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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi verificar o acúmulo de matéria seca em cultivares de soja com hábitos de
crescimento diversificados. Utilizou-se a cultivar CD 2610 IPRO de hábito determinado e a CD 2611 IPRO de
hábito indeterminado.  O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com nove repetições.
As coletas foram realizadas nos seguintes estádios fenológicos: V3, V5, V7, R1, R2, R4, R5.3, R5.4, R5.5, R6,
R7.2 e R9, separando caule, folha, vagem e grão. Os tratamentos foram arranjados no esquema de parcelas
subdivididas  no  tempo,  em que  as  cultivares  foram alocadas  nas  parcelas  e  as  coletas  nos  tempos  pré-
determinados  nas  subparcelas.  As  partes  da  planta  foram lavadas,  separadas  e  secadas em  estufa  com
circulação  forçada  de  ar  a  65°C  até  atingir  massa  constante  para  sua  determinação. Observou-se  um
comportamento similar entre as cultivares, sendo que o acúmulo máximo médio foi cerca de 7.800 kg ha -1 aos
96 DAE, momento em que as cultivares estavam entrando na maturação fisiológica. Nos primeiros 40 DAE a
planta teve um crescimento lento, seguido por um aumento exponencial de matéria seca, até atingir o ponto
máximo. Após este, a parte vegetativa da planta entrou em senescência, causando perda de matéria seca
das folhas e caules e consequente redução MS total.

PALAVRAS-CHAVE: Crescimento  determinado; Crescimento  indeterminado; Cultivar; Glycine  max (L.)
Merrill.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente,  dados  da  Companhia  Nacional  de  Abastecimento  (CONAB)  da  safra  de
2016/2017 destacam o Brasil como segundo maior produtor de soja do mundo, com uma produção
de  113,930 milhões  de  toneladas,  atrás  somente  dos  Estados  Unidos,  que  alcançou  117,210
milhões de toneladas de grãos de soja  (USDA, 2017).  O estado do Paraná se consolida como
segundo maior produtor de soja, com 19,533 milhões de toneladas na safra 2016/2017.

A curva de crescimento da soja é a medida sequencial da acumulação de matéria orgânica na
planta, de maneira que a sua determinação é feita, normalmente, considerando a massa da matéria
seca ou a sua fitomassa (MAGALHÃES, 1985). A quantificação do acúmulo de matéria seca (MS)
produzida pela soja é importante pra que se possa estimar a cobertura do solo para o controle da
erosão e o crédito de nitrogênio fornecido para a próxima cultura (HUNT; MATHENY, 1993). A curva
de crescimento da soja foi  representada em três  segmentos distintos  por  Hammond e  Kirkham
(1949), em que o primeiro refere-se ao período anterior à floração, o segundo da floração até o
término  do crescimento  vegetativo  e  o  terceiro  representa  os  estádios  de desenvolvimento  dos
grãos. Nos primeiros dias a planta depende das reservas da semente para a produção dos órgãos
que compõem a plântula,  caracterizando um crescimento lento. Na fase exponencial  há o maior
incremento  de  matéria  seca  pela  produção  de  fotossíntese,  traduzindo-se  por  um  rápido
crescimento. O decréscimo do acúmulo de MS se deve pela translocação desta para os órgãos de
reserva  e  consequente  degeneração  do  sistema  fotossintético,  culminando  na  senescência  da
planta. 
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As cultivares de hábito de crescimento indeterminado são predominantes no Brasil, que tem
opções  de  cultivares  adaptadas  tanto  para  o  sul  quanto  para  o  norte  do  país  com  altas
produtividades pela sua alta adaptabilidade a diferentes zonas de latitude  (FARIAS ET AL., 2007;
GARCIA et al., 2007; PROCÓPIO et al., 2013). Segundo Francisco (2002), em plantas de soja de
crescimento indeterminado, no estádio de florescimento, a planta atinge cerca de 57% da matéria
seca final, pois o crescimento da planta continua mesmo após a floração. Por outro lado, em plantas
de hábito determinado, no estádio de florescimento a planta já atingiu cerca de 87 a 90% de sua
altura e matéria seca finais (RITCHIE et al., 1982). As cultivares colocadas no mercado nos últimos
anos são altamente produtivas, independente do hábito de crescimento. Porém, a cultivar escolhida
deve ser manejada com atenção para que o hábito de crescimento não se torne uma desvantagem. 

Diante do atual cenário, o objetivo deste trabalho foi verificar o acúmulo de matéria seca em
cultivares de soja com hábitos de crescimento diversificados, submetendo-os as mesmas condições
fitotécnicas e nutricionais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento de campo foi instalado no ano agrícola de 2015/16 na Fazenda Experimental
de Iguatemi (FEI). As avaliações laboratoriais foram conduzidas no Núcleo de Pesquisas Aplicada à
Agricultura  (NUPAGRI),  pertencente  ao Centro  de Ciências  Agrárias  da UEM.  A semeadura  foi
realizada  com  as  cultivares  CD  2610  IPRO  e  CD  2611  IPRO,  de  hábito  determinado  e
indeterminado, respectivamente. A adubação foi feita com o adubo formulado 0-20-20, na dosagem
de 300 kg ha-¹. O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, de maneira que as
parcelas foram constituídas de 14 linhas de 8 metros de comprimento. As coletas foram realizadas
nos seguintes estádios fenológicos:  V3,  V5,  V7,  R1,  R2,  R4,  R5.3,  R5.4,  R5.5, R6,  R7.2 e R9,
coletando-se um metro linear, cortando-as ao nível do solo e separando-as em caule, folha, vagem e
grão. A instalação e condução da lavoura experimental foi realizada de acordo com os pressupostos
da Embrapa Soja (2013). 

Os tratamentos foram arranjados no esquema de parcelas subdivididas no tempo, em que as
cultivares fizeram parte das parcelas e as coletas nos tempos pré-determinados, por meio dos estádios
fenológicos, ficaram nas subparcelas. Em laboratório, os tecidos das plantas foram lavados com água
deionizada e em seguida colocados para secar em estufa com circulação forçada de ar a 65°C até
atingir massa constante para determinação da matéria seca de cada parte da planta.

Procedeu-se o ajuste com auxílio de modelos de regressão Sigmoidal ou Gaussiano. Para o

modelo Gaussiano com três parâmetros, a equação é: . Em que: ŷ = acúmulo da

variável  analisada; a = valor de máximo acúmulo; x0 = valor de x,  em DAE, que proporciona o
máximo em a; e b = amplitude no valor de x, em DAE, entre o ponto de inflexão e o ponto máximo.

Por  outro  lado,  o  modelo  Sigmoidal  com três  parâmetros  apresenta  a  seguinte  equação

genérica:  ,  sendo  ŷ  =  acúmulo  da  variável  analisada;  a  =  estimativa  do  acúmulo

máximo da variável; x = os dias de crescimento; b e x0 são constantes de ajuste e x0 corresponde
ao valor do PI da curva, em dias após a emergência.
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A partir do modelo de regressão ajustado foi possível determinar o valor do ponto de inflexão
(PI) na curva da seguinte forma: PI = x0 – b. Os gráficos foram produzidos por meio do programa
estatístico SigmaPlot 10.0.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 1 são apresentados os gráficos de acúmulo de matéria seca conforme os dias após
a emergência das plantas. Percebe-se que em ambos os hábitos de crescimento o incremento da
matéria seca (MS) total foi lento até 41 DAE, que correspondeu ao estádio caracterizado como início
do florescimento. Após este, observou-se uma maior taxa de incremento de MS total, sobretudo a
partir do estádio R1, atingindo o valor máximo de 8.182 kg ha-1 de MS total aos 95 DAE na cultivar
CD 2610 IPRO e  7.424 kg ha-1 de MS total  aos 97 DAE na cultivar CD 2611 IPRO (Tabela 2).
Resultados  semelhantes  foram  encontrados  por  Zobiole  et  al.  (2012),  com  acúmulos  máximos
variando de 6.877,1 a 8.336,6 kg ha-1  de acordo com os tratamentos utilizados, obtidos entre 112 e
116 DAE. Francisco (2002) também observou valores crescentes de matéria seca total ao longo de
todo o ciclo da cultura da soja, com um pico de acúmulo de MS de 9.350 kg de ha-1 no estádio R6.

Nota-se por meio da Figura 1 um acúmulo gradual da MS das folhas, as quais apresentaram
um ponto máximo aos 72 DAE (estádio de média granação) em ambas as cultivares. No entanto, a
partir daquele estádio houve decréscimo acentuado da MS das folhas até a perda total das mesmas
no  ponto  de  maturidade  fisiológica  completa  (R9).  Neste  sentido,  os  valores  de  MS  total
decresceram a partir da maturidade fisiológica, chegando a reduzir cerca de 20% a sua massa seca
total em relação ao seu ponto de maior acúmulo (Figura 1). Entretanto, o decréscimo da MS total é
atenuado devido ao aumento de matéria seca acumulada nos grãos neste período (Teodoro et al.,
2015).

Os valores máximos de MS dos caules ocorrem ao final da granação (R5.5). A cultivar CD
2610 IPRO, caracterizada pelo hábito de crescimento determinado, superou em cerca de 700 kg ha -1

a cultivar de hábito indeterminado (Tabela 1).
Observa-se na Figura 1, que a partir  do início da granação (62 DAE), as plantas de soja

começam a alocar a matéria seca nas vagens e nos grãos, que aumentam até a maturidade. No
estádio  R6,  caracterizado  pelo  maior  acúmulo  de  MS (Francisco,  2002,  Zobiole  et  al.,  2012  e
Teodoro, 2015), do total obtido para a cultivar CD 2610 IPRO cerca de 17%, 31%, 18% e 33% foram
alocadas nas folhas, nos caules, nas vagens e nos grãos, respectivamente. Por outro lado, para a
cultivar CD 2611 IPRO a distribuição da MS no estádio R6 foi de 19% para folhas, 26% para caules,
18% para vagens e 37% para grãos.
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Figura 1: Acúmulo de matéria seca nas folhas, caules, vagens, grãos e total das cultivares CD 2610 IPRO (a)
e CD 2611 IPRO (b) em função da época de coleta.

Tabela 1: Estimativas dos parâmetros dos modelos ajustados para o acúmulo de matéria seca em
função do tempo e os respectivos valores do ponto de inflexão (PI)

  
Estimativa dos parâmetros do

modelo   
Parte da 
planta(1)

     a(2)       x0
(3)   b(4) PI(5)

R2Cultivar kg ha-1 ------------- DAE ------------     P-value
Folhas CD 2610 IPRO 1.846,8 71,6 18,3 53 0,92 <0.0001

CD 2611 IPRO 1.578,7 71,7 20,2 52 0,90 <0,0001
Caules CD 2610 IPRO 2.905,5 83,2 25,6 58 0,90 <0,0001

CD 2611 IPRO 2.203,9 82,8 26,9 56 0,91 <0,0001
Vagens CD 2610 IPRO 1.609,5 97,3 23,9 73 0,91 <0,0001

CD 2611 IPRO 1582,1 102,4 25,0 77 0,91 <0,0001
Grãos CD 2610 IPRO 4.058,3 107,6 18,4 89 0,92 <0.0001

CD 2611 IPRO 3.832,2 106,7 20,0 87 0,92 <0,0001
Total CD 2610 IPRO 8.182,1 95,0 28,9 66 0,91 <0,0001

CD 2611 IPRO 7.424,8 96,8 29,8 67 0,90 <0,0001
(1) Modelo Gaussiano: folhas, caules, vagens e total; Modelo Sigmoidal: grãos. (2) valor de máximo acúmulo de matéria
seca; (3) corresponde ao DAE que proporciona o máximo de acúmulo; (4) constante de ajustamento; (5) ponto de inflexão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se que em ambas as cultivares a curva de acúmulo de matéria seca apresentou o
mesmo comportamento para as diferentes partes da planta, corroborando os dados apresentados
por Hammond e Kirkham (1949), nos quais a curva de crescimento da soja foi representada em três
segmentos distintos: crescimento lento até o início do florescimento, exponencial ou rápido até a
maturidade  fisiológica  e  um  posterior  decréscimo  pela  degeneração  do  sistema  fotossintético,
culminando na senescência da planta. 
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