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PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM A PRODUTIVIDADE DA 

SOJA

Genética;

Ambiente de produção – física, química e biológica;

Qualidade dos insumos;

Controle fitossanitário – pragas, plantas daninhas e doenças;

Qualidade operacional.
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PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM A PRODUTIVIDADE DA 

SOJA

Qualidade operacional

Preparo de solo;

Distribuição de corretivos e fertilizantes;

Plantio;

Tecnologia de aplicação de defensivos;

Colheita.
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PRINCIPAIS FATORES QUE AFETAM A PRODUTIVIDADE DA 

SOJA

Qualidade operacional: Plantabilidade

Segundo Osmar Conte (pesquisador da Embrapa), o termo plantabilidade é

utilizado para se referir à precisão no momento do plantio. Essa precisão é alcançada

quando ocorre a distribuição uniforme das sementes no campo, que devem ser

depositadas com espaçamentos corretos e na profundidade ideal para a semeadura.

Deposição das sementes em quantidade, singularidade e profundidade ideais,

garantindo o contato com o solo e o cobrimento da mesma promovendo o máximo do

potencial de germinação de CADA semente.
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COMPONENTES DAS SEMEADORAS:

• Discos de corte;

• Haste sulcadora, disco desencontrado (fertilizantes);

• Linhas de semeadura (sistema dosador e discos sulcadores);

• Rodas limitadoras;

• Rodas compactadoras ou cobridoras.
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DISCOS DE CORTE

FUNÇÕES DOS COMPONENTES DAS SEMEADORAS
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Sistema de molas duplas 

internas e externas
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Sistema de molas duplas paralelas.
Sistema de mola simples.
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Sistema pneumático
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Haste sulcadora ou disco desencontrado

FUNÇÕES DOS COMPONENTES DAS SEMEADORAS
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 Rodas limitadoras

FUNÇÕES DOS COMPONENTES DAS SEMEADORAS



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

Fotos: arquivo pessoal



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

Fotos: arquivo pessoal



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

Fotos: arquivo pessoal



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

Fotos: arquivo pessoal



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

Fotos: arquivo pessoal



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

Fotos: arquivo pessoal



Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras

 Rodas compactadoras ou cobridoras

FUNÇÕES DOS COMPONENTES DAS SEMEADORAS
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4,59 no Médio Norte 

(2,63mi), Sudeste (1,2mi) 

Nordeste (0,76mi) – 73%
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Total de 1,03 Mi no 

Oeste, Sudeste e Médio 

Norte – 91%
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Área com integração lavoura-

pecuária (ILP) em Mato Grosso

2013-2019: de 1,1 milhão para 2,6

milhões de hectares.

Concentração em médio norte, leste e

nordeste.

900.000 ha outras culturas.
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RESULTADOS DE PESQUISA
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INFLUÊNCIA DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV) EM 

CINCO CULTIVARES DE SOJA
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CULTIVARES UTILIZADAS

Cultivar
Grupo de 

Maturação

Hábito de 

crescimento
Biotecnologia

População 

recomendada (pl m-1)

Brasmax Desafio 7.4 Indeterminado Round up Ready 18

Monsoy 7739 7.7 Semi-determinado Intacta RR2 Pro 12

Brasmax Bônus 7.9 Indeterminado Intacta RR2 Pro 12

Nidera 7901 7.9 Indeterminado Round up Ready 13

Monsoy 8372 8.3 Determinado Intacta RR2 Pro 9

Datas de semeadura:

Desafio e M7739: 09/11/2017; Bônus: 10/11/2017; NS7901 e M8372: 11/11/2017
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TRATAMENTOS

Tratamento Cultivar CV de distribuição (%)

1 Brasmax Desafio 0

2 Brasmax Desafio 30

3 Brasmax Desafio 60

4 Monsoy 7739 0

5 Monsoy 7739 30

6 Monsoy 7739 60

7 Brasmax Bônus 0

8 Brasmax Bônus 30

9 Brasmax Bônus 60

10 Nidera 7901 0

11 Nidera 7901 30

12 Nidera 7901 60

13 Monsoy 8372 0

14 Monsoy 8372 30

15 Monsoy 8372 60

CV’s selecionados – 0, 30 e 60

Desafios da semeadura de precisão sobre restos de palhada de diferentes culturas antecessoras



Fotos de Drone
08/02/2017
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1           3            2             4            14         5

4            6           5             8             13         9

7            9           8             2              6          11

10          12         11           10           3           15

13           15        14           12          1            7

10            13          9             8            2         11

6            14          5             4         10          9

8            11          7             6          3         14

2             3          12            13         5           7

4             1           15            15         1         12

Fotos de Drone
08/02/2017

Fotos: arquivo pessoal
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Cultivar Desafio – CV Zero
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Cultivar Desafio – CV 30
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Cultivar Desafio – CV 60
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Cultivar M8372 – CV Zero
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Cultivar M8372 – CV 30
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Cultivar M8372 – CV 60
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RESULTADOS - PRODUTIVIDADE

CV
Produtividade de soja (kg ha-1)

Desafio M7739 Bônus NS7901 M8372 MÉDIA

0 4718,6 a 4257,7 a 4523,0 a 4429,1 a 4529,3 a 4491,5 A

30 4755,9 a 4268,8 a 4621,3 a 4429,1 a 4573,0 a 4529,6 A

60 4731,9 a 4298,4 a 4636,3 a 4319,5 a 4591,0 a 4515,4 A

MÉDIA 4735,4 A 4275,0 C 4593,5 AB 4392,6 BC 4564,4 AB

CV (%) 3,89

P > F Cultivar < 0,0001

P > F CV 0,7876

Letras iguais não diferem ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.

Letras minúsculas comparam na coluna e maiúsculas na linha.
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VARIAÇÃO DE POPULAÇÃO E ESPAÇAMENTO 

LONGITUDINAL DA SOJA
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Tratamentos

Tratamento
População 

(pl/ha - pl/m)*

CV de distribuição de plantas 

(%)
1 111.111 - 5 30

2 111.111 - 5 70

3 111.111 - 5 110

4 111.111 - 5 150

5 155.555 - 7 30

6 155.555 - 7 70

7 155.555 - 7 110

8 155.555 - 7 150

9 200.000 - 9 30

10 200.000 - 9 70

11 200.000 - 9 110

12 200.000 - 9 150

*Plantio realizado com o máximo de sementes possível, para posterior desbaste.
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CV 30% CV 70% CV 110% CV 150%

5 pl/m

7 pl/m

9 pl/m
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Diferença entre os tratamentos 9 e 4 

Tratamento 9

9pl/m e CV 30%

Tratamento 4

5pl/m e CV 150%

C
O
R
R
E
D
O
R
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POPULAÇÃO INICIAL

Letras iguais não diferem ao teste de Tukey ao nível de 10% de probabilidade de erro.

População 

desejada
População inicial

pl/m

5 4,97 a

7 6,96 b

9 8,96 c

P>F <0,0001

CV (%) 1,96

CV desejado
População 

inicial

% (pl/m)

30 6,97

70 6,99

110 6,97

150 6,92

P>F 0,5107

CV (%) 1,96
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PRODUTIVIDADE DE GRÃOS

População 
desejada

Produtividade

pl/m kg ha-1

5 4945b

7 5164ab

9 5228a

P>F 0,0553

CV (%) 5,52

CV desejado Produtividade

% kg ha-1

30 5183

70 5092

110 5094

150 5081

P>F 0,8580

CV (%) 5,52
Letras iguais não diferem ao teste de Tukey ao nível de 10% de probabilidade de erro.
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PRODUTIVIDADE DE GRÃOS

População 

(pl m-1)

CV (%)

30 70 110 150

5 5149,2 4597,1 5112,9 4922,7

7 5171,3 5326,4 5135,0 5022,2

9 5228,1 5353,2 5033,5 5297,3

P>F 0,1583

CV (%) 5,52
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Produtividade – Poder de compensação de plantas

Diferença de produção entre elas é muito grande, o que evidencia o poder compensatório 

da soja e as pequenas diferenças de produtividade entre os tratamentos.
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INFLUÊNCIA DA UNIFORMIDADE DE EMERGÊNCIA 

NA CULTURA DA SOJA
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Tratamento Vigor de sementes
Profundidade de 
semeadura (cm)

Defasagem de data na 
semeadura

1 Alto 3 ZERO

2 Alto 4,5 ZERO

3 Alto 6 ZERO

4 Alto 3 (80%) e 6 (20%) ZERO

5*
Alto (80%) e baixo 

(20%)
3 ZERO

6 Alto 3 ZERO (80%) e 4 dias (20%)

7* Baixo 3 ZERO

*Sementes do ano anterior.
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TRATAMENTOS 4, 5 E 6

Nos tratamentos 4, 5 e 6, 20% das plantas sofreram variações na
forma de implantação para criar um ambiente de “planta dominada”.
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DEFASAGEM

EMERGÊNCIA
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Qual o impacto na uniformidade de profundidade de semeadura da 

soja e a utilização de sementes com altíssimo vigor no 

desenvolvimento e na produtividade da soja?

Fotos: arquivo pessoal
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COLETA POR PLANTA

Fotos: arquivo pessoal



PLANTAS 

DEFASADAS 

Plantas defasadasPlantas normais
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30 PLANTAS DEFASADAS 30 PLANTAS NORMAIS
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Produtividade
Tratamento

Vigor de 

Sementes

Profundidade 

(cm)

Defasagem de 

semeadura

Produtividade   

(kg ha-1)

1 Alto 3 -- 5206,6 ab

2 Alto 4,5 -- 5122,6 abc

3 Alto 6 -- 4714,9 bc

4 Alto
3 (80%) 

6 (20%)
--

5085,6 abc

5
Alto (80%)

Baixo (20%)
3 --

5356,0 a

6 Alto 3
ZERO (80%)

4DAP (20%) 4994,3 abc

7 Baixo 3 -- 4672,8 c

CV (%) 4,4

P > F 0,0033
Letras iguais não diferem ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade de erro.
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“Para você ver melhor a ilha, o ideal é

pegar seu barco e se afastar... afinal, a

mesma árvore que te oferece conforto e

sombra também obstrui a sua visão”.
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DO QUE PRECISAMOS ?
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Marcus Leal

marcusleal.ap@gmail.com

+55 (66) 99673-1625
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contato@boi24h.com.br

+55 (66) 99717-4090


