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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi verificar o acúmulo de nitrogênio 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. A determinação do N foi feita pela adaptação da
metodologia Kjeldahl feita por Galvani e Gaertner (2006). O caule e a vagem apresentaram maior acúmulo de nitrogênio
na cultivar de hábito determinado CD 2610 IPRO, indicando que a cultivar de hábito indeterminado pode requerer um
nível maior de nitrogênio para atingir a eficiência fisiológica. Porém, em folhas, grãos e no total da planta não houve
difereça. Com a marcha de absorção do nutriente, pôde-se observar o comportamento similar das cultivares. 

PALAVRAS-CHAVE: Absorção; Glycine max (L.) Merri; Nutrição.

1 INTRODUÇÃO

A soja (Glycine max (L.) Merril) é uma planta herbácea de ciclo anual e com diferentes hábitos
de  crescimento,  que  refletem  na  duração  do  período  vegetativo  e  reprodutivo  da  cultura.  Em
cultivares  de  hábito  determinado,  a  haste  principal  possui  gema  terminal  com  inflorescência
racemosa  terminal  e  axilar,  que  confere  a  característica  de  cessar  o  crescimento  a  partir  do
florescimento. Por outro lado, nas cultivares de hábito indeterminado a inflorescência é axilar, na
qual a gema terminal tem atividade vegetativa mesmo após o florescimento, momento no qual a
planta atinge metade da sua altura final.

Com o conhecimento das curvas da marcha de absorção da cultura da soja, nas diferentes fases
de desenvolvimento, permite-se determinar as épocas em que os elementos são mais exigidos e, assim,
a maneira de se realizar a aplicação dos mesmos, de acordo a mobilidade de cada um no solo. 

Dentre os macronutrientes, o nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade pela
soja, principalmente pelo seu alto teor de proteína nos grãos (38% a 40%) (Bonato et al., 2000). As
tabelas  de  recomendação  de  adubação  e  as  de  exportação  de  nutrientes  utilizadas  hoje  foram
desenvolvidas quando a predominância do hábito de crescimento das cultivares era o determinado, ou
seja, no momento em que soja entrava no estádio reprodutivo, ela já apresentava 90% da sua estatura
final, sendo que os nutrientes absorvidos seriam basicamente drenados para os órgãos reprodutivos.
Hoje, há predominância de cultivares de tipo indeterminado. Estas, por sua vez, quando chegam ao
estádio reprodutivo estão com, aproximadamente, 50% da sua altura final, absorvendo nutrientes tanto
para os órgãos reprodutivos, quanto para o vegetativo.

Assim, o objetivo deste trabalho é determinar a marcha de absorção de nitrogênio e verificar
se  há diferença de acúmulo  deste  nutriente  em cultivares  de soja  com hábitos  de crescimento
diversificados, submetendo-os as mesmas condições fitotécnicas e nutricionais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS
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O experimento de campo foi instalado na safra 2015/2016, em área localizada na Fazenda
Experimental  de  Iguatemi  (FEI),  no  município  de  Maringá.  As  avaliações  laboratoriais  foram
conduzidas no Núcleo de Pesquisas Aplicada à Agricultura (NUPAGRI), pertencente ao Centro de
Ciências Agrárias da UEM.  As cultivares utilizadas foram a CD 2610 IRPO e CD 2611 IRPO, as
quais são diferenciadas pelo hábito de crescimento,  sendo a primeira de hábito de crescimento
determinado e a segunda de hábito indeterminado. O adubo formulado NPK 0-20-20 foi utilizado na
dosagem  de  300  kg  ha-1.  O  delineamento  experimental  foi  em  blocos  casualizados,  com  dois
tratamentos e nove repetições. Os tratamentos foram arranjados no esquema de parcela subdividida
no tempo de coleta, em que as cultivares fizeram parte da parcela e as coletas pré-determinadas,
ficaram na subparcela. 

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). 

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. A
determinação do N foi feita pela adaptação da metodologia Kjeldahl feita por  Galvani e Gaertner
(2006).

Para o acúmulo de nitrogênio foi realizada a análise de variância (p < 0,05). Posteriormente,
os resíduos foram submetidos ao teste de normalidade e os dados a homogeneidade de variância.
Quando o hábito de crescimento foi significativo realizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Para o efeito da interação hábitos de crescimento com os estádios fenológicos, 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.

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 e as análises de variância e de resíduos foram realizadas no software
SAS (Versão 9.3).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos na avaliação do teor de nitrogênio das diferentes partes da planta das
cultivares CD 2610 IPRO e CD 2611 IPRO encontram-se na Tabela 1. A análise de variância dos
dados permitiu inferir que houve diferenças significativas (p < 0,05) no caule e na vagem, de maneira
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que,  em  ambas,  a  cultivar  de  hábito  determinado  superou  os  valores  em  teor  de  nitrogênio.
Independentemente da época de coleta, o acúmulo de nitrogênio nas vagens foi maior na cultivar
CD 2610 IPRO (Tabela 2), indicando que a cultivar de hábito indeterminado pode requerer um nível
maior de nitrogênio para atingir a eficiência fisiológica. 

Observou-se, ainda, que no caule da cultivar CD 2610 IPRO houve maior acúmulo de N a
partir dos 62 até os 97 DAE (Tabela 3), correspondendo o intervalo entre os estádios de granação e
maturação.

 
Tabela 1: Análise de variância (F valor) do acúmulo de nitrogênio de diferentes partes da planta
(folha, caule, vagem e grão) e do nitrogênio total para as cultivares CD 2610 IPRO e CD 2611 IPRO
Fontes de Variação Folha Caule Vagem Grão Total
Blocos 2,91 NS 2,35 NS 0,96 NS 0,53 NS 1,05 NS

Cultivares (C) 0,18 NS 26,19* 6,31* 0,41 NS 0,18 NS

Época (E) 135,81 * 159,74 * 153,63 * 132,95* 121,94 *

C x EP 0,65 NS 5,83 * 1,83 NS 0,53 NS 0,15 NS

CV (%) 30,21 31,91 38,36 39,12 31,07
*(p>0,05); NS não significativo. 

Tabela 2: Valores médios do acúmulo de nitrogênio nas vagens, em kg ha -1, de duas cultivares de soja,
diferenciadas pelo hábito de crescimento
Hábito de crescimento determinado Habito de crescimento indeterminado
29.70 A 24.83 B
Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Tabela  3: Desdobramento  da  interação  significativa  cultivares  x  estádio  fenológico,  para  acúmulo  de
nitrogênio nos caules (kg ha-1)
Estádio Fenológico Hábito Determinado Hábito Indeterminado
20 1.18 A 1.16 A
27 3.84 A 4.55 A
34 5.94 A 5.36 A
41 8.57 A 7.46 A
48 10.47 A 12.13 A
55 26.79 A 23.23 A
62 67.51 A 49.63 B
75 73.95 A 55.84 B
82 70.60 A 45.33 B
89 37.51 A 27.00 B
97 18.83 A 10.42 B
116  12.70 A 9.73 A

Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade

Houve efeito das épocas de coleta em todas as partes da planta, de forma que em folhas e
caules o acúmulo de nitrogênio foi contínuo até alcançar seu máximo, próximo aos 70 DAE (Figura
1). Após este, caracterizou-se o decréscimo do nutriente nas partes vegetativas, passando a alocar-
se nas vagens e grãos. A remobilização do nitrogênio é explicada pela alta mobilidade do nutriente
na planta (Malavolta, 1980). O valor de máximo acúmulo total foi de 296 kg ha-1 aos 93 DAE (Tabela
4), correspondendo ao estádio R6, em que os grãos encontram-se em seu volume máximo. 
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Figura 1: Acúmulo de nitrogênio 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 4: Estimativas dos parâmetros dos modelos ajustados para o acúmulo de nitrogênio 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 101,11 70,17 17,1 53 0,94 <0.0001
Caules CD 2610 IPRO 81,18 73,04 13,6 59 0,87 <0.0001

CD 2611 IPRO 58,85 71,82 13,8 58 0,81 <0.0001
Vagens 33.68 76.66 27,1 50 0,93 <0.0001
Grãos 214,69 82,40 5,1 82 0,93 <0.0001
Total 296,75 93.27 27,8 66 0,95 <0.0001

(1) Modelo Gaussiano: folhas, caules, vagens e total; Modelo Sigmoidal: grãos. (2) valor de máximo acúmulo de nitrogênio;
(3) corresponde ao DAE que proporciona o máximo de acúmulo; (4) corresponde à amplitude no valor de x, em DAE, entre
o ponto de inflexão e o ponto de máximo; (5) ponto de inflexão.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultivar CD 2610 IPRO, de hábito de crescimento determinado, teve maior acúmulo de
nitrogênio no caule e na vagem, porém, tal concentração não afetou os valores totais de absorção
do nutriente na planta. 

A marcha de absorção do nitrogênio revelou que o comportamento do acúmulo no nutriente é
semelhante em ambas as cultivares, bem como os valores máximos de acúmulo e seus estágios
fenológicos correspondentes. 
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