near Cr$ l,990.oo/ha, according costs of 1980/81 crop. At
Parana State, this rationalization means a decrease of 100,000 tons of phosphorus
used in soybeans, which represents an economy of Cr$ 5 billion.iepproximetelv.

The amount of nitrogen used in Brazil during 1979/80 crop without increasing
soybean yield was near 85,000 tons. This amount represents 17.1 % of imported
nitrogen. The research institutions do not recommend nitrogen for soybeans. This
can save close to Cr$ 4.675 billion (US$ 75,4 rnillion] in 8.5 million hectares
growing soybeans in Brazil.

INTRODUÇÃO

Indubitavelmente os insumos representam a maior parcela no custo de produ-
ção de soja e, dentre eles, o mais oneroso é o fertilizante. Dos custos operacionais
diretos, incluindo insumos, só o item fertilizante pode chegar a 40%,. dependendo
do sistema de produção utilizado. Tomando-se como referência o preço da fórmula
mais utilizada em soja (4-30-10), em torno de Cr$ 20.000,90/t, verifica-se que
há necessidade de se produzir 2,3 toneladas de soja para adquirir uma tonelada de
fertilizante (ao preço médio recebido pelo agricultor na safra 79/80, Cr$ 521,00/
60 kg - (fonte: C.F.P.), ou 38,39 sacas. No entanto, como a proporção física entre
insumo e produto é desigual, torna-se viável a utilização de determinados insumos
desde que a produtividade responda significativamente. Via de regra, coloca-se 1 kg
de fertilizante para colher 7 kg de soja. Dessa maneira, tomando-se como base os
preços já citados do insumo e produto e considerando-se a média de produtividade
brasileira (1.750 kg/ha), tem-se uma relação do preço do insumo/preço do produto
igual a 0,33, ou seja, com a venda do produto obtido em 1 hectare, há possibilidade
de se adquirir o insumo suficiente para aproximadamente 3 hectares. Essa relação
torna-se tanto menor quanto maior for a produtividade, mantendo-se constante a
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quantidade física do insumo por unidade de área.

Sabe-se que, mesmo sendo importante o insumo, o fertilizante deve ser em-
pregado com bastante racionalidade, pois pode reduzir substancialmente a renda lí-
quida do agricultor. Segundo a relação de preços apresentada, uma produtividade de
1.750 kg/ha possibilita uma renda bruta de aproximadamente Cr$ 15.000,00/ha.
Tomando-se por base a relação física de 1 kg do insumo para cada 7 kg do pro-
duto, essa produtividade necessitaria de 250 kg/ha de fertilizante, que custaria
Cr$ 5.000,00, ou 33,33% da receita bruta. É óbvio que se considerados os outros
custos, o produtor teria prejuízo, ou no máximo, ausência de receita líquida. A ra-
cionalização no uso de insumos é, portanto, imprescindível para aumentar a renda
do agricultor além de contribuir para a diminuição das importações e, conseqüente-
mente, contribuir na balança de pagamentos.

Pesquisas em fertilidade do solo demonstraram que, pelo menos a nível do Es-
tado do Paraná, há possibilidade de se diminuir substancialmente o emprego de fer-
tilizantes por unidade de área, sem prejuízo da produtividade e com reais vantagens
econômicas.

1. Tecnologia usada pelo agricultor

Na grande maioria dos casos, os produtores usam fertilizantes formulados,
não por desconhecerem a possibilidade do uso dos produtos separadamente, mas
por pressão de vendas e também pela inexistência de produtos não-formulados no
mercado. Uma das fórmulas mais usadas para soja é a 4-30-10, cujo preço, de acor-
do com levantamento realizado pela Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná,
no período de 15/09 a 19/09/80, está em torno de Cr$ 20.000,00/toneladas. Pode-
-se considerar que o agrjçultQJ utiliza em média 250 kg/ha, no Estado do Paraná,
isto é, 10 kg de N, 75 kg de P20s e 25 kg de K20 por hectare, despendendo
Cr$ 5.000,00. Considerando que o valor de custeio (V.B.C.) para soja, na faixa 4 de
produtividade (1751 a 2.000 kg/ha), safra 80/81, é de Cr$ lUOO,OO/ha e que ape-
nas 80% desse valor é financiado (Cr$ 8.880,00), o gasto com fertilizante represen-
ta 56,31 do VBC financiado.

Na situação atual no Estado do Paraná, estima-se um consumo físico de ferti-
lizantes na cultura da soja da ordem de 25.000 toneladas de N, 187.500 toneladas
de P20s e 62.500 toneladas de K20, correspondentes a 625.000 toneladas da fór-
mula 4-30-10, cujo valor agregado gira em torno de Cr $ 12,5 bilhões. A média de
produtividade na safra 79/80 pode ser considerada de 2.000'kg/ha no Estado, o que
representa 5 milhões de toneladas de soja, que a Cr$ 521.00 a saca de 60 kg (média
recebida pelo agricultor na safra 79/80 segundo a C.F.P.) resulta em um valor bruto
da produção igual a Cr$ 43,4 bilhões. Os fertilizantes participam com 28,8% desse
valor bruto, diminuindo, portanto, substancialmente, o valor líquido da produção
agregada.
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2. Tecnologia recomendada pela pesquisa

Desde o incremento significativo da cultura da soja no Estado do Paraná, a
pesquisa tem questionado o critério de recomendação do uso de fertilizantes. Com
o uso intensivo dos solos, através dos anos, recebendo adubações sucessivas notou-
-se, através de diversos experimentos, que as respostas aos fertilizantes vinha dimi-
nuindo, apesar das análises acusarem baixos teores de nutrientes, principalmente

_fósforo (Sfredo et alo 1980). Deduziu-se, portanto, que havia possibilidade de se di--
minuir a dosagem de fertilizantes por umidade de área, sem prejudicar a produtivi-
dade, aumentando conseqüentemente a renda líquida do agricultor. A partir dos ex-
perimentos realizados pelos técnicos da EMBRAPA e lAPA R e levantamentos feitos
pela ACARPA, pode-se verificar que o nível de utilização de fertilizantes, no Estado
do Paraná, estava além do recomendado tecnicamente, e a partir dessa constatação,
foi reformulada a tabela de recomendação. (Tabela 1).

A pesquisa recomenda, além da análise do solo, o conhecimento do histórico
da área, pois existe efeito residual do adubo. Além disso, o produtor deve testar a
possibilidade de suprimir totalmente a adubação pelo menos por um ano, deixando
uma pequena parcela da área cultivada sem nenhuma adubação. Desde que, essa
área não apresente diferença de produtividade, no ano seguinte a área toda pode
deixar 'de receber adubo. A Tabela 1 representa a nova tabela de adubação para
o Estado do Paraná.

OBJETIVOS

Pretende-se, neste trabalho, mostrar as vantagens econômicas para o agricultor
da racionalização do uso de insumos, especialmente fertilizante. Pretende-se, tam-
bém, quantificar o potencial de economia para o País com a diminuição na importa-
ção de fertilizantes; além de mostrar a importância do investimento em pesquisa no
setor primário.

METODOLOGIA

Para a comparação econômica entre as doses de fertilizantes comumente utili-
zadas e as doses recomendadas foram desenvolvidos dois custos de produção (custos
operacionais diretos) de acordo com o sistema mais utilizado no Estado do Paraná,
variando entre eles, apenas a dose de fertilizante.

No caso de operações com máquinas, calculou-se. a depreciação, juros, seguro,
manutenção, mão-de-obra, combustível e lubrificantes. As fórmulas para esses cál-
culos foram as seguintes:

vi-vf
1. Depreciação = N onde:
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vi = valor inicial
vf = valor final (10% do valor inicial)
N = número de horas de vida útil (10.000 h para tratores)

vi
2. Juros = - 0,28/n onde:

2

vi = valor inicial
n = número de horas trabalhadas por ano (1.000 hno caso de tratores).

vi
3. Seguro = - 0,0075/n

2

vi. 1,1
4. Manutenção e reparos = N

L
5. Combustível = II P onde:

L = litros consumidos
H =. horas trabalhadas
P = preço unitário do combustível.

6. Lubrificantes = ~ P.0,2 (20% do combustível).

No caso de colhedeiras, para cálculo da depreciação, considerou-se o valor fi-
nal como 20% do inicial. Para implementos, o valor final é nulo.

Os coeficientes técnicos foram calculados a partir da seguinte fórmula:

VxLxEf
CTe = onde:

10.000

CTe = capacidade efetiva de trabalho em ha/h (coeficiente técnico);

V = velocidade do conjunto (trator + implemento) em metros/horas;

L largura efetiva de trabalho, em metros;

Ef coeficiente de eficiência.

E bastante óbvio que uma série de fatores, como declividade do solo, tipo de
solo, forma da área, habilidade do operador, condições de umidade do solo, estado
de conservação do conjunto (trator + implemento), etc, influem no coeficiente de
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TABELA 1, T•••• pw. edubeçlo d. 1Oj. no EIUdo do P•• nA, EMBAAPAlCNPSo-, IAPAA.
1980.

Nutrientes a aplicar no plantio (kg/ha)

Análise do solo Solos cultivados1 Solos de uso recentel

P K N3
PlOs KlO N PlOs KlO

Baixo O 40-50 60 O 90-100 45

Baixo Médio O 40-50 45 O 90-100 30
Alto O 40-50 30 O 90-100 15

Muito Altp O 40-50 O O 90-100 O

Baixo O 30-40 60 O 60-70 45

Médio Médio O 30-40 45 O 60-70 30
Alto O 30-40 30 O 60-70 15

Muito Alto O 30-40 O O 60-70 O

Baixo O 20-30 60 O 40-50 45
Médio O 20-30 45 O 40-50 30
Alto O 20-30 30 O 40-50 15

Muito Alto O 20-30 O O 40-50 O

Níveis-limites de P e de K para interpretaçâ'o da análise:

P (pom) K (emg/100 m~)

Baixo
Médio
Alto

Muitó Alto

< 3
3 6

< 6
0.10
0.30

< 0.10
0.30
0.40

< 0.40

1 Refere-se a solos cultivados com soja há três anos ou mais, onde a cultura vem recebendo ní-
veis altos de adubação fosfatada e baixos de adubação potássica, nas condições normalmentà
adotadas pelos agricultores do Paraná.

1Refere-se a solos onde o cultivo com a soja se iniciou há menos de três anos, antecedida ou
não por outras culturas, em áreas de fertilidade natural normalmente deficiente em fósforo e
onde o potássio constitui ou não limitação.

3 Não utilizar adubação nitrogenada em qualquer das situações de cultivo.

- Tabela modificada por SFRÉDO et aI. 1980.
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eficiência e, portanto, na capacidade efetiva de trabalho (coeficiente técnico). En-
tretanto, a pesquisa permitiu o estabelecimento de uma faixa de coeficientes de
eficiência bastante segura para várias operações agrícolas que varia de 60 a 90%. Pa-
ra melhor entendimento, considere-se uma operação de gradagem pesada, com gran-
de aradora de 20 discos de 16 polegadas, largura efetiva de trabalho de 2,2 m. A ve-
locidade de conjunto (trator + grade) supõe-se de 5,7 km/h (5.700 m/h) e um coefi-
ciente de eficiência igual a 80% (0,8). Tem-se então:

V.L.Ef
CTe = ----

10.000

5.700. 2,2 . 0,8CTe = -----'---'-
10.000

CTe = 1.0032 ha/h

Os coeficientes técnicos apresentados na estrutura de custos, foram calculados
de acordo com cada tipo de conjunto (trator + implemento) utilizado mais comu-
mente pelos produtores. Seus valores são próximos da média da região, porém deve
ficar claro que não existem valores absolutos para coeficientes técnicos.

Os preços dos tratores, colhedeira e implementos, foram coletados em setem-
bro de 1980 e são preços médios de diversas marcas e determinadas características,
como segue:

1. Trator (100 HP)
- valor inicial Cr$ 705.000,00
- valor final Cr $ 70.000,00
- vida útil 10.000 horas
- número horas trabalho/ano - 1.000 horas

2. Trator (65 HP)
- valor inicial Cr$ 530.000,00
- valor final Cr$ 53.000,00
- vida útil 10.000 horas
- número horas trabalho/ano - 1.000 horas

3. Colhedeira (100 HP)
- valor inicial Cr$ 1.462.500,00
- vida final Cr$ 292.500,00
- valor útil 7.200 horas
- número horas trabalho/ano - 480 horas
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4. Grade de arrasto (destorroadora e niveladora) 42 discos de 20 polegadas,
largura de trabalho 3,55 m.
- valor inicial Cr$ 127.000,00
- valor fmal nulo
- vida útil 1.680 horas
- número horas trabalho/ano - 240 horas

5. Grade de arrasto (aradora), 20 discos de 26 polegadas, largura de trabalho
2,2m.
- valor inicial Cr $ 157.000,00
- valor final nulo
- vida útil 1.680 horas
- número horas trabalho/ano - 240 horas

6. Pulverizador (~OOa 500 litros), barra a 9 m.
- valor inicial Cr$ 75.000,00
-valorfmal nulo
- vida útil 4.800 horas
- número horas trabalho/ano - 480 horas

7. Semeadeira-adubadeíra, 6 linhas, largura de trabalho 3.04 m.
- valor inicial Cr$ 81.000,00
- valor final nulo
- vida útil 4.800 horas
- número horas trabalho/ano - 480 horas

A dose de fertilizantes por unidade de área foi calculada de acordo com o ní-
vel comum de utilização pelos produtores para a tecnologia em uso. Para a tecnolo-
gia proposta, a dose segue a recomendação da tabela para adubação de acordo com
análise de solo cujos teores de K2 ° e P2°5 variam supostamente, dentro dos
seguintes níveis:

P20s (ppm

teor médio - 3 - 6

K20 (erng/1oo rnR)

0,10 - 0,30

As quantidades de NPK terão como base a fórmula'4-30-10 para a tecnologia
usada comumente e, para a proposta, serão utilizados os elementos simples" isto é,
cloreto de potássio e superfosfato simples, uma vez que o nitrogênio deve ser total-
mente eliminado da adubação (Campo & Sfredo 1981).

° preço do fertilizante e outros insumos representam a m6dia de setembro,
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outubro e novembro de 1980, média geralmente de quatro fornecedores, na praça
de Londrina. Esses preços são levantados pela Secretaria da Agricultura do Estado
do Paraná, através do seu Departamento de Economia Rural (DERAL).

A comparação econômica é feita entre os custos diretos dos dois sistemas
(usado normalmente e proposto), sendo a única variável a quantidade física de ferti-
lizantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Comparação entre os custos diretos

A Tabela 2 ilustra a estrutura dos custos diretos, refletindo as operações e
quantidades de insumos normalmente utilizados pelos produtores. Deve-se observar
que foram omitidos diversos itens componentes dos custos, como caixa média fixa,
caixa média variável, despesa com transporte interno, tranporte externo, juros de
custeio, remuneração da terra e outros custos por razões didáticas, uma vez que se
pretende variar a quantidade física do fertilizante em condições ceteris paribus. No-
te-se que se a opção fosse o uso dos elementos isoladamente no lugar da fórmula
4-30-10, não haveria diferença nos custos. Para se obter 10 kg de N, 75 kg de P2 Os
e 25 de K20 haveria necessidade de se colocar no solo 375 kg de superfosfato sim-
ples, 50 kg de sulfato de amonio e 41,6 kg de cloreto de Potássio. O custo total se-
ria:

Superfosfato simples - 375 kg x Cr$
Sulfato de amõnio 59 kg x Cr$
Cloreto de Potássio - 41, 67 kg x Cr $

Total

1O,00/kg = 3.750,00
1l,OO/kg = 550,00
16,80/kg = 700,00

Cr$ = 5.000,00

Esse custo se equivale a alternativa do uso da fórmula 4-30-10.

Do total dos custos apresentados na Tabela 2 (CrS 12.609,92), o item fertili-
zante representa 39,65% (CrS 5.000,00), tendo portanto uma alta participação em
relação a outros gastos. Assim, justífíca-se plenamente o esforço da pesquisa, no sen-
tido de fornecer ao produtor uma técnica permitindo a racionalização no uso desse
insumo.

A Tabela 3 mostra a estrutura dos custos diretos, semelhante à Tabela 2, po-
rém seguindo a nova tabela de recomendação para adubação no Estado do Paraná,
de acordo com análise do solo. Por suposição, a análise do solo acusou teores mé-
dios de fósforo e potássio, em área cultivada com soja há três anos ou mais, onde a
cultura vem recebendo níveis altos de adubação fosfatada a baixos de adubação
potássica, refletindo as condições normalmente adotadas pelos agricultores do Esta-
do. Observa-se que a percentagem do gasto com fertilizante em relação ao total,
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TABELA 2. Estrutura dos custos diretos, com aplicação de 250 kg da fbrmula 4-30-10, correspondente a 10 KG N, 15 kg de
P20s e 25 kg de K20 por hectare. Roessing,A.C. EMBRAPA - CNPSo, Londrina, PR_1981_

Custo Custo Custo total Coeficientes Custo
Operaçõese horário horário Custo (Cr$/hora) técnicos total

tipo de insumos máquinas implementos insumos máquinas e (ha/h) (Cr$/ha)
implementos

Gradagem pesada 453,17 290,28 743,45 1,0 743,45
(trator 100HP)
Gradagem niveladora 453,17 264,27 717,44 2,0 358,72
(trator 100HP)
Semeadura/adubação 310,99 60,00 370,99 1,5 247,33
(trator 65HP)
Aplicação herbicida PE 310,99 55,28 366,27 3,0 122,09
(trator 65HP)
Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 2,0 366,27
(trator 65HP)
Colheita 1.024,56 1.024,56 1,0 1.024,56
Sub-total máquinas 2.861,21
Metribuzin (0,6 kg) 1.800,00 1.800,00
Metolaclor (3, 5"Q) 2.187,50 2.187,50
Endosulfan 35% (2, oQ) 760,00 760,00
Fertilizante (4-30-10/250 kg)* 5.000,00 5.000,00
Suo-total insumos 9.747,50
Total 12.609,92

Produtividade estimada: 2.100 kg/ha.
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* Utilizando-se o cloreto de potássio, superfosfato simples e sulfato de amonio, o gasto com fertilizante seria o mesmo.
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w
VI
00 TABELA 3. Estrutura dos custos diretos, com aplicação de 35 kg de P20

5
e 45 kg de K2 O por hectare, conforme recomendeçlo

da nova tabela de adubação, supondo-se anAlise di' solo acusando teores m6dios de P2 O5 e K2 O. Roessing. A.C.
EMBRAPA-CNPSo, Londrina. PR. 1981.

Custo Custo Custo total Coeficientes Custo
Operações e horário horário Custo (Cr$/hora) técnicos total

tipo de insumos máquinas implementos insumos máquinas e (ha/h) (Cr$/ha)
implementos

Gradagem pesada 453,17 290,28 743,45 1,0 743,45
(Trator 100HP)
Gradagem niveladora 453,17 264,27 717,44 2,0 358,72
(Trator l00HP)
Semeadura/adubação 310,99 60,00 370,99 1,5 247,33
(Trator 65HP)
Aplicação herbicida PE 310,99 55,28 366,27 3,0 122,09
(Trator 65HP)
Pulverização (2) 310,99 55,28 366,27 2,0 366,27
(Trator 65HP)
Colheita _ 1.024,56 1.054,56 1,0 1.024,56
Sub total máquinas 2.861,21
Metribuzín (0,6 kg) 1.800,00 1.800,00
Metolaclor (3,5 Q) 2.187,50 2.187,50
Endosulfan 35% (2, O Q) 760,00 760,00
Superfosfato simples (175 kg) 1.750,00 1.750,00
Cloreto de potássio (75 kg) 1.260,00 1.260,00
Sub total insumos 7.757,50
Total 10.619,92

Produtividade esti mada: 2.100 kg/ha.



Apesar de, normalmente, o agricultor despender mais com a utilização do po-
tássio, seguindo a recomendação técnica da pesquisa, a economia por unidade de
área é bastante significativa. A recomendação de fósforo e potássio não deve ser ex-
trapolada para outros Estados, a não ser que possuam condições semelhantes de so-
lo, clima, manejo da cultura e histórico da área. Devido à dificuldade de se detectar
qual a área semelhante, fora do Estado do Paraná, não se fará extrapolações. Porém,
no caso do nitrogênio, a sua exclusão de recomendação pode ser extrapolada para
toda a área cultivada com soja no Brasil. Quando o agricultor segue a recomenda-
ção, de acordo com a análise do solo, nem sempre encontra no mercado uma fórmu-
la que atenda às necessidades indicadas. Nesse caso deve-se comprar os adubos sepa-
radamente. Caso não sejam encontrados no mercado, tem-se ainda a alternativa da
encomenda de fórmulas específicas, principalmente às cooperativas.

2. Economia em termos físico e monetário de fertilizantes, proveniente da adoção
da tecnologia recomendada pela pesquisa

A partir dos dados das Tabelas 2 e 3, construiu-se a Tabela 4, que indica a
economia na quantidade física e monetária advinda da adoção da tecnologia propos-
ta pela pesquisa.

TABELA 4. Economia de fertilizantes, em termos físico e monetário, proveniente da adoção
da tecnologia proposta pela pesquisa. Roessing, A.C. EMBRAPA - CNPSo, Lon·
drina, PR. 1981.

Tecnologia Tecnologia Economia advinda

usada pelo recomendada da adoção da tecno-

agricultor' pela pesquisa" logia proposta

Espeficiação
Quantidade Valor Quantidade Valor Quantidade Valor

(kg/ha) (Cr$/ha) (kg/ha) (Cr$/ha) (kg/ha) (Cr$/ha)

Nitrogênio 10 550,00 O O 10 550,00
Fósforo 75 3.750,00 35 1.750,00 40 2.000,00

Potássio 25 700,00 45 1.260,00 -20 -560,00

, Pressupondo que o agricultor utilize 250 kg/ha da fórmula 4-30-10. Os valores foram calcula-

dos a partir do preço do su Ifato de amonio, superfosfato simples e cloreto de potássio.

" Pressupondo a utilização de superfosfato simples e cloreto de potássio.

Analisando-se inicialmente a economia no que diz respeito à quantidade física
de fertilizantes, nota-se que é bastante significativa, se considerada em termos agre-
gados. Deixando-se de usar 10 kg de nitrogênio/hectare, considerando-se a área de
soja plantada no Brasil, e partindo-se da pressuposição que a mesma quantidade é
utilizada em toda a área, tem-se uma economia de 85.000 toneladas de nitrogênio.
Quanto ao fósforo, por razões já mencionadas, não se fará extrapolações para outras
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áreas, considerando-se apenas o Estado do Paraná. Com a economia de 40 kg por
hectare, o total_para o Estado (2,5 milhões de hectares de soja) será de 100.000 to-
neladas. Por outro lado, seguindo-se a recomendação da pesquisa, haverá um acrésci-
mo no consumo de K20, da ordem de 50.000 toneladas para o Estado do Paraná.
Em relação ao fósforo e potássio, a pressuposição é de que toda a área de soja no
Estado venha sendo cultivada com essa leguminosa há três ou mais anos.

Para se ter uma idéia da importância dessa redução física na utilização de N e
P20s e do acréscimo de K20, apresenta-se a seguir, a participação nacional no con-
sumo, em percentagem, para cada nutriente (Tabela 5).

TABELA 5. Estimativa da participação nacional no consumo de fertilizantes em 1979. (1.000
toneladas de nutrientes). EMBRAPA-CNPSo. Londrina, PR. 1981.

Nutrientes Produção Importações Consumo Participação
Nacional Nacional (%)

N 288 497 785 36,7

P20s 1.190 377 1.567 75,9

K20 1.085 1.085 0,0

Total 1.478 1.959 3.437 43,0

Fonte: Sindicato da Indústria de adubos e corretivos agrícolas, no Estado de São Paulo.

Para simples análise da Tabela 5, conclui-se que a participação nacional é pe-
quena em relação aos nitrogenados e nenhuma em relação aos potássicos. Dessa ma-
neira pode ser estimada a economia em divisas proporcionada pela redução na utili-
zação de N e P2 05' descontando o acréscimo em K2 O. (Tabela 6).

TABELA 6. Economia em divisas com a adoção da tecnologia proposta pela pesquisa. Roes-
sing, A.C. EMBRÀPA - CNPSo, Londrina, PR. 1981.

Quantidade Valor
fndice Economia Economia

Nutrientes economizada (bilhões de de de divisas de divisas

(toneladas) cruzeiros) importação (bilhões de (milhões de
(%) cruzeiros) dólares)

N 85.000 4,675 63,3 2,960 47,349

P20s 100.000 5,000 24,1 1,205 19,275

K20 -50.000 -1,400 100,0 -1,400 -22,395

Total 135.000 8,275 2,765 44,229

(*) Ao câmbio vigente em 28/11/80 (Cr$ 62,515/dólares)
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