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RESUMO 

A cultura da soja é de grande importância tanto no mercado de importação como o de exportação. O 
presente trabalho compara a produtividade da soja - Glycine max – a partir da aplicação de Nitrogênio 
em dois períodos de desenvolvimento. Os testes foram realizados no município de Coronel Macedo e 
a variedade MSOY 6410. A fonte de N utilizada: a ureia (45%N) na dosagem de 100 kg.ha-1 nos 
tratamentos. Os estádios da cultura na aplicação de N foi em V6 (formação dos nós), e na fase R1 
(início do florescimento da cultura). Os tratamentos foram constituídos de T1 – Estagio V6 e T2 - 
Estágio R1 e T3 - Testemunha. Com a aplicação de ureia na fase V6, maior formação de vagens 
(média 75,6), e a aplicação na fase R1 proporcionou maior peso (média 1,16 gramas por vagem). A 
testemunha produziu menor quantidade de vagens (71,4 unidades) e menor peso por planta (1,11 
gramas). Foi observado que a aplicação do nitrogênio na fase reprodutiva proporcionou produção 
média de 77,3 sacos/ha de soja, e quando aplicado na fase vegetativa produziu uma média de 76,6 
sacos por ha, já a testemunha que não passou pela aplicação de nitrogênio produziu em média 74 
sacos/ha. Contudo, conclui-se que o uso de nitrogênio na cultura da soja não mostrou viabilidade 
econômica apesar no pouco acréscimo na produtividade. 
 
Palavras-chave: Nutrição Mineral, Fertilidade do Solo, Produção de grãos, Ureia 
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ABSTRACT 
 
Soybean cultivation is of great importance in both the import and export markets. The present work 
compares soybean yield - Glycine max - from nitrogen application in two development periods. The 
tests were carried out in the municipality of Coronel Macedo and the variety MSOY 6410. The source 
of N used: the urea (45% N) in the dosage of 100 kg.ha-1 in the treatments. The crop stages at N 
application were at V6 (knot formation), and at R1 stage (early flowering of the crop). The treatments 
consisted of T1 - Stage V6 and T2 - Stage R1 and T3 - Witness. With the application of urea in phase 
V6, higher pod formation (average 75.6), and application in phase R1 provided higher weight (average 
1.16 grams per pod). The control produced lower pods (71.4 units) and lower weight per plant (1.11 
grams). It was observed that the application of nitrogen in the reproductive phase yielded an average 
production of 77.3 bags / ha of soybean, and when applied in the vegetative phase produced an 
average of 76.6 bags per ha. produced on average 74 bags / ha. However, it can be concluded that 
the use of nitrogen in soybean crop did not show economic viability despite the small increase in yield. 
Key words: Mineral Nutrition, Soil Fertility, Grain Production, Urea 

 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Introduzida no Brasil por volta de 1882, a soja é uma leguminosa oriunda da 

China e pode ser considerada uma das culturas mais antigas do mundo, era 

considerada um grão sagrado ao lado do arroz, trigo, milheto e a cevada. No nosso 

país, só foi percebida a importância desse grão por volta de 1960 no Sul do Brasil, 

pois era necessária a introdução de uma espécie que sucedesse a cultura do trigo 

no verão, visto que este era a principal cultura produzida na época. Nesse mesmo 

período, era intensificada a produção de aves e suínos surgindo a necessidade de 

produzir o farelo de soja para a viabilidade da produção dos animais, posteriormente 

o grão foi difundido para as regiões de cerrado e demais estados, aumentando 

década por década a produção brasileira (HUNGRIA et al., 2007; EMBRAPA, 2018).  

 De acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

(2017), atualmente a China ocupa o primeiro lugar em importação mundial de soja 

em grãos, responsável por consumir 63% de tudo que é produzido. Atualmente, a 

cultura da soja no Brasil está amplamente expandida entre os produtores agrícolas 

de vários estados, levando o país a alcançar o segundo lugar na produção mundial 
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de soja, perdendo apenas para os Estados Unidos e deixando a Argentina em 

terceiro lugar.  

 No Brasil, há quase 34 milhões de hectares ativos e uma produção de 114 

milhões de toneladas de grãos foram alcançados na safra 2016/2017, superando as 

expectativas de produção, e representando 31% da produção mundial. Para a safra 

2017/2018 está prevista uma produção média de 107 milhões de toneladas, uma 

perspectiva acima do esperado para a safra passada e que já foi superada, podendo 

ultrapassar a produção novamente devido à alta produtividade que o pais está 

alcançando ano após ano. Os EUA e a Argentina também terão altas perspectivas 

de produção para essa safra, segundo estatísticas da Companhia Nacional do 

Abastecimento (CONAB, 2017).   

 Para garantir uma alta produtividade de grãos, a adubação nitrogenada é de 

extrema importância para a leguminosa, pois ele é um elemento mineral muito 

requerido pelas plantas para a formação de proteínas (EMBRAPA, 2001). O 

ambiente disponibiliza uma certa quantidade de Nitrogênio às plantas, e no solo, 

ocorre a fixação biológica do elemento pela inoculação de bactérias que participam 

de uma simbiose com as plantas, porém para elevação da produtividade é 

interessante a aplicação de adubações nitrogenadas complementares na cultura 

(PETTER, et al., 2012). 

 A Ureia é o fertilizante nitrogenado mais utilizado em todo mundo para boa 

parte das culturas, ela apresenta menor custo por unidade de nitrogênio devido ser 

mais concentrada. Porém ela ainda possui algumas desvantagens, como alta 

higroscopicidade e sensibilidade, podendo sofrer perdas por volatização quando 

aplicado na superfície ao solo. Mesmo assim, estudos indicam que o uso da ureia 

influencia positivamente no aumento da produtividade da cultura, proporcionando 

maior tamanho (peso) e quantidade de grãos (SILVA, et al., 2012). 

 Este trabalho objetivou analisar a influência na produtividade de soja 

submetida a aplicação de Nitrogênio em dois estádios fenológico da cultura, o 

primeiro na fase reprodutiva e o segundo na fase vegetativa da cultura. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. Descrição experimental 

 

 

 O experimento foi realizado no município de Coronel Macedo, Estado de 

São Paulo (Figura 1), a área está situada há aproximadamente 7,9 quilômetros de 

distância da cidade, e as coordenadas geográficas do local são 23º40’42.44” Sul e 

49º16’39.78” Oeste.  

Figura 1. Demarcação da área total da Fazenda Floresta. 

 
Fonte: Google (2018). 

 

O clima da região é classificado de acordo com Köeppen como Cwa, que 

abrange a parte central do estado de São Paulo, este possui como principal 

característica um clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no inverno, 

tendo uma temperatura média no mês mais quente acima de 22ºC. O município 
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apresentou ainda uma média de 1.235,6 mm (milímetros) de precipitação, com o 

mês mais chuvoso sendo janeiro (175,7 mm) e a menor precipitação no mês de 

agosto (47,6 mm). A altitude média da região está por volta de 640 metros 

(CEPAGRI, 2018). 

 A área total do local escolhido para o experimento é de 48 hectares, onde 

cada parcela selecionada para os tratos culturais diferenciados possuiu 0,5 hectares 

para a fase V6, 0,5 hectares para o experimento R1 e 0,5 hectares para a 

testemunha do teste.  

 O histórico de cultivo na área nos últimos dois anos foram soja, milho, soja, 

trigo e atualmente soja, ambos plantios foram de culturas de ciclo curto e utilizaram 

o manejo convencional de cultivo, mostrando que a produção na área é bem variada 

e intensa. O relevo do local do experimento é plano, sendo propício ao cultivo 

agrícola.  

 A semeadura foi realizada pela plantadeira Jumil Exacta pneumática que 

possui 12 linhas de 0,50 centímetros de distância. A variedade da soja utilizada para 

esse experimento foi a MSOY 6410, é uma variedade da Monsanto e que possui 

como vantagens a precocidade; uma alta estabilidade; excelente sanidade foliar; e 

ampla adaptação geográfica (MONSANTO, 2016), as sementes receberam o 

tratamento de Derosol Plus, e o inseticida Fipronile e a inoculação de bactérias 

nitrificantes do gênero Bradyrhizobium, e a semeadura aconteceu no dia 01 de 

outubro de 2017. 

 Para a adubação de base foi utilizado o fertilizante 02-20-15, na quantidade 

de 290 quilogramas por hectare. As adubações de KCL foram distribuídas nos 

estádios V5 e V6 da soja, estádios vegetativos da planta onde a mesma estava 

desenvolvendo os nós.  

 Para realização do experimento foram separadas três áreas para realização 

dos testes sendo respectivamente: 

 O Tratamento 1, foi aplicado 100 quilogramas de ureia a 45% para um 

hectare na fase V6 da soja, ou seja, na formação dos nós da planta; o Tratamento 2, 

foi aplicado 100 quilogramas por hectare de ureia a 45% na fase R1 da soja, 

correspondente ao início do florescimento da planta; o Tratamento 3 foi a 
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Testemunha, onde a soja ali plantada não passou por nenhum tratamento específico 

além dos tratos culturais aplicados em toda área. Para comparação em ambos 

tratamentos aplicados foram realizadas coletas dos pés de soja no mesmo padrão 

de 2,5 m² em três repetições e levados para debulha, contagem e pesagem. 

 Assim como em todos os cultivos convencionais, para a cultura da soja 

também houve a necessidade de intervenção química durante o seu 

desenvolvimento para garantia de um bom crescimento e uma colheita bem-

sucedida com resultados positivos. Foram feitas uma aplicação de herbicida, três de 

fungicidas e cinco de inseticidas. 

 A primeira aplicação realizada na cultura foi com o Herbicida a base de 

glifosato, nas proporções de 480 g/L (48% m/v), no estádio de desenvolvimento 

vegetativo da soja. 

 Já a segunda aplicação foi realizada na fase R1 da soja, neste estádio de 

desenvolvimento se dá o início do florescimento da planta. Foram utilizados o 

fungicida de ação curativa a base de Trifloxistrobina nas proporções de 150,0 g/L 

(15,0 % m/v); e Protioconazol, apresentando 175,0 g/L (17,5 % m/v). Este fungicida 

foi aplicado com um óleo vegetal emulsionável para uso como adjuvante, 

recomendado para a calda dos herbicidas, fungicidas e inseticidas, também foi 

realizada a aplicação de  Mancozebe, na quantidade de 750 g/kg (75% m/m), 

juntamente com um inseticida de Tiametoxam, na proporção de 141 g/L (14,1% 

m/v); e o elemento Lambda-Cialotrina, na proporção de 106 g/L (10,6% m/v), esses 

componentes foram aplicados no dia 10 de dezembro de 2017. 

 A terceira aplicação foi realizada no estádio R3 e R4 da soja, estádios 

reprodutivos da planta, onde ocorrem respectivamente o início da formação das 

vagens, e a fase onde as vagens já estão completamente desenvolvidas. Nesse 

momento foram aplicados um fungicida a base de: Epoxiconazol, na proporção de 

50 g/L (5,0% m/v); Fluxapiroxade na quantidade de 50 g/L (5,0% m/v) e 

Piraclostrobina, na proporção de 81 g/L (8,1% m/v). Neste produto foi adicionado um 

óleo mineral que age como adjuvante para a pulverização; foi aplicado também um 

fungicida Oxicloreto de Cobre, na proporção de 588,00 g/L (58,800% m/v);  

Tiametoxam, na proporção de 141 g/L (14,1% m/v), e o Lambda-Cialotrina, na 
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quantidade de 106 g/L (10,6% m/v), a aplicação desses elementos se deu no dia 05 

de janeiro de 2018. 

 A quarta e última aplicação ocorreu na fase R5 de desenvolvimento da 

planta, este também faz parte do estádio reprodutivo da soja, nesta fase ocorre o 

início do enchimento dos grãos, assim sendo necessárias à aplicação de um 

fungicida a base dos seguintes componentes: Azoxistrobina, na proporção de 200 

g/L (20% m/v) e o Ciproconazol, com 80 g/L (8% m/v), juntamente foi aplicado o óleo 

mineral e novamente o inseticida Tiametoxam, na quantidade de 141 g/L (14,1% 

m/v), e o Lambda-Cialotrina, na proporção de 106 g/L (10,6% m/v), e o Bifentrina, na 

proporção de 100 g/L (10% m/v), essa aplicação ocorreu no dia 28 de janeiro de 

2018. 

 A colheita se deu no dia 03 de março de 2018  e foi realizada manualmente 

para garantir a qualidade das plantas dentro dos locais estipulados (2,5 metros 

quadrados). 

 Para a verificação dos dados, foi realizada a colheita de uma área útil de 2,5 

metros quadrados de soja dentro das áreas com os devidos tratamentos aplicados e 

feito todas as averiguações nessas plantas selecionadas.  

 Para a medição da altura das plantas foi necessário o auxílio de uma trena, 

onde foi posicionada da altura do solo até a última folha da planta, os valores obtidos 

foram em centímetros. Todas as plantas de cada repetição e área foram medidas e 

contadas uma a uma. Cada planta também passou pela coleta manual das vagens, 

para que a contagem do material fosse feita de forma exata. 

 A pesagem do material coletado foi realizada com uma balança de precisão, 

onde todas as plantas passaram por esse procedimento, os dados obtidos foram em 

quilogramas. A pesagem de mil grãos também se deu por balança de precisão, 

contados cuidadosamente cada 100 grãos e estipulados os valores para mil grãos. 

  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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3.1 número de vagens por planta 

 

 

 De acordo com os resultados presente na Tabela 2, a média geral do 

número de vagens por planta foi de 72,89. Perusso (2013), encontrou em seus 

experimentos de aplicação de nitrogênio valores inferiores aos obtidos neste 

experimento, utilizando 90 quilogramas de nitrogênio por hectare e obteve em média 

o número de 41,3 vagens por planta. O coeficiente de variação encontrado para esta 

variável foi de 0,39% que segundo Pimentel Gomes (1985) é classificado como 

baixo e indica pouca variabilidade entre os valores amostrais. 

 

 
Tabela 2: Número de vagens entre os tratamentos na cultura de Glycine max 

TRATAMENTOS NÚMERO DE VAGENS 

T1 – Estágio V6 75,55A 

T2 – Estágio R1 71,76B 

T3 - Testemunha 71,36B 

Média Geral 72,89 
Coeficiente de Variação (%) 0,39 

DMS 14,56 
Médias seguidas da mesma letra não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 
 

 Entre os tratamentos, a distância mínima significativa – DMS foi de 14,56, o 

que indicou a presença de significância entre os tratamentos. Neste sentido, o 

tratamento 1 (T1 – Estágio V6) com média de 75,55 vagens por planta se diferiu de 

forma estatística dos demais tratamentos, mostrando influência do N aplicado em 

V6. Os tratamentos T2 (Estágio V1) e T3 (Testemunha) com valores de 71,76 e 

71,36 vagens por planta respectivamente, não se diferiram entre si.  

  

 

3.2. Altura das plantas  
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 Segundo os resultados apresentados na Tabela 3, as plantas atingiram nos 

tratamentos em média 86,66 centímetros de altura. Em seus experimentos, Santos 

et.al. (2006), encontraram valores superiores aos apresentados neste, utilizando a 

mesma quantidade de nitrogênio, cerca de 90 quilogramas por hectare, obtiveram 

uma média de 91,0 centímetros de altura das plantas, fazendo uso de um sistema 

de rotação de: soja/trigo e milho/ervilhaca, na média geral, seus testes mostraram 

uma estatura de 89,0 centímetros, cerca de 3% mais altas. O coeficiente de variação 

para esta variável foi de 0,87%, valores inferiores aos desejáveis, indicando pouca 

variabilidade entre os valores amostrais encontrados (GOMES, 1985). 

 

Tabela 3: Variação da estatura das plantas entre os tratamentos de Glycine Max 
TRATAMENTOS ESTATURA DA SOJA 
T1 – Estágio V6 90,10A 

T2 – Estágio R1 85,33B 

T3 - Testemunha 85,16B 

Média Geral 86,86 
Coeficiente de Variação (%) 0,87 

DMS 2,22 
Médias seguidas da mesma letra não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 
 

 Os tratamentos apresentaram a distância mínima significativa – DMS de 2,22, 

o que não indicou significância entre os tratamentos. O Tratamento 1 (T1 – Estágio 

V6) com média de 90,10 centímetros de altura por planta, apresentou diferença 

significativa na estatura, indicando que essas plantas responderam positivamente ao 

tratamento, se desenvolvendo mais, e mostrando a influência da aplicação do 

nitrogênio utilizado na fase V6. Os tratamentos T2 (Estágio R1) e T3 (Testemunha) 

apresentaram médias de 85,33 e 85,16 centímetros de altura, respectivamente, não 

demonstrando diferenças significativas entre esses dois tipos de tratamentos.  

 

 

3.3. Peso de mil grãos 
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 A partir dos dados encontrados na Tabela 4, a média geral do peso de mil 

grãos foi 143,66 gramas. Com a mesma aplicação de nitrogênio de 90 quilogramas 

por hectare, Perusso (2013) encontrou valores inferiores ao obtidos neste 

experimento, uma média geral de 126,5 gramas por mil grãos. O coeficiente de 

variação encontrado para essa variável foi de 0,86%, sendo considerado por Gomes 

(1985) como indicativo de baixa variabilidade entre os valores amostrais 

encontrados. 

 

Tabela 4: Peso de mil grãos entre os tratamentos de Glycine Max 
TRATAMENTOS PESO DE MIL GRÃOS 
T1 – Estágio V6 144,33B 

T2 – Estágio R1 141,0A 

T3 - Testemunha 146,66B 

Média Geral 143,99 
Coeficiente de Variação (%) 0,86 

DMS 3,71 
Médias seguidas da mesma letra não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 

 
 Dentre os tratamentos, a distância mínima significativa – DMS foi de 3,71, 

onde não indicou presença de significância entre os tratamentos. O tratamento 1 (T1 

– Estágio V6) apresentou média de 144,33, indicando uma influência positiva na 

aplicação do nitrogênio na fase de formação de nós sobre o peso de mil grãos 

encontrados nessas plantas. Valores próximos a esses foram encontrados no 

tratamento 3 (T3 – Testemunha) que foi de 146,66. Já no tratamento 2 (T2 – Estágio 

R1) a média foi de 141,0 gramas por mil grãos.  

 Os autores Perusso (2013) não encontraram diferenças significativas em 

seus experimentos que indicassem o uso do nitrogênio na cultura para obtenção de 

maiores pesos de mil grãos. Já Silva et.al. (2011) e Petter et.al. (2012) a partir de 

seus estudos e testes com soja, indicam o uso do nitrogênio em até 40 quilogramas 

por hectare para obtenção de variações no peso de mil grãos da soja, não sendo 

recomendado utilizar mais do que essa quantidade do fertilizante. 

 

 

 

3.4. Produtividade média por hectare 
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 De acordo com os dados apresentados na Tabela 5, a média geral de 

produtividade da soja por hectare foi de 75,98 sacos por hectare. Valores maiores ao 

divulgados pela EMBRAPA (2018), onde a produção média das lavouras de soja 

brasileiras nas safras 2016/2017 foi de 3.362 quilogramas de soja por hectare, que 

comercializadas em sacos com capacidade de 60 quilogramas, representaram uma 

média de 56 sacos por hectare.  

 

Tabela 5: Produtividade média por hectare entre os tratamentos de Glycine Max 
TRATAMENTOS SACOS POR HECTARE 

T1 – Estágio V6 76,66A 

T2 – Estágio R1 77,3A 

T3 - Testemunha 74,0A 

Média Geral 75,98 
Médias seguidas da mesma letra não se diferem estatisticamente ao teste de Tukey a 5% de 
probabilidade 
 
 Os dados finais encontrados no experimento foram obtidos em sacos por 

hectare, onde apresentaram valores semelhantes para os três tratamentos. As 

médias de produção de soja alcançadas foram, no tratamento 1 (T1) cerca de 76,66 

sacos por hectare, no tratamento 2 (T2), 77,3 sacos por hectare e o tratamento 3 

(T3) produziu em média 74,0 sacos por hectare. Na média geral de produção foram 

encontrados 75,98 sacos por hectare. 

 Já os autores Aratani et al. (2008), concluíram que a adubação nitrogenada 

na cultura da soja se faz desnecessária, e que independente do estádio de 

desenvolvimento em que a planta estiver quando receber o nitrogênio, esse 

elemento não proporciona maiores rendimentos em termos de produtividade quando 

comparado a um tratamento sem a aplicação do Nitrogênio. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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 A aplicação do nitrogênio no período vegetativo proporcionou maior número 

de vagens por planta; já a aplicação no período reprodutivo acarretou maior 

rendimento em sacos por hectare, aumentando o peso dos grãos. 

 A aplicação do nitrogênio na fase V6 de desenvolvimento da soja 

proporcionou a planta maior altura, 5 cm a mais comparados com os outros dois 

casos, e maior número de vagens por planta cerca de 75,5, contra uma média de 71 

vagens por planta. 

 O maior peso de mil grãos foi encontrado na testemunha, que apresentou 

146 gramas, no Tratamento 1 foi observado 144 gramas e no Tratamento 2, 142 

gramas, porém na Testemunha foi encontrado o menor rendimento em sacos/há. 

A partir dos experimentos realizados na prática e aos dados examinados com o teste 

de Tukey, conclui-se que a aplicação da ureia nessas duas fases não proporcionou 

diferenças significativas, inviabilizando o seu uso nessas condições. 

 É interessante a realização de novos testes com a aplicação do nitrogênio 

em diferentes estádios de desenvolvimento da soja para obter o melhor tipo de 

tratamento, para assim proporcionar ganhos maiores na produtividade da 

leguminosa, aumentando sua viabilidade econômica. 
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