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RESUMO 
 

A soja é uma das principais culturas cultivadas no nosso país. Se destacando cada vez mais, 
o Brasil já alcançou o segundo lugar de maior produtor dessa leguminosa, atrás apenas dos Estados 
Unidos. Sojicultores vêm buscando novas técnicas de plantio com isso esse trabalho teve como 
objetivo avaliar o desempenho agronômico e produtivo em diferentes tipos de semeadura. O 
Experimento foi conduzido no ano da safra 2016/2017 em propriedade rural em cambará - PR. O 
delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 3, sendo 4 repetições, 
efetuando um total de 24 parcelas, sendo os tratamentos: Disco 90 furos + população inferior, Disco 
90 furos + população recomendado, Disco 90 furos + população superior, Disco Agrupado + 
população inferior, Disco Agrupado + população recomendado e Disco Agrupado + população 
superior   A semente utilizada foi a cultivar Monsoy® 6210. Parâmetros avaliados; número de vagens 
por planta, peso de mil grão, número de grãos por vagem e produtividade. Para os parâmetros 
estudados, a semeadura em forma agrupada obteve melhores resultados comparada ao método de 
semeadura eqüidistante.  
 
Palavra-chave: Soja. Agrupado. Produtividade. 

  



ABSTRACT 

The soy is one of the main crops grown in our world. Secondment more and more. The Brazilian hás 
already reached the second place of greater producer of this legume second only of the U.S.A. 
Soybean growers has been searching new techniques for plantation with that this job had the 
objective assess the performance agronomic and productive in different types of seeding. The 
experiment has been conducted in the year of crop(2016) (Two thousand and sixteen)  (2017) (two 
thousand and seventeen) in country estate in Cambará- PR. The experimental design of blocks by any 
chance in fatorial design 2 x 3 being repetition by carrying out a total of 24 parcels. The seed used 
was the cultivate monsoy® 6210 parameters avaluated number of pods per plant thousand-seed 
weight per pod and productivity. For the screening parameters the sowing in bundleg manner has 
been outperforming compare to method of sowing equidistant. 
 

Password: Soy. Grouped. Productivity  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max) com produtividade entre 45 a 70 sc há-1, da família das 

leguminosas, flor autógama de cor branca ou roxa, contém um porte médio de 60 

cm, peso de mil grãos no qual equivale de 140 a 170 gramas, e vagens incluindo de 

2 a 4 grãos, na média 3 grãos. (FARIAS et al., 2008). 

 As condições ideais de produção variam entre temperaturas médias de 20° a 

35° C e uma precipitação pluviométrica de 700 a 1.200 milímetros em clima tropical 

e subtropical (Bisinella et. al.,2017). A cultura é uma das principais commodity 

agrícola do Brasil, sendo o segundo maior produtor mundial do grão (CONAB, 2017). 

Se observando um crescimento tanto na produtividade e na área plantada da soja 

brasileira, respectivamente de 17,2% e 2% em comparação a safra de 2015/2016 

(CONAB, 2017). 

A soja é a cultura agrícola de maior importância econômica no Brasil, que é o 

maior produtor mundial desta oleaginosa, com cerca de 90 milhões de toneladas de 

grãos no ano de 2015. Neste cenário, o estado de Mato Grosso detém a maior 

produção entre os estados brasileiros, representando 47,33 % da produção nacional, 

com produtividade média de 3.112 kg ha-1 e área cultivada de 14.587,9 mil ha-1 

(CONAB, 2015). Na safra 2013/2014 produziu 86 milhões de toneladas. O estado do 

Paraná representa na produção nacional com 17,2% e Rio Grande do Sul com 

14,9% (CONAB. 2014). A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas 

últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. O 

aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e 

eficiência dos produtores (MAPA, 2013). 

Segundo a CONAB (2017), São Paulo, cuja safra (16/17) apresentou um 

importante incremento na área plantada, de 4% em relação à safra passada e 

deverá obter incrementos nas produtividades em relação às condições climáticas 

favoráveis ao longo do ciclo da cultura, e da utilização de cultivarem adaptadas e 

resistentes/tolerantes, às pragas e doenças. 

Para conseguirmos a produção desejada e economicamente satisfatória na 

cultura da soja, é de grande importância dominar o conhecimento das práticas 

culturais, sendo uma das principais, a escolha correta do cultivar, a época de 

semeadura mais adequada para uma determinada região ou local que será 
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implantada (ÁVILA et al., 2003; GARCIA et al., 2007; EMBRAPA SOJA., 2006; 

REZENDE & CARVALHO., 2007). A planta de soja é muito sensível ao comprimento 

do dia, ou seja, à extensão do período de ausência de luz para a indução floral. O 

fator época de semeadura pode também provocar alterações nos componentes da 

produção e nas características morfológicas da soja, afetando o porte da planta, a 

inserção de vagens, o número de ramificações. (PRADO et al., 2001; EMBRAPA 

SOJA, 2006). 

O arranjo é teoricamente, proporciona uma distribuição mais uniforme de 

plantas por área, possibilitando uma melhor utilização de luz, água e nutrientes. 

Idealmente, plantas espaçadas equidistantemente competem minimamente por 

nutrientes, luz e outros fatores de crescimento (LAÜER, 1994). A produtividade de 

uma cultura depende, além dos fatores genéticos, das condições de solo, de clima e 

da adubação, particularmente da radiação solar (ARGENTA et al., 2001).Para 

obtenção de altos rendimentos de grãos, Melges et al. (1989) sugeriram conseguir a 

maximização da interceptação da radiação solar pela cultura.  

As características quantitativas para avaliação do desempenho agronômico 

são como componentes do rendimento, número de vagens por planta, número de 

grãos por vagem e massa dos grãos e produtividade, são as mais importantes na 

escolha das cultivares para o cultivo, sendo as mais influenciadas pelo manejo da 

cultura (PEIXOTO ET AL., 2000). 

A modificação no arranjo de plantas, pela redução da distância entre linhas, é 

a diminuição do tempo para que a interceptação pela cultura seja de 95% da 

radiação solar incidente, e com isso, incrementa-se a quantidade de luz captada por 

unidade de área e de tempo (BOARD e HARVILLE, 1992; SHAW e WEBER, 1967). 

Novas técnicas de plantio vêm sendo utilizadas e se destacando atualmente, 

como o plantio em fileira dupla, plantio adensado e plantio cruzado. Estudos 

realizados por Baron, (2013), as plantas no plantio em linha dupla, se comportaram 

como se estivesse em busca de luz nas entre linhas de 60 cm, além de se 

ramificarem mais que o plantio de 30 cm entre linhas, elas cresceram mais em 

altura. 

 O plantio agrupado é uma técnica desenvolvida na atualidade e vêem sendo 

desenvolvida, portanto esse plantio tende a fazer a distribuição de sementes em 

forma agrupada, havendo conjuntos de sementes no sulco de plantio. Segundo 

Balbinot Junior et.al.,(2015), o modelo de distribuição pode haver a facilidade na 
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emergência de plântulas em superfícies  selada, facilidade na aplicação e 

penetração de defensivos no terço médio entre as plantas, progresso na 

produtividade em função do maior aproveitamento da energia solar correspondente 

“ao efeito bordadura” entre os conjuntos de plantas. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho agronômico do plantio 

agrupado em relação ao plantio linear em diferentes populações de sementes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Cultura da soja 

 

A soja (Glycinemax. (L) Merrill), pertence à família Fabaceae. Seus ancestrais 

eram plantas rasteiras que se desenvolviam na costa leste da Ásia, principalmente 

ao longo do Rio Yangtse, na China. Sua evolução iniciou com cruzamentos naturais 

entre duas espécies de soja e seleções realizadas pelos chineses. A cultura chegou 

até o Brasil em 1882, vinda dos Estados Unidos. Sua introdução iniciou pela Bahia, 

onde o Professor Gustavo Dutra realizou os primeiros testes de cultivares 

provenientes daquele país. (EMBRAPA, 2006).  

Posteriormente, os testes de cultivares foram realizados no Instituto 

Agronômico de Campinas no ano de 1891. Em 1900 e 1901, o Instituto promoveu a 

primeira distribuição de sementes da então espécie forrageira para agricultores 

paulistas. Nesse mesmo ano, há registros da primeira produção no estado do Rio 

Grande do Sul, onde a soja encontrou ambiente favorável para o desenvolvimento, 

visto que as condições eram semelhantes à região de origem nos Estados Unidos.  

Foi a partir dos anos de 1960 e 1970 que a soja consolidou no Sul e 1980, 

1990 os investimentos em pesquisa levaram a tropicalização, permitindo o cultivo 

entre o trópico de capricórnio e a linha do equador, levando a expansão do cultivo da 

soja para a região central do Brasil. (EMBRAPA. 2006). 

A soja é a cultura agrícola de maior importância econômica no Brasil, que é o 

maior produtor mundial desta oleaginosa, com cerca de 90 milhões de toneladas de 

grãos no ano de 2015. Neste cenário, o estado de Mato Grosso detém a maior 

produção entre os estados brasileiros, representando 47,33 % da produção nacional, 

com produtividade média de 3.112 kg ha-1 e área cultivada de 14.587,9 mil ha-1 

(CONAB, 2015).Na safra 2013/2014 produziu 86 milhões de toneladas. O estado do 

Paraná representa na produção nacional com 17,2% e Rio Grande do Sul com 

14,9% (CONAB. 2014). A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas 

últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. O 

aumento da produtividade está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e 

eficiência dos produtores. O grão é componente essencial na fabricação de rações 

animais, e seu uso crescente na alimentação humana encontra-se em franco 

crescimento (MAPA, 2014). 
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A soja e o milho, principais culturas produzidas no país, apresentam ganho na 

produção de 15,4 e 37,5%,respectivamente. Os dois produtos correspondem a 

quase 90% do que é produzido. A soja deve alcançar uma produção de 110,16 

milhões de toneladas. Para o milho a estimativa é de 91,47 milhões de 

toneladas,distribuídas entre primeira safra (29,86 milhões de toneladas) e segunda 

safra (61,61 milhões de toneladas).(CONAB, 2017), E segundo a CONAB (2017), 

São Paulo, cuja safra (16/17) apresentou um importante incremento na área 

plantada, de 4% em relação à safra passada e deverá obter incrementos nas 

produtividades em relação as condições climáticas favoráveis ao longo do ciclo da 

cultura, e da utilização de cultivares adaptadas e resistentes/tolerantes, às pragas e 

doenças. 

Sendo o Mato Grosso o estado mais produtivo do Brasil, tendo uma produção 

de 26 milhões de toneladas em uma área plantada de 9 milhões de hectares e uma 

média de produtividade de 2.851 Kg ha-1, o Paraná é o segundo estado mais 

produtivo do Brasil, com uma produção de 17 milhões de toneladas, uma área 

plantada de 5 milhões e com uma produtividade média de 3.141 Kg ha-1, e em 

terceiro, o estado do Rio Grande do Sul com uma produção de 16 milhões de 

toneladas, em uma área de 5 milhões e com uma produtividade média de 2.970 Kg 

ha-1. 

O aumento anual significativo da população mundial, havendo uma 

competitividade ao mercado de alimentos, desde sua produção até a 

comercialização final dos mesmos, sendo estes de origem vegetal ou animal. O 

produtor rural busca cada vez mais eficiência no seu sistema produtivo, aumentando 

a sua produtividade e rentabilidade por unidade de área para manter a demanda 

(MARCON et al., 2017). 

  

2.2. Avaliações agronômicas na cultura da soja 

 

2.2.2. Número de vagens e grão de soja 

 

A estimativa da produtividade da soja pode ser realizada mediante as 

avaliações de seus componentes de produção. De acordo com Navarro Júnior e 

Costa (2002), os números de vagens/planta e de grãos/vagem são os dois 

componentes mais determinantes da produtividade dos grãos de soja. Alterações 
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em ambos os componentes são responsáveis diretos pelo ajuste da produtividade e 

podem ocorrer com a modificação da população de plantas. 

Também Board e Tan (1995) atribuíram grande importância ao número de 

legumes na determinação da produtividade da soja, com evidências de ser 

influenciado pela fonte de assimilados desde o estádio R1 (início do florescimento) 

até 12 dias após o estádio R5 (início do enchimento de grãos), razão para que os 

estresses que afetam a capacidade assimilatória da planta, durante este período, 

sejam evitados. 

O número de legumes/plantaaumenta com a diminuição do espaçamento 

entre linhas (de 30 cm para 15 cm). Entretanto, o número de grãos por legume e a 

massa de grãos também são alterados. O fato representa maior capacidade de 

demanda de fotoassimilados, devido ao aumento no número de legumes por 

unidade de área em espaçamento entre linhas de 15 cm que, aliada ao melhor 

aproveitamento da radiação solar, determina um rendimento de grãos superior 

àquele obtido em plantas com espaçamento entre linhas de 30 cm (UDOGUCHI; 

McCLOUND, 1987). 

De acordo com Heiffig (2002), o número de legumes/planta de soja é o 

componente do rendimento de grãos mais influenciado pela população de plantas, e 

varia inversamente ao aumento ou redução da população. 

 

2.2.3. Rendimento de grãos 

 

Trabalhos com população de plantas não têm mostrado efeito significativo no 

rendimento de grãos, utilizando populações que variaram de 8 até 63 plantas.m-2 

(RUBIN, 1997; PIRES et al.,1998).A inexistência da resposta diferenciada para o 

rendimento de grãos em relação a variação da população da soja está intimamente 

relacionada com a plasticidade fenotípica que esta cultura apresenta (RAMBO et al., 

2003). 

Com a redução do espaçamento se tem observado um aumento no 

rendimento e tem sido associada a vários fatores, como o melhor uso da água 

devido ao sombreamento mais rápido do solo, melhor distribuição de raízes, redução 

da competição intraespecífica, maior habilidade de competição com plantas 

daninhas, exploração uniforme da fertilidade do solo e maior e mais rápida a 

intercepção da energia solar (RAMBO et al., 2003) 
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A deficiência hídrica, durante o enchimento de grãos, reduz o tamanho e peso 

do grão, devido à diminuição do suprimento de fotoassimilados pela planta e/ou 

inibição do metabolismo do grão (SALINAS et al., 1996). De acordo com SOUZA et 

al. (1997) pode ocorrer a redução no rendimento pela diminuição da atividade 

fotossintética da folha e pela menor remobilização de C e N para o grão durante o 

estresse hídrico. 

Outros pesquisadores como os resultados obtidos por DESCLAUX et al. 

(2000) também constataram a redução no peso do grão em função do estresse 

hídrico, ocorrido no período de enchimento de grãos da soja. Esse estresse pode ser 

amenizado pela irrigação, o que é confirmado em trabalhos, em que a irrigação 

aumentou o peso do grão (THOMAS & COSTA, 1994; MAEHLER, 2000). 

RAMBO et al. (2003) observaram que em seu trabalho o maior número de 

ramos, obtido nos tratamentos com maior rendimento, pode ter proporcionado maior 

número de locais para formação de estruturas reprodutivas, resultando em maior 

número de legumes férteis e contribuindo para o aumento no rendimento do grão. 

MOORE (1991) observou que em seu trabalho o peso e o tamanho dos grãos 

aumentaram quando o espaçamento entre plantas era equidistante, e que esse 

aumento ocorreu também com a diminuição da população. 

Assim RAMBO et al. (2003) concluíram que o estresse hídrico afeta o 

rendimento da soja mesmo quando ocorrer no final do ciclo, principalmente pela 

diminuição do peso do grão eo arranjo de plantas com menor espaçamento e 

população de plantas proporciona uma menor competição intra-específica, 

resultando em maior rendimento de grãos, ocasionado pelo maior número de 

legumes férteis e associado ao maior peso do grão. 

 

2.3 Densidade populacional  

 

Na literatura nacional e internacional, há vários trabalhos que demonstram a 

baixa resposta da soja às variações de densidade de plantas (TOURINO et al., 

2002; LEE et al., 2008; PROCÓPIO et al., 2013; DE LUCA E HUNGRIA, 2014; 

BALBINOT JUNIOR et al., 2015a; BALBINOT JUNIOR et al., 2015b). Esse resultado 

é função da alta plasticidade fenotípica da cultura, a qual consiste na habilidade da 

planta em alterar sua morfologia e componentes do rendimento, a fim de adequá-los 

à condição imposta pelo arranjo de plantas, permitindo a manutenção da 
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produtividade em ampla faixa de densidade. Em baixa densidade, as plantas de soja 

tendem a emitirmaior quantidade de ramos e formar hastes mais robustas, 

aumentando o número de vagens por planta (TOURINO et al., 2002; PROCÓPIO et 

al., 2014). Com isso, pode haver efeito compensatório da menor quantidade de 

indivíduos por área pela maior produção por planta. 

O modo como ocorrem tais modificações pode estar relacionada com fatores 

como altitude, latitude, textura e fertilidade do solo, época de semeadura, população 

de plantas e espaçamento entre linhas, sendo importante o conhecimento das 

interações entre eles para definição do conjunto de práticas que trariam respostas 

mais favoráveis à produtividade agrícola (HEIFFIG, 2002) 

Em menores espaçamentos em uma mesma população proporcionam melhor 

distribuição espacial das plantas na área, com maior aproveitamento da radiação 

solar, pois permitem a redução da densidade de plantas nas linhas (TOURINO et al., 

2002). De acordo com Ventimiglia et al. (1999), uma melhor distribuição determina 

um maior potencial de rendimento e produtividade real de grãos. 

 

2.4. Arranjo de plantas  

 

O melhor arranjo é teoricamente, aquele que proporciona uma distribuição 

mais uniforme de plantas por área, possibilitando uma melhor utilização de luz, água 

e nutrientes. Idealmente, plantas espaçadas equidistantemente competem 

minimamente por nutrientes, luz e outros fatores de crescimento (LAÜER, 1994). 

No caso da soja, os acúmulos de plantas em alguns pontos podem provocar o 

desenvolvimento de plantas mais altas, com menos ramificações, com menor 

produção individual, diâmetro de haste reduzido, e, portanto, mais propensas ao 

acamamento (ENDRES, 1996). 

O arranjo espacial das plantas de soja determina o grau de competitividade 

e interações homotípicas por água, luz e nutrientes, podendo alterar a produtividade 

de grãos e outras características agronômicas (HEIFFIG et al.,2006; BALBINOT 

JUNIOR et al., 2015a). Teoricamente, para uma planta atingir seu potencial máximo 

de produção, sãp necessárias melhores condições de solo e clima, com o mínimo de 

competição. Estudos sobre arranjo de plantas com novas disposições na lavoura 

permite-se minimizar a competição intraespecífica e maximiza-se o aproveitamento 

dos recursos ambientais. As modificações no arranjo podem ser feitas por meio da 
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variação do espaçamento entre as plantas na linha de semeadura e da distância 

entre linhas (PIRES et al., 1998). Na soja se tem tolerância a uma ampla variação na 

população de plantas, alterando-se mais sua morfologia que o rendimento de grãos 

(BARNI et al., 1985; GAUDÊNCIO et al., 1990). O menor efeito na população de soja 

se deve à capacidade de compensação no uso do espaço entre plantas (PEIXOTO 

et al., 2000). 

De acordo com REZENDE & CARVALHO (2007) e GARCIA et al. (2007), 

alturas de plantas compreendidas acima de 50cm, com inserções de vagem de, pelo 

menos, 10 a 12 cm, tornam-se adequadas à utilização de uma colheita mecanizada. 

Além disso, a diferença em relação ao porte da planta e à altura de vagem pode ser 

influenciada por fatores ambientais e/ou práticas culturais e está altamente 

relacionada com as cultivares de soja. Porém, para a maioria das lavouras de soja, a 

altura de inserção da vagem mais satisfatória está em torno de 15 cm, embora as 

colhedoras mais modernas possam efetuar a colheita com plantas apresentando 

altura de inserção em torno de 10 cm (HEIFFIG & CÂMARA, 2006). 

 

2.5 Radiação solar 

 

A produtividade de uma cultura depende, além dos fatores genéticos, das 

condições de solo, de clima e da adubação, particularmente da radiação solar 

(ARGENTA et al., 2001).Para obtenção de altos rendimentos de grãos, Melges et al. 

(1989) sugeriram conseguir a maximização da interceptação da radiação solar pela 

cultura. Assim, afirmaram que a produção da planta é dependente da fotossíntese e 

uma das maneiras de se aumentar a interceptação de radiação solar e 

consequentemente aumentar o rendimento de grãos, é através da adoção de um 

adequado arranjo de plantas (ARGENTA et al., 2001). 

A radiação fotossintética é captada por moléculas de clorofila e carotenóides, 

juntos com proteínas estruturais formando o complexo de antenas. (TAIZ E ZIEGER, 

2004), esse processo denominado de “esquema Z”, acontece nos centros de 

reações: fotossistema 1 e fotossistema 2,  composto formado é uma molécula de 

três carbonos (3P-glicérico) (BLAKENSHIP E PRINCE, 1985). E através dos drenos, 

substancias fotossintetizadas são translocados pelo floema e órgãos como raiz, 

caules, sementes, ápices, gemas florais e gemas em desenvolvimento (CÂMERA, 

2000). Folhas fisiologicamente madura (50% da área foliar) redistribuem 
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fotoassimilados para as regiões da planta mais jovens. (NELSON et al., 1961 citados 

por CÂMERA 2000). 

No caso da soja planta c3 que tem menos eficiência na captação e utilização 

da radiação solar e água, e quando submetidas a competição com plantas daninhas 

c4, conseqüentemente terá uma menor absorção da radiação solar, com isso a 

planta de soja apresentará menor volume de fitomassa, de crescimento,assimilação 

liquida, e por tanto um maior acamamento em condições de campo.( MELGES et al., 

1989; PEREIRA, 2002). 

A radiação utilizada pelas plantas para o processo fotossintético está contida 

na faixa da luz visível (400 nm – 700 nm),denominada de PAR (Photosynthetic 

Active Radiation), correspondendo a 45% - 50%, aproximadamente, do total de 

radiação incidente (OMETTO, 1981).O objetivo da modificação no arranjo de 

plantas, pela redução da distância entre linhas, é a diminuição do tempo para que a 

interceptação pela cultura seja de 95% da radiação solar incidente, e com isso, 

incrementa-se a quantidade de luz captada por unidade de área e de tempo 

(BOARD e HARVILLE, 1992; SHAW e WEBER, 1967). O aumento do IAF (Índice de 

área folhear), até um valor crítico, também se aumenta a interceptação de luz e, 

consequentemente, a fotossíntese líquida. O “IAF crítico” é definido como a 

quantidade de folha requerida para interceptação de 95% da radiação solar ao meio 

dia. Quando a taxa de crescimento é decrescente, abaixo de um dado IAF e, não 

havendo mais uma contribuição líquida ao acúmulo de fotossintetizados, será 

denominado “IAF ótimo” (MÜLLER, 1981). 

As plantas quando recebem um adequado suprimento de água e nutrientes 

alcançam rendimento máximo na produção de fitomassa seca e ou acúmulo de 

matéria seca durante o estádio vegetativo e o reprodutivo sendo neste último, 

dependente, também, de outros fatores como condições meteorológicas, data de 

semeadura, genótipo, fertilidade do solo, população de plantas e espaçamento entre 

linhas (WELLS, 1991 e 1993).  

 

2.6 Plantio agrupado 

 

 Produtores vêm usando novas técnicas de plantio, na busca de 

economia na produção de lavouras de soja, bem como a redução dos espaçamentos 

entre linhas da cultura, mas ao reduzir esse espaçamento entre linhas sem o devido 
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ajuste na densidade de planta por metro, poderá estar contribuindo para o 

acamamento das plantas. Porém, se os ajustes forem feitos corretamente e 

decorrerem em menos sementes por metro as cultivares poderão crescer menos e 

ter mais ramificações (HEIFFIG et al.,2016).  

A tecnologia associado com boas práticas de manejo vêm alcançando 

melhores resultados e maior produtividade, assim, novas técnicas de plantio vêm 

sendo utilizadas e se destacando atualmente, como o plantio em fileira dupla, plantio 

adensado e plantio cruzado.  No plantio que se determina o sucesso e o insucesso 

de uma lavoura, por isso deve ser sempre bem planejado e manejado, início de um 

processo de cerca de 130 dias, abrange desde a germinação aproximadamente 

após sete dias da semeadura, até sua senescência total e colheita (NUNES, 2006). 

Segundo Assis et al.,(2014), arranjo de plantas, é determinada pela forma que 

foi semeada, se as sementes foram bem distribuídas nas áreas,determinando o 

espaçamento entre as linhas e as plantas nas linhas, favorecendo o melhor 

aproveitamento e utilização de luz, água e nutrientes, obtendo assim um cultivo de 

maior produtividade e melhor qualidade dos grãos. 

 Estudos realizados por Baron,(2013), as plantas no plantio em linha 

dupla se comportaram como se estivessem em busca de luz nas entre linhas de 60 

cm, além de se ramificarem mais que o plantio de 30 cm entre linhas, elas 

cresceram mais em altura. Os melhores resultados para a soja são arranjos de 40 a 

50 cm de distância entre fileiras, mas os arranjos também vão depender da época 

semeada e da cultivar escolhida para plantio (EMBRAPA, 2017). 

 Com a finalidade de estabelecer o arranjo mais adequado, o 

espaçamento entre linhas e a densidade de plantas nas linhas podem ser 

manipuladas, adequando-se à obtenção de maior produtividade e adaptação à 

colheita mecanizada (TOURINO et al., 2002). 

 O plantio agrupado vem sendo explorado na atualidade em busca de 

novas alternativas para o aumento da produtividade, por tanto o mesmo não há 

garantias ainda em produtividades. Por novas técnicas visando á interceptação solar 

intensificando fotoassimilados. O método consiste na utilização de discos de 

distribuição de forma agrupada de 3 a 4 sementes no mesmo conjunto diferenciando 

do método de distribuição equidistante (Scherer 2018). Características agronômicas 

destacam-se no aumento de produtividade em variedades com maior engalhamento, 
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melhor controle fitossanitário na penetração entre plantas, facilidade de emergência 

e economia de sementes. (BALBINOT JUNIOR et al.,2015). 
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3. METODOLOGIA 

 

Esse experimento foi realizado no ano agrícola de 2016/2017, foram 

avaliados. Foi conduzido na Fazenda Agro 3m, localizada na rodovia BR-369, KM 13 

no bairro Alvorada, município de Cambará, estado de Paraná, com coordenadas 

geográficas 22°55’03.0”S, 49°56’32.2”. O clima regional é classificado, pelo sistema 

nacional de Köppen-Geigher, como “Clima temperado úmido com inverno seco e 

verão quente” (Cfa), com temperatura média anual de 21,2°C, com precipitação 

média anual 1339mm. (SCHIAVO etal., 2010). 

 

3.1. Delineamentos experimentais utilizado 

 

O delineamento experimental de blocos casualizados, em esquema fatorial 2 

x 3, sendo 4 repetições, efetuando um total de 24 parcelas. Os tratamentos 

efetuados no ensaio a seguir: 

 

T1 - Disco 90 furos + população inferior 

T2 - Disco 90 furos + população recomendado 

T3 - Disco 90 furos + população superior 

T4 - Disco Agrupado + população inferior 

T5 - Disco Agrupado + população recomendado 

T6 - Disco Agrupado + população superior 

 

3.2. Execução do ensaio 

 

A semeadura das cultivares foi realizada mecanicamente com uma 

semeadora de sete linhas, com espaçamento padrão do agricultor de 0,45 m, no dia 

29 de novembro de 2016. Na semeadura foram adicionados 350 Kg ha-1 de adubo 

Super Simples (04-14-08), utilizando uma densidade de semeadura foram variadas 

conforme os tratamentos, sendo a população inferior de 08 sementes m-1, população 

remendada de 13 plantas m-1 e população superior de 18 sementes m-1 lineares. Foi 

realizado tratamento das sementes com Stand Top®, não foi utilizado inoculo para 

fixação de N. O controle de planta daninha foi através da aplicação de 2,5 L ha-1 de 
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Glyphosate aos 30 dias após a semeadura (DAE), foi feitos todos os tratos culturais 

de acordo com a recomendação e exigência da cultura, com uso de herbicidas, 

inseticidas e fungicidas. 

A semente utilizada foi a cultivar Monsoy® 6210 que contém a recomendação 

de população de semeadura de 13 sementes por metro na região, sendo uma soja 

do grupo de maturação 6.2, com hábito indeterminado, moderado resistência a 

acamamento, havendo resistência a algumas doenças, tendo também uma boa 

precocidade e estabilidade para a região. 

 

 

3.3. Avaliações executadas na cultura da soja 

 

Número de vagens por planta: foram coletadas 10 plantas aleatoriamente de 

cada parcela da área experimental, onde foram retiradas e contadas todas as 

vagens das plantas daquela determinada parcela, o transporte para o local onde foi 

realizada a contagem, foi utilizado sacos de ráfia as plantas em estádio de colheita, 

a contagem foi feita separada de acordo com o número de grãos por vagem. 

Peso de mil grãos: foram separados com auxilio de contador de sementes 

com 1000 furos de cada parcela analisada no teste de número de vagens, realiza-se 

a pesagem usando balança analítica, com quatro repetições por parcela, obtendo 

uma média de cada parcela. 

Número de grãos por vagem: também foram coletadas 10 plantas 

aleatoriamente de cada parcela, assim retirando as vagens da planta e contando o 

número de grãos de acordo com o número de vagens e quantos grãos tinha cada 

vagem, assim com um pequena multiplicação e soma, foi encontrado a média de 

grãos de cada vagem por planta. 

Produtividade: foram coletadas 04 linhas centrais no comprimento de 2 

metros dentro de cada parcela, em seguida, foi submetida triagem com auxilio de um 

equipamento (trilhadeira) movido pela tomada de força do trator, separado os grãos 

de cada parcela, e com uso de uma balança analítica determinar o massa de 1000 

grãos e submetidas a equação para chegar na uma produtividade da mesma, a 

colheita foi feita e corrigida umidade a 13 %. 
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3.4. Análise estatística  

 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

comparação das medias de cada parâmetro no teste de tukey de 5% de 

significância, pelo aplicativo Sisvar. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1. Avaliações agronômicas na cultura da soja 

 

Verificou-se resultado significativo no plantio agrupado sobre o plantio com 

distribuição equidistante (Tabela 1), havendo maiores números de vagens por 

plantas que resulta em volume de produção. Os resultados obtidos em populações 

de sementes por metro lineares houve diferença estatística entre as mesmas, 

havendo melhores resultados na população inferior ao recomendado em 

distribuição. 

 

Tabela 1 - Resultados de número de vagens por planta, grão por vagem e massa de 1000 grãos em 
função da comparação entre o disco de 90 furos e agrupado. Média de 4 repetições. 
Ourinhos-SP, 2018. 

 

Fonte: o autor 
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Segundo Board e Tan (1995) atribuíram grande importância ao número de 

legumes na determinação da produtividade da soja, com evidências de ser 

influenciado pela fonte de assimilados desde o estádio R1 (início do florescimento) 

até 12 dias após o estádio R5 (início do enchimento de grãos), razão para que os 

estresses que afetam a capacidade assimilatória da planta, durante este período, 

sejam evitados. Portanto melhores resultados no plantio agrupado e na população 

inferior, assim houve menor fechamento entre as plantas, seguindo maior aeração e 

maior aproveitamento da luz solar e seguindo de menores abortos de flores e 

vagens na planta. 

Resultados da população recomendada e superior (tabela 1) não se 

diferenciaram estatisticamente, demonstrando pouca diferença entre as medias, 

demonstrando resultados quantitativos da população recomendada de uma média 

de 54 e 39, população superior de 50 e 36, já a população demonstrou 95 e 64 em 

plantios agrupados e 90 furos respectivamente. Os resultados da população inferior 

no plantio agrupado foram superiores à média das populações dos respectivos 

discos. 

Segundo Rocha et al. (2001), após realizar uma pesquisa sobre o 

comportamento de cultivares de soja em plantio com diferentes populações, 

constatou que o número de vagem por planta está ligado a densidade de plantio, 

com isso plantio realizados mais adensados tendem a reduzir o número de 

ramificações, e como consequência, a redução do número de vagens por planta. 

Em relação à grão por vagens não houve diferença significativa entre as 

populações de sementes (tabela 1), havendo somente resultados significativos na 

interação da população e discos, assim o plantio agrupado foi significativo sobre o 

plantio com o disco de 90 furos com a média de 2,5 grão por vagem e já no plantio 

tradicional obteve 2,3 grãos por vagem. 

De acordo com Garcia (1979) citado por Peixoto et al. (2000), o número de 

grãos por vagem não é o melhor parâmetro para tirar de base ao rendimento total da 

cultura. Esse fato teve exemplo nesse experimento, pois o tratamento que 

apresentou maior número de grãos por vagem não foi o que apresentou maior 

produtividade. 

A média final do peso de mil grãos obtida neste experimento (tabela 1) por 

todos as populações foram satisfatórios e superiores ás médias encontradas por 

Gazziero et al. (2004) que foram aproximadamente 135,0g, que por essa razão 
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permite inferir que essa cultivar tive uma boa adaptabilidade ás condições 

edafoclimáticas desta região de acordo com esse parâmetro.  

O plantio agrupado obteve diferença significativa sobre o outro plantio, 

havendo diferença na população inferior e superior, pois na população recomendada 

não teve diferença significativa. Sendo assim não foi significativa a interação das 

duas variáveis avaliadas, portanto a população recomendada apresentou 

superioridade aos demais, porém a população superior não se diferenciou da 

população inferior e recomendada. 

 

4.2  População de plantas finais e Produtividade na cultura da soja 

 

O estande final de plantas obteve resultados significativos em plantio 

agrupado (tabela 2) que houve menor população de plantas por hectare, sendo que 

no plantio de população inferior, plantio agrupado teve quase metade da população 

do disco de 90 furos, foram 71.875 para 134.375 mil plantas há-1.  O mesmo ocorreu 

nas demais populações, quase a metade da população na semeadura. 

 

Tabela 2 – Resultados do estande final de plantas e produtividade na cultura da soja. Obtenção da 
média de 4 repetição. Ourinhos-SP, 2017. 

 

Fonte: o autor 
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Populações muito acima da recomendada, além de acarretar aumentos nos 

gastos com sementes e um possível acamamento das plantas não proporcionam 

acréscimos na produtividade. Já a adoção de populações abaixo da recomendada 

favorece o desenvolvimento de plantas daninhas e pode resultar em plantas muito 

ramificadas e de altura reduzida, o que também eleva as perdas no momento da 

colheita (VAZQUEZ et. al., 2008). 

 

Gráfico 1- Resultado do estande final na cultura da soja. 

 

Fonte: o autor 
 
 

Portanto o plantio agrupado foi significativo em todas as populações na 

comparação entre os discos, portanto sua população quantitativa foi bem menor que 

o outro tratamento (gráfico 1), esse efeito foi influenciado pela regulagem da 

semeadura, havendo somente a troca de discos e permanecendo a mesma 

regulagem na engrenagem da semeadora, portanto há diferença no modo de 

distribuição de cada disco, assim não foi atentado esse efeito do mesmo. 

A produtividade houve diferença estatística entre os tratamentos (discos) 

somente na população superior, sendo que as demais populações não tiveram 

resultados significativos (tabela 2). Portanto resultados significativos na população 

superior são devido ao grande volume de plantas hectare, sendo assim o plantio 

com o disco 90 furos obtiveram produção de 4.944 kg há-1 com uma população de 

314.375 mil plantas há-1 por sua vez é muito alta essa população para cultivá-la 

utilizada, e o custo de produção é inviável. A comparação entre os discos na 

população superior houve diferença de 1.114 kg há-1, sendo que a população teve o 
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acréscimo de 148.125 mil plantas há-1 que é quase o dobro da população do plantio 

agrupado. 

A população inferior e recomendada tanto no disco de 90 furos e agrupado 

não se diferenciaram, exceto a população recomendada no plantio agrupado que 

não diferenciou da população superior (tabela 2). O resultado de não diferenciação 

foi obtido também no estande final, isso demonstra a grande importância no estande 

final na produção final. 

Segundo PROCÓPIO et. al. (2013) e BALBINOT JUNIOR et al. (2015) a 

distribuição espacial de plantas, sendo ramificações um dos principais fatores 

envolvidos na compensação de espaços vazio no início do ciclo de desenvolvimento, 

portanto sendo esses são importantes no desempenho produtivo da soja. Pois é 

importante destacar que a cultivar utilizada há um bom desempenho em emitir 

ramos. Com uso de cultivares de baixa ramificações é possível que haja 

desuniformidade na distribuição espacial e fechamento de rua no desenvolvimento 

da cultura, havendo então redução na produtividade de grão em relação a 

distribuição uniforme. 

 

Gráfico 2 – Resultados da produtividade 

 

Fonte: o autor 

 

Os resultados de produtividade foram crescentes conforme a população de 

semeadura (gráfico 2), portanto devem ser verificados o estande final, pois os 

estandes do tratamento (disco 90 furos) foram bem superiores aos de plantio 

agrupado, assim verifica-se que as produtividades por plantas foram bem maiores 
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no plantio agrupado, havendo média de 0,028 kg planta-1 e já no plantio 

equidistantes obteve média de 0,018 kg planta-1. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O número de vagens por planta foi significativo nas populações no plantio 

agrupado e havendo resultado em grãos por vagem no plantio agrupado.  

A massa de 1000 grãos foi significativo no plantio agrupado e plantios 

equidistantes não diferenciando na população recomendada e superior. 

O estande final foi significativo na população inferior em plantio agrupado e 

tendo resultado significativo de produtividade em plantio eqüidistantes na população 

superior, portanto o plantio agrupado não obteve maiores produtividades devido a 

distribuição irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

6. REFERENCIAS 

 

ASSIS, R.T.; ZINELI, V.P.; SILVA, R.E.; COSTA, W.C.A.; OLIVATO, I. Arranjo 
espacial de plantas na cultura da soja. Instituto de ciências da saúde, agrárias e 
humanas, circular técnico, Araxá-MG, p. 2, 2014. 
 
ARGENTA, G.; SILVA, P. R. F.; SANGOI, L. Arranjo de plantas em milho: análise 
do estado-da-arte. Ciência Rural, Santa Maria, v.31, p.1075-1084, 2001. 
 
BOARD, J.E.; HARVILLE, B.G.Explanations for greater light interception in narrow 
vs. wide-row soybean. Crop ScienceMadison, v. 32, n. 1, p. 198-202, 1992. 
 
BISINELLA, L. F; SIMONETTI, A. P M. M. Plantio agrupado e convencional em duas 
cultivares de soja. ISSN 2175-2214 edição especial 2017. p. 81 a 90 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuá- ria e Abastecimento. Soja. Brasília, 
[2013b]. Disponível em: http//www.agricultura.gov.br./vegetal/culturas/soja Acesso 
em: 15 abril. 2018. 
 
BOARD, J.E.; HARVILLE, B.G. Explanations for greater light interception in narrow 
vs. wide-row soybean. Crop Science,Madison, v. 32, n. 1, p. 198-202, 1992. 
 
BARON, E.B. Resposta da cultura da soja a diferentes arranjos espaciais. 2013. 37 
folhas. Monografia (Graduação em Agronomia) – Universidade de Brasília – UnB, 
Brasília, 2013. Disponível em 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/5975/1/2013_EduardoBritoBaron.pdf. Acessado 
em: 20 março. 2018. 
 
BOARD, J. E.; TAN, Q. Assimilatory capacity effects on soybean yield components 
and pod number. Crop Science, Madison, v.35, n.3, p.846-851, 1995. 
 
BALBINOT JUNIOR, A.A.; PROCOPIO, S.O.; COSTA, J.M.; KOSINSKI, C.L.; 
PANISON, F.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J.C. Espaçamento reduzido e plantio 
cruzado associados a diferentes densidades de plantas de soja. Semina Ciências 
Agrárias, v.36, n.5, p.2977-2986, 2015b. 
 
BLANKENSHIP, R. E.; PRINCE, R.C. Excited-state redox potentials and the Z 
scheme of photosynthesis. Trends Biochemical Science, v.23, p.382-383, 1985. 
 
BALBINOT JUNIOR, A.A.; PROCÓPIO, S.O.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J.C.; 
PANISON, Semeadura cruzada em cultivares de soja com tipo de crescimento 
determinado. Semina Ciências Agrárias, v.36, p.1215-1226, 2015. 
 
CÂMERA, G.M.S. soja: tecnologia da produção II. Gil Miguel de Sousa Câmera 
(editor). Piracicaba: G.M.S. Câmera, 2000 430p 
 
CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 
Brasileira – Grãos – safra 2010/2011 - Sétimo Levantamento, abril/2011. 
Disponível em: 



33 
 

<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_04_07_11_02_42_boletim
_abril-2011. pdf>. Acesso em: 8 março 2018. 
 
CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 
Brasileira – Grãos – safra 2010/2011 - Sétimo Levantamento, abril/2011. 
Disponível em: 
<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/11_04_07_11_02_42_boletim
_abril-2011. pdf>. Acesso em: 05 março 2018.  
 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. (2017). Acomp. safra bras. 
grãos, v. 4 Safra 2016/17 - Sétimo levantamento, Brasília, p. 1-160 abril 2017. 
 
Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB. (2014). Acomp. safra bras. 
grãos, v. 2 Safra 2013/14 - Sétimo levantamento, Brasília, p. 1-160 abril 2014. 
 
DESCLAUX, D.; HUYNH, T.; ROUMET, P. Identification of soybean plant  
characteristics that indicate the timing of drought stress.Crop Science, Madison, 
v.40, n.3, p.716- 722, 2000. 
 
EMBRAPA SOJA. Empresa Brasileira de PesquisaAgropecuária – CentroNacional 
de Pesquisade Soja. Tecnologias de produção desoja – RegiãoCentral do Brasil 
– 2007. Londrina:Embrapa Soja: Embrapa Cerrados:Embrapa Agropecuária Oeste, 
2006. 225p. (Sistemasde Produção/EmbrapaSoja, n.11). 
 
EMBRAPA. Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_24_27102006
9131.html. Acesso em: 15 abril. 2018 
 
ENDRES, V. C. Espaçamento, densidade e época de semeadura. In: EMBRAPA. 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste (Dourados, MS). Soja: recomendações 
técnicas para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Dourados, 1996. p. 82-85. 
(Circular Técnica, 3) 
 
FARIAS, J. R, B.; NEPOMUCENO, A. L; NEUMAIEL, N. Características da soja. 
Embapa. Brasília PR. Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_24_27102006
9131.html. Acesso em: 15 março.2018  
 
GARCIA, A.; PÍPOLO, A.E.; LOPES, I.O.N.; PORTUGAL, F.A.F. Instalação da 
lavoura de soja: época, cultivares, espaçamento e população de plantas. 
Londrina: Embrapa Soja, 2007. 11p. (Circular Técnica, 51). 
 
GISELE HERBST VAZQUEZ2 , NELSON MOREIRA DE CARVALHO3 , MARIA 
MADALENA ZOCOLLER BORBA4, REDUÇÃO NA POPULAÇÃO DE PLANTAS 
SOBRE A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE FISIOLÓGICA DA SEMENTE DE 
SOJA, Revista Brasileira de Sementes, vol. 30, nº 2, p.01-011, 2008 
 
HEIFFIG, S. L. Plasticidade da cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill) em 
diferentes arranjos espaciais. 2002. Dissertação (Mestrado em Agronomia 

http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_24_271020069131.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_24_271020069131.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_24_271020069131.html
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_24_271020069131.html


34 
 

Fitotecnia) – Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba (SP). P. 
85, ESALQ/USP. 
 
HEIFFIG, S. L.; CÂMARA, S. M. G.; MARQUES, A. L.; PEDROSO, B. D.; STÉFANO 
PIEDADE, M. S. Fechamento e índice de área foliar da cultura da soja em diferentes 
arranjos espaciais. Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Piracicaba 
(SP). Bragantina vol.65, n°.2, Campinas 2006. 
 
LAÜER, J. Should l be planting corn at a 30-inch row spacing. Wisconsin Crop 
Manager, Madison, v. l, n. 6, p. 6-8, 1994. 
 
MELGES, E.; LOPES, N. F.; OLIVA, M. A. Crescimento e conversão da energia solar 
em soja cultivada sob quatro níveis de radiação solar. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasília, v.24, n.9, p.1065-1072, 1989 
 
MAEHLER, A.R. Crescimento e rendimento de duas cultivares de soja em 
resposta ao arranjo de plantas e regime hídrico. 2000. 108f. Dissertação 
(Mestrado em Fitotecnia) Faculdade de Agronomia, Universidade do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre. 
 
MOORE, S.H. Uniformity of planting spacing effect on soybean population 
parameters. Crop Science, Madison, v.31, n.4, p.1049-1051, 1991. 
MÜLLER, L.Fisiologia. In: MIYASAKA, S.; MEDINA, J.L.Asoja no Brasil.Campinas, 
1981. p. 109 - 129. 
 
NUNES, J. L. S.; Disponível em:  
https://www.agrolink.com.br/culturas/soja/informacoes/plantio_361513.html. Acesso 
em: 30 novembro 2017. 
 
NUNES, J.; L.; S. Disponível em: ÁVILA, M.R.; BRACCINI, A.D.L.; MOTTA, 
I..D.S.;SCAPIM, C.A.; BRACCINI,M.D.C.L. Sowing seasons and quality of 
soybean seeds. ScientiaAgrícola,Piracicaba, v.60, n.2, p.245-252, 2003. 
 
NAVARRO JÚNIOR, M. N.; COSTA, J.A. Contribuição relativa dos componentes do 
rendimento para produção de grãos em soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v.37, n.3, p.269-274, 2002. 
 
OMETTO, J.C. Bioclimatologia vegetal. São Paulo, Editora Agronômica Ceres, 1981. 
425p 
 
PRADO, E.E. do; HIROMOTO, D.M.; GODINHO, V.de P.C.; UTUMI, M.M.; 
RAMALHO, A.R. Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de soja em cinco 
épocas de plantio no cerrado de Rondônia. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 
Brasília, v.36, n.4, p.625-635, 2001. 
 
PEIXOTO, C.P.; CÂMARA, G.M.S.; MARTINS, M.C.; MARCHIORI, L.F.S.; 
GUERZONI, R.A.; MATTIAZZI, P. Sowing date and plant density of soybean: I., yield 
components and grain yield.Scientia Agricola, Piracicaba, v.57, n.1, p.153-162, 
2000. 



35 
 

PEIXOTO, C. P; STEELE, C. C.; GRABAU, L. J. Épocas de semeadura e densidade 
de plantas de soja: I. Componentes da produção e rendimento de grãos. Scientia 
Agrícola, Piracicaba, v. 57, n. 1, p. 89-96, 2000. 
 
PIRES, J.L.; COSTA, J.A.; THOMAS, A. L. Rendimento de grãos de soja 
influenciado pelo arranjo de plantas e níveis de adubação. Pesquisa Agropecuária 
Gaúcha, Porto Alegre, v.4, n.2, p.183-188, 1998. 
 
PROCÓPIO, S. O.; BALBINOT JUNIOR, A. A.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J. C.; 
PANISON, F. Semeadura em fileira dupla e espaçamento reduzido na cultura da 
soja. Revista Agro@mbiente, v. 8, n. 2, p. 212-221, 2014. 
 
PROCÓPIO, S.O.; BALBINOT JUNIOR, A.A.; DEBIASI, H.; FRANCHINI, J.C.; 
PANISON, F. Plantio cruzado na cultura da soja utilizando uma cultivar de hábito de 
crescimento indeterminado. Revista de Ciências Agrárias, v. 56, n. 4, p. 319-325, 
2013. 
 
RAMBO, L.; COSTA J.A.; PIRES, J.L.F.; PARCIANELLO, G.; FERREIRA, F.G. 
Rendimento de grãos da soja em função do arranjo de plantas.Ciência Rural, Santa 
Maria, v.33, n.3, p.405-411, mai-jun, 2003. 
 
RUBIN, S. de A.L. Comportamento da cultivar FEPAGRORS 10 em seis 
densidades de semeadura ano planalto médio riograndense. In: REUNIÃO DE 
PESQUISA DE SOJA DA REGIÃO SUL, 25, 1997, Passo Fundo, RS. Anais... Passo 
Fundo : EMBRAPA, 1997. p.187. 
 
REZENDE, P.M.; CARVALHO, E.A. Avaliação de cultivares de soja (Glycine max (L.)  
Merrill) para o Sul de Minas Gerais. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.31, n.6, 
p.1616-1623, 2007. 
 
SCHIAVO, J. A.; PEREIRA, M. G.; MIRANDA, L. P. M.; DIAS NETO, A. H.; 
FONTANA, A. Caracterização e classificação de solos desenvolvidos de arenitos da 
formação Aquidauana-MS. Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v. 34, n. 
03, p. 881-889, 2010. 
 
SHAW, R. H; WEBER, C. R.; effects os canopy arrangements on light interception 
and yield of soybeans Agronomy Journal, Madison, v. 59, n. 2, p. 155-159, 1967 
SALINAS, A.R. et al. Respuestas fisiológicas que caracterizan el comportamiento de 
diferentes cultivares de soja a la deficiência hídrica. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasília, v.31, n.5, p.331-338, 1996. 
 
SCHERERTOS disponivel em: www.scherertos/detalhes/112/122/disco-soja-
agrupado.ind.br/produ. Acesso em 15 de abril de 2018. 
 
SOUZA, P.I.; EGLI, D.B.; BRUENING, W. Water stress during seed filling and leaf 
senescence in soybean. Agronomy Journal, Madison, v.89, n.5, p.807-812, 1997. 
 
TOURINO, M.C.C.; REZENDE, P.M.; SALVADOR, N. Espaçamento, densidade e 
uniformidade de semeadura na produtividade e características agronômicas da soja. 
Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.37, n.8 p.1071-1077, 2002. 

http://www.scherertos/detalhes/112/122/disco-soja-agrupado.ind.br/produ
http://www.scherertos/detalhes/112/122/disco-soja-agrupado.ind.br/produ


36 
 

THOMAS, A.L.; COSTA, J.A. Influência do déficit hídrico sobre o desenvolvimento e 
rendimento da soja. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v.29, n.9, p.1389-
1396, 1994. 
 
TOURINO, Maria Cristina Cavalheiro; REZENDE, Pedro Milanez de; SALVADOR, 
Nilson. Espaçamento, densidade e uniformidade de semeadura na produtividade e 
características agronômicas da soja. Pesq. agropec. bras.,  Brasília ,  v. 37, n. 8, p. 
1071-1077,  ago.  2002 . 
 
TAIZ, L. E ZIEGER, E. fisiologia vegetal. Trad. SANTARÉM, E. R. et al., 3° ed., 
Porto Alegre: Artemed, 2004. 719p 
 
UDOGUCHI, A.; McCLOUND, D. E. Relationship between vegetative dry matter and 
yield of three soybean cultivars. Soil an Crop Science Society of Florida, Gainesville, 
v.46, p.75-74, 1987. 
 
VENTIMIGLIA, L. A.; COSTA, J. A.; THOMAS, A. L.; PIRES, J. L. F. Potencial de 
rendimento da soja em razão da disponibilidade de fósforo no solo e dos 
espaçamentos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 34, n. 2, p. 195-199, 
fev. 1999. 
 
WELLS, R. Dynamics of soybean growth in viriable plantin patterns. Agronomy 
journal, Madson, v. 1, n. 81, 9. 44-48, 1993 

WEELS, R. Soybean  growth response to plant density: relationships among 

photosynthesis, leaf área, and light interception. Crop Science, Madison, v. 31, n. 3, 

p. 755-756, 1991 


