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RESUMO
A soja (Glycine max) é uma das principais culturas no mundo, da qual se obtém  diversos produtos e subprodutos,
destinados à alimentação humana e animal. Com o consumo crescente, é preciso efetuar estudos sobre a viabilidade de
tecnologias de produção, assim, este trabalho objetiva avaliar os efeitos da aplicação de nitrogênio em diversas fases da
cultura da soja, sendo cinco tratamentos, com quatro repetições, consistindo T1 - 320 kg.ha-1 do formulado 06-24-12 na
base, T2 - 320 kg.ha-1 do formulado 06-24-12 na base e no florescimento 1,15 kg.ha-1 via foliar, T3 - 1,15 kg.ha-1 via
foliar no enchimento de grãos, T4 - 320 kg.ha-1 do formulado 06-24-12 na base e duas aplicações de 1,15 kg.ha-1 (no
enchimento de grãos e no florescimento) via foliar, e T5 - a testemunha. Cada parcela foi composta por cinco linhas com
espaçamento  de  0,45m  no  delineamento  em  blocos  casualizados  sendo  avaliadas:  produção  por  parcela  (kg),
produtividade (sacas.ha-1), massa de 1.000 grãos e a viabilidade econômica. As análises estatísticas foram realizadas
no aplicativo computacional SISVAR (p<0,05). Os resultados confirmam que houve incremento significativo na produção
dos tratamentos  T2 (5,74  sacas.ha-1),  T3  (5,69  sacas.ha-1)  e  T1 (2,36 sacas.ha-1)  em relação à testemunha T5.
Levando-se em conta o ganho líquido de produtividade, se destaca T3 que proporcionou um ganho de 4,89 sacas.ha-1.
Portanto com a utilização das tecnologias testadas obtêm-se resultados satisfatórios,  desde que seja  utilizada com
limites bem definidos.

PALAVRAS-CHAVE: Produtividade; Tecnologia de produção; Viabilidade econômica.

1 INTRODUÇÃO

A soja  é  uma planta  pertencente  à  família  das  leguminosas,  denominada cientificamente
Glycine max (L),  e compreende mais de 7000 variedades. O grão apresenta de 90 a 100% de
nutrientes digestíveis totais, devido ao alto teor de óleo, e 42% de proteína bruta na matéria seca,
mas é pobre em cálcio, vitamina D e caroteno (TONISSI et al, 2013). 

Com origem no extremo Oriente, a soja é uma das oleaginosas mais cultivadas no mundo
(EMBRAPA, 2011), sendo considerada base da alimentação de diversos povos, com expansão no
Brasil a partir da década de 60 (ZANCOPÉ et al., 2005). 

O farelo de soja é o subproduto obtido após a extração do óleo do grão da soja para consumo
humano. Dependendo do processo de extração (solvente ou expeller), o farelo pode ter de 44 a 48%
de proteína. É considerado o melhor alimento proteico a se fornecer para o animal, por ter altos
níveis de proteína de boa qualidade, energia e palatabilidade (TONISSI et al, 2013).

Os  produtores  de  soja  buscam alternativas  ou  tecnologias  mais  eficazes  para  conseguir
aumentar a sua produção utilizando a mesma quantidade de área, porém estas tecnologias são
onerosas (de maior custo),  custo este compensado quando se faz a relação entre investimento
versus aumento de produção. O crescimento da produção e o aumento da capacidade da soja estão
diretamente  ligados  com  os  avanços  científicos  e  à  disponibilização  de  tecnologias  ao  setor
produtivo (EMBRAPA, 2011). 

Visando o aumento de produtividade, muitos sojicultores brasileiros estão fazendo o uso da
adubação nitrogenada em soja, aplicando N mineral no solo juntamente com P e K no plantio, ou em
aplicações foliares, sem que haja bases teóricas suficientes que justifiquem tal  prática (JUNIOR
2016).
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As fontes do N necessário à cultura da soja são: o solo; fixação não biológica resultante de
descargas elétricas, combustão e vulcanismo; os fertilizantes nitrogenados; e fixação biológica do
nitrogênio atmosférico (CRISPINO et al., 2001).  

O nitrogênio (N) é responsável pelo acréscimo da produtividade e do teor de proteína das
sementes da soja (FAGAN et al., 2007), além do papel fundamental no metabolismo vegetal, que
demanda alta  quantidade de N,  nos processos de biossíntese de aminoácidos,  clorof ila,  ácidos
nucléicos e bases nitrogenadas (CRAWFORD et al., 2000).

Com relação aos efeitos e importância do nitrogênio na soja, Shibles (1998) relata que a soja
quando está no estádio R5 reduz a capacidade de fixar nitrogênio biologicamente e isto compromete
o potencial de produção, pois nesta fase ocorre o enchimento de grãos que se inicia em R5.1 e
finaliza em R5.5. No início de R6 a energia da planta é direcionada para os drenos fortes, que
disponibilizam esta energia para o enchimento de grãos. Seria necessária a utilização de outras
fontes  de  nitrogênio,  visando  substituir  a  fixação  biológica  de  nutrientes,  como  por  exemplo,  a
adubação foliar.

Já Fancelli et al. (2013), relatam que o uso de 12 a 20 kg.ha-1 de nitrogênio na semeadura da
soja favoreceu o desenvolvimento rápido das raízes, bem como conferiu às plantas maior tolerância
a  períodos  de  estiagem na  fase  reprodutiva,  resultando  em ganhos  significativos  de  produção.
Ainda,  relatam que tal  procedimento não apresenta como objetivo contribuir  para a redução da
demanda de nitrogênio por parte da planta e que, comprovadamente, não afeta a nodulação e o
processo de fixação biológica de nitrogênio. 

Desta  forma,  é  de  fundamental  importância  que  ocorra  mais  pesquisas  nessa  área,
fornecendo as informações necessárias aos produtores para que eles forneçam a sua lavoura os
nutrientes  necessários  em  quantidades  corretas,  evitando  desperdícios,  reduzindo  custos
desnecessários  com  possíveis  aplicações  em  excesso  e  contribuindo  para  o  aumento  da
produtividade. Com isso, o objetivo desta pesquisa é avaliar a viabilidade econômica e produtiva da
aplicação de nitrogênio mineral na cultura da soja.  

2 MATERIAL E MÉTODOS

O  experimento  foi  conduzido  no  município  de  Floresta-PR,  localizada  nas  seguintes
coordenadas  23º34’27  latitude  sul,  52º03’59  longitude  oeste,  com  altitude  de  490  metros.
Antecedendo o experimento foi efetuado um ciclo de trigo e mais um de soja nesta mesma ordem, e
para o presente experimento foi adotado o delineamento experimental em blocos casualizados.

Para execução deste experimento foi utilizado o nitrogênio de duas maneiras, via solo e via
foliar e em três fases na cultura da soja, no plantio (adubação inicial de base), na fase de pleno
florescimento e na fase de enchimento de grãos (via folha).

A cultivar de soja adotada para a pesquisa foi Nidera (NA) 5909, a fonte de nitrogênio (N)
usado no plantio (base) foi o adubo 06-24-12 (N via solo) na dosagem de 320 kg ha -1. Nas parcelas
que não receberam N no plantio, foi aplicada uma mistura de 491 kg ha -1 de Superfosfato Simples
(SS) e Cloreto de Potássio (KCL), na proporção de 427 kg de SS e 64 kg de KCL (Testemunha e
T3). Foi realizado também, um balanceamento com aplicação de enxofre para atingir as mesmas
proporções de todos os nutrientes igualando-os e chegando ao equivalente a 320 kg ha -1 de um
adubo 00-24-12. Nos tratamentos com aplicação de nitrogênio via foliar  foi  utilizado um produto
comercial com a concentração de 23% de N, na dose de 5 L ha-1, ou seja 1,15 kg de N por hectares
conforme listagem de tratamentos a seguir:

T1= Nitrogênio somente na base adubo 06-24-12;
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T2= Nitrogênio na base adubo 06-24-12 e aplicação via foliar na fase de florescimento pleno
da cultura aplicação de nitrogênio 23%;

T3= Base sem nitrogênio adubo P2O5 e K2O e uso do nitrogênio 23% no enchimento de grãos
via foliar;

T4= Completo, nitrogênio na base, florescimento e enchimento de grãos;
T5= Sem uso de nitrogênio (testemunha) apenas P2O5 e K2O na base.
Efetuou-se  a  colheita  manual  de  cada  tratamento  com quatro  repetições,  cada  repetição

composta  por  5,4  m2 (4x1,35m)  e  cada  parcela  composta  por  cinco  linhas  de  plantio  com
espaçamento de 45 cm. Para a colheita foi realizada a exclusão das linhas laterais considerando
somente as três linhas centrais perfazendo assim a área útil da parcela, sendo três linhas centrais
com quatro metros lineares excluindo também linearmente um metro de bordadura entre parcelas. 

O  delineamento  utilizado  foi  o  de  blocos  casualizados,  sendo  avaliadas  as  variáveis
respostas: produção por parcela em quilogramas, produtividade em sacas ha-1. 

As análises estatísticas foram realizadas no aplicativo computacional SISVAR, produzido pela
Universidade Federal de Lavras (FERREIRA, 1998). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a condução do experimento e a coleta dos dados, realizou-se a análise de variância
para as variáveis respostas produção por parcela (kg) e produtividade (kg ha-1)

Posteriormente à análise de variância realizou-se o teste de Scott-Knott (1974) (p>0.05) o
qual tem seus resultados apresentados na Tabela 1 para as variáveis, produção de soja por parcela
(kg), produção de soja (kg ha-1) e produção da soja (sacas ha-1).

Tabela 1: Produção de soja com aplicação de nitrogênio em diferentes fases fisiológicas e o resultado do
teste de Scott-Knott (1974)(p<0,05)

Valores obtidos por tratamento conforme teste de agrupamento de Scott-Knott (1974), a 5% de probabilidade.

Com relação à Tabela 1 verifica-se que os tratamentos 2 (nitrogênio base e no florescimento
via  folha)  e  3  (nitrogênio  enchimento  de  grãos  via  folha),  tiveram resultados  significativos  com
acréscimo de 8% na produção em relação a testemunha T5, já o tratamento mais completo T4
(nitrogênio  na  base,  florescimento  e  enchimento  de  grãos)  e  T1  (nitrogênio  na  base)  não
apresentaram diferenças significativas da testemunha T5, onde não houve aplicação de nitrogênio.

Os  resultados  do  tratamento  T4  são  explicados na Lei  de  Mitscherlich,  lei  essa  também
conhecida como Lei dos Incrementos Decrescentes, que diz que o incremento de crescimento da
planta a cada adição de nutriente é menor que o incremento anterior, ou seja, quando um nutriente
está em excesso ele acaba causando uma diminuição da produção (TROEH; THOMSON, 2007),
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Tratamentos Produção (kg por parcela) Produção (kg ha-1) Produção (sacas ha-1)

T2 2,29 a 4.245,53 a 70,76 a

T3 2,29 a 4.242,52 a 70,71 a

T1 2,18 b 4.042,82 b 67,38 b

T5 2,11 b 3.901,29 b 65,02 b

T4 2,07 b 3.834,76 b 63,91 b

Média 2,19 4.053,38 67,56 

CV (%) 4,13 4,13 4,13
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portanto  a  grande  quantidade  de  nitrogênio  aplicado  causou  uma  diminuição  na  produção  do
tratamento completo (T4).

Comparando a média de produtividade do tratamento T1 com a média de produtividade da
testemunha (T5), observou-se um incremento na produção de 2,36 sacas de soja por hectare.

4 CONCLUSÃO

Com o exposto pode-se concluir que o uso de novas tecnologias ajudam os produtor a ter um
incremento de produção. Porém o excesso ou uso inadequado das mesmas podem exercer um
efeito contrário ao resultado esperado.

Observa-se ainda que é rentável a aplicação de nitrogênio na cultura da soja, desde que seja
na dose recomendada.
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