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RESUMO 

 

Relação entre índice de área foliar e a interceptação da radiação fotossinteticamente 

ativa pela soja e milho 
 

Atendendo a crescente demanda mundial por alimentos, o Brasil apresenta papel 

fundamental na produção de grãos. Ocupando a posição de maior produtor mundial de soja e 

terceiro de milho, a produção do complexo soja-milho representa 88% da produção de grãos 

no país, estando inserida entre as atividades econômicas mais importantes para produção de 

alimentos. A radiação solar incidente na superfície da terra é a principal fonte de energia para 

o desenvolvimento dos vegetais, à medida que o melhor aproveitamento desse recurso deve 

ser proporcionado na busca por aumentos de produtividades. Dessa maneira, a adequação no 

arranjo de plantas através do espaçamento entre as linhas de cultivo ou a densidade 

populacional devem estar de acordo com as condições do local de cultivo, possibilitando 

máximo aproveitamento pelas plantas. A presente pesquisa testou diferentes populações de 

plantas em dois cultivares de soja, além de diferentes espaçamentos entre linhas de cultivo do 

milho, buscando entender a relação entre o índice de área foliar (IAF) gerado pelas plantas e 

radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) por elas ao longo do ciclo produtivo. 

Foram semeadas cinco populações de plantas para dois cultivares com características distintas 

durante duas safras 2019/2020 e 2020/2021, à medida que cinco espaçamentos entre linhas de 

cultivo foram comparados em duas variedades de milho durante a segunda safra 2019/2020. 

Avaliou-se o desenvolvimento das plantas através de parâmetros biométricos, tais como: 

número de nós, número de ramificações laterais, altura e massa seca de planta para a soja, 

sendo observado para o milho os parâmetros altura de plantas, diâmetro de colmo e massa de 

planta. Medições de IAF foram realizadas através de integrador de área foliar da LICOR, LI-

3100, de modo que as medições de RFAint foram realizadas com sensor quantum portátil, 

coletando dados acima e abaixo do dossel das plantas de soja e milho. Dados coletados foram 

relacionados ao final de cada safra com valores de produtividade das culturas. Os resultados 

evidenciam que independente do cultivar, alterações na densidade de plantas de soja 

promovem diferenças em sua morfologia, de maneira que elevadas populações acarretam em 

plantas com menores número de nós, ramificações laterais e massa seca de parte aérea, além 

de maiores alturas de plantas, aumentando riscos de acamamento. O IAF das plantas de soja 

apresenta relação diretamente proporcional ao aumento da densidade de plantas até o 

momento do florescimento, entretanto, picos de RFAint variam conforme cultivar, sendo 

observados no florescimento e enchimento de grãos. Densidades populacionais de soja que 

proporcionaram valores máximos de RFAint entre 90% e 93% apresentaram maior 

produtividade de grãos, variando o estádio fenológico de maior interceptação de luz entre os 

cultivares. Maiores diferenças no desenvolvimento das plantas de milho são observadas com 

redução do espaçamento para 0,25 metros, de modo que, menores espaçamentos apresentam 

menores valores de IAF no pré-pendoamento, porém com maiores valores de RFAint na 

mesma época. Para o milho, valores mais elevados de RFAint no momento do pré-

pendoamento resultaram em menores produtividades da cultura. 

 

Palavras-chave: Soja, Milho, Arranjo de plantas, IAF, RFA interceptada 
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ABSTRACT 

 

Relationship between leaf area index and photosynthetically active radiation 

interception by soybean and corn 

 

Given the growing world demand for food, Brazil plays a key role in grain production. 

Occupying the position of the world's largest producer of soybeans and the third largest 

producer of corn, the production of the soybean-corn complex represents 88% of grain 

production in the country, being among the most important economic activities for food 

production. Solar radiation incident on the earth's surface is the main source of energy for the 

development of plants, as the best use of this resource must be provided in the search for 

productivity increases. In this way, the adequacy in the arrangement of plants through the 

spacing between the cultivation lines or the population density must be in accordance with the 

conditions of the cultivation site, allowing maximum use by the plants. The present research 

tested different plant populations in two soybean cultivars, in addition to different spacing 

between corn crop rows, seeking to understand the relationship between the leaf area index 

(LAI) generated by the plants and intercepted photosynthetically active radiation (RFAint) by 

them throughout the production cycle. Five plant populations were sown for two cultivars 

with distinct characteristics during two seasons 2019/2020 and 2020/2021, as five spacings 

between crop rows were compared in two corn varieties during the second season 2019/2020. 

Plant development was evaluated through biometric parameters, such as: number of nodes, 

number of lateral branches, height and plant dry mass for soybean, being observed for corn 

the parameters plant height, stem diameter and mass. of plant. LAI measurements were 

performed using LICOR's LI-3100 leaf area integrator, so that RFAint measurements were 

performed with a portable quantum sensor, collecting data above and below the canopy of 

soybean and corn plants. Collected data were related at the end of each season with crop yield 

values. The results show that, regardless of the cultivar, alterations in the density of soybean 

plants promote differences in their morphology, so that high populations result in plants with 

lower number of nodes, lateral ramifications and aerial part dry mass, in addition to higher 

plant heights, increasing the risk of lodging. The LAI of soybean plants is directly 

proportional to the increase in plant density until flowering, however, RFAint peaks vary 

according to cultivar, being observed at flowering and grain filling. Soybean population 

densities that provided maximum values of RFAint between 90% and 93% showed higher 

grain yield, varying the phenological stage of higher light interception between cultivars. 

Greater differences in the development of maize plants are observed when the spacing is 

reduced to 0.25 meters, so that smaller spacings have lower LAI values in pre-tapping, but 

with higher RFAint values at the same time. For maize, higher RFAint values at the time of 

pre-tanning resulted in lower crop yields. 

 

Keywords: Soybean, Corn, Plant arrangement, LAI, PAR intercepted 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção brasileira de grãos, nas últimas duas safras, atingiu valores de 252 milhões 

de toneladas, sustentados em decorrência do aumento da área cultivada no país, 

principalmente com a soja e o milho cultivado em segunda safra (CONAB, 2021). A safra 

brasileira 2020/2021 foi marcada pela produção recorde de soja, com 135 milhões de 

toneladas e a continuidade na posição de maior produtor mundial do grão, porém, para a 

cultura do milho, em decorrência de problemas climáticos que atingiram principalmente o 

cultivo em segunda safra, houve pior registro desde a temporada 2017/2018, apontando 

valores de 85,7 milhões de toneladas. 

Apesar do potencial produtivo das culturas ser determinado geneticamente, o quanto 

desse potencial que será atingido depende de uma série de fatores limitantes que estarão 

atuando sobre as plantas em algum momento de seu ciclo. Alternativas de manejo podem ser 

adotadas durante a condução das culturas para minimizar o efeito desses fatores e melhorar o 

aproveitamento dos recursos ambientais pelas plantas (HEIFFIG et al., 2006). 

Segundo Ritchie et al., (1994) altas produtividades são obtidas através de práticas 

culturais que, associadas às condições ambientais favoráveis, possibilitem uma maior taxa de 

acúmulo de matéria seca nos grãos. Dentre as práticas consideradas essenciais, temos: 

semeadura na época recomendada para região, uso de espaçamentos e densidades 

populacionais adequadas, monitoramento e controle fitossanitário e redução de perdas na 

colheita. 

O melhor aproveitamento dos recursos de luz, água e nutrientes pelas plantas se dão 

através de estudos e novas tecnologias que possibilitem melhor adequação da densidade de 

plantas por área. A adequação no arranjo das plantas através de alterações no espaçamento 

entre as linhas de cultivo ou a densidade populacional de plantas, são práticas importantes 

para aumentar o rendimento das culturas (SILVA et al., 2006). 

A principal fonte de energia para o desenvolvimento dos vegetais provém da radiação 

solar incidente na superfície terrestre, à medida que as condições de desenvolvimento das 

plantas irão influenciar na interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (FONTANA et 

al., 2012), considerada um dos principais componentes de produtividade das culturas 

(OTTMAN; WELCH, 1989). 
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Possuindo importante relação com a interceptação da RFAint, o índice de área foliar 

(IAF) das culturas pode variar conforme genótipo, densidade populacional de plantas e 

condições edafoclimáticas da região produtora (TOLLENAR et al., 1994). O IAF elevado em 

função de uma alta densidade de plantas no momento da semeadura pode proporcionar maior 

interceptação da RFA, porém com baixa qualidade ao longo do dossel, podendo promover 

uma maior senescência das folhas dos terços médio e inferior das plantas. Entretanto, o 

emprego de baixas populações de plantas pode provocar baixo aproveitamento no uso da 

radiação solar através de uma menor capacidade de interceptação da RFAint. 

Portanto, é de extrema importância que o arranjo de plantas e a densidade 

populacional das culturas estejam de acordo com a época de semeadura e as características do 

local de cultivo, de modo que as plantas possam aproveitar o máximo da radiação 

fotossinteticamente ativa e expressar, na ausência de estresses, todo seu potencial de 

rendimento. Esse projeto visou compreender a influência do índice de área foliar e a 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa nas culturas de soja e milho, de modo que 

decisões tomadas no momento da instalação da cultura possam proporcionar melhor 

desenvolvimento das plantas e, consequentemente, maior rendimento na colheita. 
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2. HIPÓTESE E OBJETIVO 

2.1. Hipótese 

(i) Diferenças na densidade populacional de plantas de soja permitem que sejam 

encontrados valores ótimos de índice de área foliar (IAF) e radiação 

fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) e, que esses valores indiquem o 

máximo de rendimento da cultura. 

(ii) Diferenças no espaçamento entre linhas de cultivo do milho, mantendo a população de 

plantas, permitem que sejam encontrados valores de índice de área foliar (IAF) e 

radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) que proporcionem maiores 

produtividades da cultura. 

 

2.2. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi verificar a influência do índice de área foliar e a radiação 

fotossinteticamente ativa interceptada através de diferentes densidades populacionais na 

cultura da soja e diferentes arranjos de espaçamento na cultura do milho, avaliando o 

crescimento e desenvolvimento das plantas e a produtividade das culturas.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Produção de grãos no Brasil. 

Segundo dados da FAO (2015), aproximadamente 850 milhões de pessoas, ou seja, 

uma em cada nove pessoas do mundo, não conseguem se alimentar o suficiente para terem 

uma vida saudável e ativa, à medida que projeções de crescimento populacional indicam um 

número superior a 9,5 bilhões de pessoas em 2050, o qual ocorrerá principalmente em países 

em desenvolvimento (ONU, 2014).  

Restrições na expansão do uso de terras para fins agropecuários fomentam o debate 

sobre aumento na produtividade das culturas como forma de ampliar a oferta de alimentos no 

mundo (FAO, 2015). Neste contexto, segundo projeções da Companhia Nacional de 

Abastecimento (2021), a produção de grãos no Brasil aumentará 27,1% nos próximos 10 

anos, alcançando valores de 333 milhões de toneladas. Com relação à área plantada, o 

crescimento projetado ao longo desse período será de 17,6%, totalizando 80,8 milhões de 

hectares destinados à produção de grãos. 

A produção do complexo soja-milho está inserida entre as atividades econômicas mais 

importantes para o aumento na produção de alimentos no mundo, de modo que o constante 

crescimento pode ser atribuído a fatores como a consolidação no mercado internacional e a 

comercialização de produtos e subprodutos desses grãos, os quais devido aos valores 

nutricionais e proteicos, são utilizados para o consumo humano e animal (HIRAKURI; 

LAZZAROTO, 2011). 

Representando 88% da produção de grãos no país, o Brasil possui significativa 

participação mundial na oferta e demanda do complexo soja-milho, sendo fundamental para o 

desenvolvimento de diversas regiões produtoras. De acordo com a Companhia Nacional de 

Abastecimento (2021), o Brasil deverá atingir 252 milhões de toneladas de grãos na safra 

2020/2021, atingindo valores recordes na produção de soja, sustentando a posição de maior 

produtor mundial com 135 milhões de toneladas. Com relação à cultura do milho, o país 

deverá alcançar valores de 85,7 milhões de toneladas do grãos, sendo aproximadamente 70% 

desse valor produzido na segunda safra, principalmente após o cultivo da soja no verão 

(CONAB, 2021). 

Novas práticas de manejo que maximizem a utilização dos fatores ambientais 

disponíveis e aumentem o rendimento de grãos, de preferência sem elevação dos custos de 



16 
 

 

produção, são os principais desafios da agricultura para que o potencial de produção das 

plantas seja atingido (BUTTERY et al., 1993; NUNES, 2015). Dentre os principais fatores 

determinantes para que uma lavoura se instale adequadamente temos a época e operações de 

semeadura, as quais no momento da instalação da cultura irão influenciar diretamente na 

obtenção de altas produtividades (GARCIA et al., 2007).  

 

3.2. Arranjo espacial de plantas e índice de área foliar (IAF). 

Com a recorrente modernização dos materiais genéticos utilizados, se tornam mais 

comuns as discussões sobre arranjo espacial das plantas, que resultam da combinação entre o 

espaçamento entre linhas e/ou número de plantas por metro (CRUZ et al., 2007). Segundo 

Silva et al. (2006) uma das práticas de manejo mais importantes para otimizar o rendimento 

de grãos é a escolha do arranjo espacial das plantas em determinada área a ser plantada, 

devido sua direta influência na maximização da eficiência fotossintética ao longo do ciclo 

produtivo. 

A escolha da densidade de semeadura pode influenciar no crescimento das plantas, 

interferindo na competição intraespecífica por água, luz e nutrientes, podendo provocar 

mudanças morfológicas como altura, diâmetro de colmos e engalhamento das culturas 

(ARGENTA et al., 2001). O índice de área foliar (IAF) é a relação entre a área foliar e a área 

de solo ocupada pela cultura (HEIFFIG; CÂMARA, 2006) e está diretamente relacionada 

com a densidade populacional e o desenvolvimento das plantas ao longo do ciclo. 

Compreender a evolução do IAF ao longo do ciclo da cultura pode fundamentar práticas de 

manejo que atinjam valores adequados para obtenção de altas produtividades 

(TAGLIAPIETRA et al., 2018). 

Em culturas de ciclo anual, o IAF aumenta conforme as plantas se desenvolvem dentro 

do ciclo produtivo, até o momento em que não há mais emissão e expansão de folhas e se 

atinge o valor máximo de área foliar em área de solo. Com a senescência foliar, o valor de 

IAF tende a diminuir até o momento da colheita (BALBINOT JUNIOR et al., 2018). 

Considera-se o IAF “crítico” de uma cultura a quantidade requerida de área foliar para 

interceptar 95% da radiação solar incidente sobre as plantas ao meio dia (MULLER, 1981). 

Segundo Balbinot Júnior et al. (2018), baixos valores de IAF podem restringir o 

desenvolvimento das plantas, diminuindo o acúmulo de biomassa e a produtividade devido ao 
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menor aproveitamento da radiação. Em contrapartida, IAF excessivos podem também 

prejudicar o rendimento da cultura devido ao alto gasto energético das plantas provocado pela 

respiração e fotorrespiração, a perda de folhas do terço inferior através de uma senescência 

precoce e ataque de pragas e doenças e acamamento de plantas.  

A cultura da soja apresenta alta plasticidade, possuindo capacidade de se adaptar às 

condições ambientais e de manejo, modificando sua morfologia a fim de se adequar ao espaço 

disponível imposto pelo sistema de cultivo (PIRES et al., 2000). Essa característica oferece 

uma percepção equivocada da existência de uma ampla faixa de populações que possa ser 

utilizada sem que haja interferência na produtividade de grãos (LUDWIG et al., 2011). 

Estudos de Gaudêncio et al. (1990) demonstraram que a melhor população de plantas para a 

soja, em sistema de plantio convencional, foi de 400.000 plantas por hectare, havendo uma 

tolerância para variações de 25% desse valor para mais ou para menos. Lambert et al. (2007) 

afirmam que, em condições de boa distribuição de chuvas e noites frescas, existem condições 

muito favoráveis ao desenvolvimento vegetativo da soja, podendo ser utilizadas populações 

de 300.000 plantas por hectare para menos. 

Pesquisas apontam que a utilização de densidades populacionais maiores não 

incrementam em produtividade de grãos, favorecendo o acamamento de plantas, sendo 

ferramentas de manejo em casos específicos como, por exemplo, em semeaduras tardias 

(LUDWIG, 2007). Zanon et al. (2015) afirmam que o IAF máximo para a cultura da soja 

ocorre no estádio fenológico R5, caracterizado pelo enchimento de grãos. Outros autores 

relatam que a interceptação máxima de luz pelo dossel da soja deve ocorrer até o 

florescimento, atingindo valores de IAF entre 3,5-4,0 nesse estádio fenológico (BOARD; 

HARVILLE, 1992).  

Diferente do observado para a cultura da soja, o milho apresenta baixa plasticidade, 

havendo menor capacidade de perfilhamento, concentrando toda a energia da planta no colmo 

principal (DOEBLEY, 2004). Na ausência de mecanismos eficientes de compensação de 

espaços e limitada capacidade de expansão foliar, o arranjo de plantas se torna ainda mais 

importante fator de interferência na produtividade do milho (STRIEDER et al., 2007).  

 Em decorrência de diferenças em estatura, número de folhas, IAF e distribuição 

azimutal das folhas no colmo principal, os genótipos de milho podem sofrer modificações sob 

altas densidades ou sob espaçamentos reduzidos (MADDONNI; OTEGUI, 1996). Estudos de 

Girardin & Tollenaar (1994) avaliaram a posição das folhas do extrato superior das plantas de 
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milho conforme densidade de plantio e espaçamento entre linhas. Os autores observaram que 

em altas densidades populacionais e espaçamentos maiores, as folhas são mais 

perpendiculares à linha de semeadura e que mudanças no espaçamento geralmente possuem 

pouco efeito no IAF.  

 O aumento rápido da eficiência na interceptação da radiação solar incidente sobre as 

plantas de milho se deve ao rápido desenvolvimento vegetativo e aumento do IAF. Estudos de 

Muller & Bergamaschi (2005) observaram que 92% da radiação interceptada pelas plantas de 

milho é absorvida pelo dossel, visto que, na medida em que o IAF aumenta, ocorre maior 

sombreamento no interior do dossel. Os autores relatam que valores de IAF acima de 2,7 

proporcionam aumentos decrescentes na interceptação da radiação, de maneira que valores 

máximos de eficiência são alcançados com IAF entre 5 e 6. 

 

3.3. Radiação fotossinteticamente ativa interceptada. 

A principal fonte de energia para o ambiente provém da radiação solar, sendo um dos 

elementos meteorológicos com maior influência na fisiologia das plantas, determinando o 

desenvolvimento e o crescimento das plantas (CURRY et al., 1975). De toda radiação solar 

global que chega na superfície do dossel de uma cultura, parte será refletida, parte será 

absorvida e parte será transmitida, à medida que os níveis energéticos que atingem a 

superfície do solo irão depender da estruturação e arquitetura das plantas (NORMAN; 

CAMPBELL, 1989). 

 Toda energia necessária para realização da fotossíntese é proveniente da radiação 

solar, porém não são todos os comprimentos de onda do espectro solar que podem ser 

utilizados pelas plantas no processo de conversão de energia. Os cloroplastos das plantas 

possuem sensibilidade seletiva, de modo que a fração utilizada para converter energia dos 

fótons incidentes em energia química, para o processo fotossintético das planas, se encontra 

na faixa de 400 a 700 nm, denominada radiação fotossinteticamente ativa (RFA ou PAR – do 

inglês, Photosynthetically Active Radiation) (FINCH, 2004). Segundo Ometto (1981), a faixa 

de luz visível denominada RFA, corresponde à aproximadamente 45% de toda radiação 

incidente. 

 Nem toda radiação fotossinteticamente ativa incidente sobre a superfície de um dossel 

das plantas será interceptada pelo mesmo, sendo essa fração dependente da arquitetura e do 
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IAF. A capacidade de interceptar a radiação solar incidente para utilização em processos 

fotossintéticos é considerada como eficiência de interceptação pelo dossel, porém nem toda 

radiação que a planta consegue interceptar é absorvida pela mesma (THORPE, 1978). Estudos 

na cultura do milho demonstraram que menos de 10% da RFA interceptada não é absorvida 

pelo dossel das plantas, mais precisamente 8% segundo Muller e Bergamaschi (2005) e 

menos de 3,5% segundo Gallo (1986).  

A produção final de biomassa pelas plantas é baseada na quantidade de radiação solar 

que o dossel consegue interceptar e na sua eficiência de conversão em matéria seca 

(THOMAS; FUKAI, 1995), porém, Taiz & Zeiger (2004) afirmam que apenas 5% de toda 

energia absorvida pelas plantas serão convertidos em carboidratos pela fotossíntese. Estudos 

de Monteith (1977) em diversas culturas, observaram que, em média, para cada 1,4 mega-

Joule de  RFAint, ocorre a produção de 1,4 grama de biomassa estrutural.  

Em geral, a interceptação de luz pelo dossel das plantas está relacionada ao índice de 

área foliar (IAF). Sangoi et al. (2001) afirma que maiores índices de área foliar resultam no 

aumento da radiação fotossinteticamente ativa e, consequentemente, no aumento da atividade 

fotossintética e produção de matéria seca por planta. Rodrigues et al. (2006) afirma que não o 

maior, porém o melhor índice de área foliar para a cultura pode ser obtido através do manejo 

do espaçamento e da população de plantas, potencializando o rendimento de grãos através do 

melhor aproveitamento do IAF de cada genótipo. 

Observando a eficiência da absorção de RFA em relação à arquitetura do dossel das 

plantas de soja, Martorano et al. (2008) concluíram que no início do ciclo produtivo a 

eficiência é baixa, sendo cerca de 4%, aumentando ao longo das fases fenológicas até atingir o 

valor máximo de 95% no IAF máximo de 6,3. Para a cultura do milho, Sangoi et al. (2011) 

observaram que a redução do espaçamento entre linhas da cultura promoveu aumento na 

interceptação da radiação solar no início do ciclo, porém não afetou a  produtividade final. 

Argenta et al. (2001) com híbridos simples de milho, avaliando o efeito da redução do 

espaçamento entre linhas, concluíram que a resposta no rendimento de grãos foi influenciada 

pelo híbrido e pela densidade de plantas na área. 

Neste contexto, estratégias como o aumento da densidade de plantas ou redução do 

espaçamento podem proporcionar aumento do IAF, aumentando assim a interceptação da 

radiação por unidade de área, porém essa prática de manejo propicia sombreamento mais 

rápido do solo, predispondo uma menor incidência luminosa nos terços inferiores do dossel 
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(BALBINOT; FLECK, 2005). O uso de espaçamentos mais amplos, apesar de diminuir a 

interceptação de luz por unidade de área, pode propiciar melhor penetração de luz, auxiliando 

também no manejo de doenças, melhorando a penetração e persistência dos fungicidas 

utilizados nos controles de enfermidades (MALDALOSSO, 2006). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Descrição da área experimental 

A pesquisa foi realizada em uma propriedade rural (21°70’ S; 47°23’ O; 716 m de 

altitude) localizada no município de Tambaú, Estado de São Paulo, sobre Latossolo Vermelho 

Eutroférrico (EMBRAPA, 2006) de textura argilosa. O clima no local é classificado como Cfa 

– temperado quente úmido (Köppen, 1936), de maneira que os dados de temperatura e 

precipitação foram obtidos através de estação meteorológica presente no local. 

Os manejos fitossanitários, tais como, aplicações de fungicidas, inseticidas e 

herbicidas foram realizados com base em amostragens e levantamentos de níveis de controle, 

à medida que a adubação se manteve a mesma para todos os tratamentos, havendo apenas 

diferença entre as culturas, atendendo as demandas nutricionais de cada uma.  

 

Tabela 1. Caracterização química do solo nas profundidades de 0,0 – 0,2 e 0,2-0,4 m. 

Prof. pH C org. Total P S K Ca Mg Al H+Al SB CTC V m 

M CaCl2 g dm-3 mg dm-3 -------------------------- mmolc dm-3 -------------- --- % -- 

0,0-0,2 5,3 25 72 18 3,2 33 15 0 31 51,2 82 62 0 

0,2-0,4 5,2 25 39 24 2,8 22 10 0 34 34,8 69 51 0 

  B Cu Fe Mn Zn 

 

----------------------------------------------------------- mg dm-3 ----------------------------------------------------- 

0,0-0,2 0,61 4,2 49 28,8 6,4 

0,2-0,4 0,48 2,9 43 18,0 3,1 

pH em CaCl2; matéria orgânica (M.O.) determinada por colorimétrica; fósforo (P) extraído por resina trocadora 

de íons e determinado por colorimétrica; enxofre (S) extraído com fosfato de cálcio 0,01 mol L-1 e determinado 

por turbidimetria; potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) extraídos por resina trocadora de íons e 

determinados por espectrofotômetro de emissão atômica e espectrofotrômetro de absorção atômica 

respectivamente; alumínio (Al) extraído com KCl 1 mol L-1 e determinado por colorimetria; acidez potencial 

(H+Al) determinado pelo método SMP; soma de bases trocáveis (SB); capacidade de troca catiônica a pH 7,0 

(CTC); saturação por bases (V%); saturação por alumínio (m%) e boro (B), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês 

(Mn) e zinco (Zn) determinados por espectrofotometria de absorção atômica e extraídos por DTPA. 

 

Tabela 2. Caracterização física do solo nas profundidades de 0,0-0,2 e 0,2-0,4 m. 

Areia Silte Argila 

----------------------------------------------- g kg-1 ----------------------------------------------- 

310 136 554 

 

4.1.1. Cultura da soja 

O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados (DBC), sendo 5 

tratamentos e 4 repetições, realizado nas safras 2019/2020 e 2020/2021. As parcelas 
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experimentais foram constituídas de 7 linhas de plantio espaçadas a 0,5 metro com 

comprimento de 6,0 metros. Os tratamentos foram constituídos de 5 diferentes densidades 

populacionais de plantas de soja na área, promovendo variações com base na população de 

plantas recomendada pela empresa detentora do material genético para a região.  

Nas duas safras de estudo foram utilizados dois cultivares de soja amplamente 

cultivados na região, com diferentes grupos de maturação e características morfológicas. Um 

dos cultivares utilizados foi o Monsoy 5947 IPRO®, com hábito de crescimento 

indeterminado, grupo de maturação 5.9, arquitetura de plantas ereta, médio/bom 

engalhamento e exigência média/alta em fertilidade de solo. O segundo cultivar semeado foi o 

Monsoy 6410 IPRO®, com hábito de crescimento indeterminado, grupo de maturação 6.4, 

arquitetura de plantas semi-ereta, alto engalhamento e exigência média em fertilidade de solo. 

As populações utilizadas podem ser observadas na tabela 3. 

 

Tabela 3. Descrição das densidades populacionais de plantas de soja por hectare e suas 

variações conforme recomendação ideal para região de cultivo. 

Tratamento 

Densidade populacional 

Var (%) M5947IPRO M6410IPRO 

plantas.hectare-1 

1 320.000 280.000 0 

2 400.000 350.000 25 

3 240.000 210.000 -25 

4 480.000 420.000 50 

5 160.000 140.000 -50 

  

O plantio foi realizado com plantadeira pneumática de 7 linhas, regulada com a maior 

densidade populacional entre os tratamentos. Após a emergência da cultura foi realizado o 

desbaste manual das plantas nas parcelas experimentais conforme o número de sementes por 

metro indicado para cada população desejada. Houve diferença na data de semeadura entre as 

safras 2019/2020 e 2020/2021, sendo instalados os experimentos nos dias 25/10/2019 e 

20/11/2020, respectivamente. O atraso na semeadura da safra 2020/2021 ocorreu devido aos 

baixos índices de precipitação na região durante o mês de outubro e a primeira quinzena de 

novembro, impossibilitando a instalação do experimento. 
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4.1.2. Cultura do milho 

O delineamento experimental adotado para a cultura do milho também foi em blocos 

casualizados (DBC), com 5 tratamentos e 4 repetições, porém realizado apenas na safra 

2019/2020. As parcelas experimentais foram constituídas de uma área de 36 m², variando o 

número de linhas conforme o espaçamento utilizado em cada tratamento. Diferente da soja, 

todos os tratamentos no milho apresentaram densidade populacional de 60.000 plantas por 

hectare. Neste caso, houve diferença no arranjo espacial de plantas através de diferentes 

espaçamentos entre linhas e, consequentemente, diferentes números de plantas por metro de 

cultivo, conhecido como “estande”. Os tratamentos foram constituídos de 5 diferentes 

espaçamentos entre linhas, variando o número de plantas por metro conforme a distância entre 

as linhas de cultivo.  

Foram utilizadas duas variedades de milho recomendadas para a região, porém com 

diferentes finalidades de cultivo e características morfológicas de plantas: Biomatrix 3066 e 

Syngenta Status®. O híbrido Biomatrix 3066® possui aptidão para milho verde e silagem, 

com ciclo precoce, arquitetura semi-ereta, altura de planta aproximadamente 2,75 metros e 

altura da inserção da espiga em 1,75 metros, com grãos dentados amarelos. O híbrido 

Syngenta Status® apresenta finalidade para produção de grãos, com ciclo precoce, menor 

altura de planta e da inserção da espiga, com grãos alaranjados. Os tratamentos podem ser 

observados na tabela 4, à medida que não houveram variações entre os híbridos de milho. 

 

Tabela 4. Descrição dos tratamentos conforme espaçamento entre linhas, estande de plantas e 

densidade populacional de híbridos de milho recomendados para a região de cultivo. 

Tratamento 
Espaçamento Estande 

Densidade 

Populacional 

metro plantas.metro-1 plantas.hectare-1 

1 0,50 3 60.000 

2 1,00 6 60.000 

3 0,50 x 1,00 4,5 60.000 

4 0,75 4,5 60.000 

5 0,25 1,5 60.000 

 

O plantio das parcelas experimentais de milho ocorreu no dia 05/03/2020 e foi 

realizado com semeadora mecânica de duas linhas, alterando a distância entre os carrinhos 

conforme variava o espaçamento de plantas desejado. Novamente a regulagem permaneceu 
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para o tratamento com maior número de plantas por metro, realizando o desbaste manual após 

a emergência das plantas. Prejudicado pelas geadas que atingiram a região durante o inverno 

de 2021, não foi possível realizar um novo ciclo de produção do milho neste trabalho. 

 

4.2. Avaliações 

4.2.1 Avaliações de desenvolvimento e produção na cultura da soja 

 Foram realizadas 4 avaliações de desenvolvimento das plantas de soja ao longo do 

ciclo produtivos, sendo elas realizadas nos estádios fenológicos segundo Fehr & Caviness 

(1977) V4 (quarto nó com o terceiro trifólio totalmente expandido), V8 (oitavo nó e sétimo 

trifólio totalmente expandido), R1/R2 (florescimento) e R5 (início do enchimento dos grãos). 

Avaliou-se em cada fase fenológica o número de nós, número de ramificações laterais ou 

“engalhamento”, altura de plantas e massa de matéria seca de parte aérea. Avaliações visuais 

do acamamento de plantas foram realizadas ao longo do ciclo da cultura. 

 Em cada avaliação foram coletadas 8 plantas do material M5947IPRO e 7 plantas do 

material M6410IPRO, sendo o equivalente ao número de plantas por metro do tratamento 

com população de plantas mais baixa. O número de nós não considerou a inserção 

cotiledonar, iniciando a contagem a partir das folhas unifolioladas até o último trifólio 

totalmente expandido no eixo principal da planta. Ramos laterais foram considerados quando 

apresentaram pelo menos dois trifólios em sua extensão. A altura das plantas de soja 

considerou o primeiro nó cotiledonar até o último trifólio totalmente expandido. Ao final das 

avaliações as plantas foram colocadas em estufa de circulação e renovação forçada de ar, à 65 

°C, até atingirem massa constante. 

 Ao final do ciclo produtivo da cultura, na maturidade fisiológica das plantas, além da 

produtividade final da cultura em sacos por hectare, foram realizadas as avaliações dos 

componentes de produção, tais como: número de vagens por planta, número de grãos por 

vagem e massa de mil grãos. 
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Figura 1. Realização de avaliações de desenvolvimento das plantas de soja. Medição da 

altura de planta. 

 

4.2.2. Avaliações de desenvolvimento e produção na cultura do milho 

 Para a cultura do milho foram realizadas 3 avaliações ao longo do ciclo fenológico das 

plantas segundo Fancelli (1986): V4 (quarta folha com colar visível), V8 (oitava folha com 

colar visível) e VT (pendoamento). Nesse caso, em cada fase fenológico, avaliou-se a altura 

de plantas, o diâmetro de colmos e a massa seca de parte aérea. Avaliações visuais de 

acamamento e quebramento de colmos foram realizadas ao longo de todo ciclo. 

 Em cada época de avaliação foram coletadas 6 plantas de milho. A altura de plantas 

foi medida do primeiro nó até a intersecção da última folha totalmente expandida nos estádios 

V4 e V8 e, até o pendão no estádio VT. O diâmetro de colmos foi medido com paquímetro 

digital, considerando o primeiro entrenó na base do colmo produtivo, representando local de 

maior reserva das plantas e, após as avaliações, as plantas foram colocadas em estufa de 

circulação e renovação forçada de ar, à 65°C, até atingirem massa constante. 

 Juntamente com a produtividade final das parcelas na maturidade fisiológica das 

plantas, foram realizadas as avaliações dos componentes de produção: número de fileiras de 

grãos, número de grãos por fileira e massa de mil grãos. 
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Figura 2. Realização de avaliações de desenvolvimento das plantas de milho. Medição do 

diâmetro de colmo. 

 

4.2.3. Índice de área foliar (IAF) 

 Em cada momento de coleta nas culturas de soja e milho, foram coletadas plantas para 

medição da área foliar e estimativa do índice de área foliar. Primeiramente foram medidas as 

áreas foliares (AF) através de um integrador de área foliar da LICOR, modelo LI-3100, o qual 

estima a área das folhas pelo princípio de células de grade de área conhecida. Considerando a 

área foliar de cada planta, foi calculado o índice de área foliar (IAF) pela equação: 

IAF = AF/S; 

onde AF é a área foliar verde e S é a área do terreno ocupada pela amostra medida. 
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Figura 3. Medições de área foliar através de integrador da LICOR LI-3100. 

 

4.2.3. Radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) 

 A radiação fotossinteticamente ativa foi medida através de um sensor quantum portátil 

PHOTOBIO da Phantom, comercializado pela empresa americana Hydrofarm®. Em cada 

época de avaliação, durante 3 dias consecutivos foram realizadas 10 medições por parcela 

experimental a cada 30 min entre as 11:30h e 13:30h, gerando uma média para cada momento 
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fenológico. Medições de RFA foram realizadas 20 cm acima do dossel das plantas, 

representando a radiação fotossinteticamente ativa incidente, e rente à superfície do solo na 

entrelinha das plantas. A radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) foi 

calculada de acordo com a equação de Varlet-Grancher et al. (1989): 

RFAint = RFAinc – RFAt; 

onde RFAinc é a radiação fotossinteticamente ativa incidente sobre o dossel das plantas e 

RFAt é a radiação transmitida pela cultura, medida ao nível do solo. 

 Os dados de RFA foram registrados pelo sensor quântico em μmol.m-2.s-1 e 

posteriormente expressos em porcentagem, indicando o quanto da radiação 

fotossinteticamente ativa incidente foi interceptada pelo dossel das plantas. 

 

 

Figura 4. Medições de RFA interceptada acima e abaixo do dossel das plantas de soja, 

estimando a RFA interceptada. 
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Figura 5. Medições de RFA interceptada acima e abaixo do dossel das plantas de milho, 

estimando a RFA interceptada 

 

4.3. Análise estatística 

 Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para testar a 

influência dos arranjos populacionais nos parâmetros avaliados durante todo o ciclo das 

culturas. Quando a ANOVA foi significativa (p<0,10) as médias foram comparadas pelo teste 

Tukey. Análises de regressão foram realizadas de modo observar o comportamento de 

parâmetros conforme aumento variação nos arranjos populacionais das culturas. As análises 

estatísticas foram realizadas com o programa SISVAR (FERREIRA, 2000). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Avaliações de desenvolvimento nas culturas 

 Devido ao atraso no plantio em decorrência dos baixos valores de precipitação no 

início da safra, foi possível observar um menor desenvolvimento das plantas na safra 

2020/2021, apresentando valores mais baixos em todos os parâmetros avaliados quando 

comparados à safra anterior. De maneira geral houve diferenças significativas em todos os 

parâmetros avaliados nos dois cultivares utilizados, confirmando a plasticidade da cultura, na 

qual, segundo Uhry et al. (2010) as plantas se adequam às condições impostas pelos sistemas 

de cultivo através de mudanças em sua morfologia. Os dados climatológicos de temperatura e 

precipitação durante as safras estudadas estão demonstrados nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 5. Dados climatológicos de temperatura (médias mensais) e precipitação (somatório 

mensal) durante a safra 2019/2020, em Tambaú/SP. 
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Tabela 6. Dados climatológicos de temperatura (médias mensais) e precipitação (somatório 

mensal) durante a safra 2020/2021, em Tambaú/SP. 

 

 

Tabela 7. Dados climatológicos de temperatura (médias mensais) e precipitação (somatório 

mensal) durante a segunda safra 2020, em Tambaú/SP 
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Cultivar M5947IPRO 

Tabela 8. Médias do número de nós por planta de soja do cultivar M5947IPRO nas duas 

safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Número de nós 

V4 
 

V8 
 

R2 
 

R5 
 

M5947IPRO 

2019/20 

160.000 4,25 a 8,00 a 12,50 a 18,00 a 

240.000 4,00 a 8,00 a 12,25 a 17,50 ab 

320.000 4,00 a 8,00 a 12,00 ab 17,50 ab 

400.000 4,00 a 7,75 a 11,50 ab 16,75 bc 

480.000 4,50 a 7,25 a 11,00 b 16,00 c 

 
CV (%) 8,80 

 

6,52 

 

5,22 

 

2,26 

 
 

DMS 0,72 

 

1,00 

 

1,21 

 

0,76 

   p-Trat. 0,2634 

 

0,2268 

 

0,0325 

 

0,0001 

 

2020/21 

160.000 3,50 a 8,00 a 11,50 a 16,25 a 

240.000 3,75 a 7,50 ab 11,25 a 15,50 ab 

320.000 4,00 a 8,00 a 11,00 a 15,25 bc 

400.000 3,75 a 7,25 b 10,75 a 14,50 c 

480.000 3,75 a 8,00 a 11,00 a 13,00 d 

 

CV (%) 12,65 

 

4,71 

 

5,64 

 

3,30 

 
 

DMS 0,93 

 

0,72 

 

1,23 

 

0,96 

   p-Trat. 0,6991 

 

0,0334 

 

0,5314 

 

0,0000 

 Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F. 

 

Tabela 9. Médias de número de ramificações laterais por planta de soja do cultivar 

M5947IPRO nas duas safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Número de ramos laterais 

V8   R2   R5   

M5947IPRO 

2019/20 

160.000 2,50 a 4,00 a 4,25 a 

240.000 2,25 ab 4,00 a 4,00 a 

320.000 1,75 abc 3,75 a 4,00 a 

400.000 1,50 bc 2,75 b 3,00 b 

480.000 1,00 c 1,50 c 1,75 c 

 

CV (%) 24,32 

 

11,76 

 

8,90 

 
 

DMS 0,86 

 

0,74 

 

0,59 

   p-Trat. 0,0030   0,0000   0,0000   

2020/21 

160.000 2,00 a 3,00 a 3,50 a 

240.000 1,75 ab 3,00 a 3,00 ab 

320.000 1,25 abc 2,00 b 2,50 bc 

400.000 1,00 bc 1,75 b 1,75 cd 

480.000 0,50 c 1,00 c 1,25 d 

 

CV (%) 33,68 

 

10,40 

 

18,24 

 
 

DMS 0,86 

 

0,44 

 

0,86 

   p-Trat. 0,0030   0,0000   0,0001   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F. 
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Tabela 10. Médias de altura de planta do cultivar M5947IPRO nas duas safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Altura de planta (cm) 

V4   V8   R2   R5   

M5947IPRO 

2019/20 

160.000 23,50 a 56,50 d 68,25 e 92,25 e 

240.000 22,50 ab 60,25 cd 74,25 d 98,75 d 

320.000 22,50 ab 62,25 bc 78,50 c 105,50 c 

400.000 20,50 b 67,50 ab 83,00 b 111,25 b 

480.000 23,00 a 72,25 a 89,25 a 118,75 a 

 

CV (%) 4,75 

 

4,99 

 

2,28 

 

1,78 

 
 

DMS 2,09 

 

6,29 

 

3,52 

 

3,68 

   p-Trat. 0,0177   0,0001   0,0000   0,0000   

2020/21 

160.000 21,00 a 53,75 d 62,00 e 84,25 c 

240.000 21,50 a 58,75 b 67,00 d 89,00 c 

320.000 21,75 a 63,25 c 72,25 c 95,50 b 

400.000 22,00 a 69,00 a 78,25 b 101,25 a 

480.000 23,00 a 71,50 a 84,25 a 105,50 a 

 

CV (%) 5,42 

 

2,95 

 

2,47 

 

2,80 

 
 

DMS 2,32 

 

3,66 

 

3,53 

 

5,23 

   p-Trat. 0,2446   0,0000   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F. 

 

Tabela 11. Médias de massa seca de planta do cultivar M5947IPRO nas duas safras 

avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Massa seca de planta (g) 

V4   V8   R2   R5   

M5947IPRO 

2019/20 

160.000 2,26 a 8,36 a 18,43 a 33,19 a 

240.000 2,22 a 8,48 a 15,41 b 26,81 b 

320.000 2,08 a 8,19 a 12,43 c 24,69 bc 

400.000 2,15 a 8,09 ab 10,36 d 20,58 c 

480.000 2,03 a 7,61 b 8,78 e 13,02 d 

 

CV (%) 7,38 

 

3,36 

 

5,24 

 

8,89 

 
 

DMS 0,31 

 

0,54 

 

1,34 

 

4,12 

   p-Trat. 0,3052   0,0071   0,0000   0,0000   

2020/21 

160.000 2,09 a 8,32 a 13,80 a 32,47 a 

240.000 1,93 a 7,97 b 12,11 b 24,69 b 

320.000 2,03 a 7,51 c 10,91 c 19,65 c 

400.000 2,08 a 7,18 d 10,17 c 17,17 d 

480.000 2,04 a 6,82 e 8,07 d 10,63 e 

 

CV (%) 4,88 

 

1,36 

 

3,79 

 

5,37 

 
 

DMS 0,19 

 

0,20 

 

0,82 

 

2,20 

   p-Trat. 0,2543   0,0000   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F. 
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O comportamento do cultivar M5947IPRO foi semelhante nos dois anos de cultivo, de 

modo que aumentos na densidade populacional de plantas proporcionaram diminuição no 

número de nós, número de ramificações laterais e na massa seca por planta de soja. Em 

contrapartida, maiores densidades populacionais proporcionaram maior altura das plantas de 

soja nas duas safras. 

Câmara et al. (1991) sugerem que em altas densidades de plantas, o aumento em altura 

não foi condicionado exclusivamente pelo número de nós formados na haste principal, porém 

também pelo alongamento dos entrenós, resultando em plantas maiores com menor número de 

nós na haste principal. 

Com um hábito de crescimento ereto e menor característica de engalhamento que o 

cultivar M6410IPRO, o material de grupo de maturação 5.9 apresentou maiores diferenças no 

número de nós e ramificações laterais na avaliação realizada durante o enchimento de grãos, 

demonstrando que, as maiores mudanças morfológicas ocorreram após o florescimento da 

cultura. Comparando as duas safras, foi possível observar que no plantio, as plantas se 

desenvolveram menos e ocorreram mais diferenças significativas entre os tratamentos. 

A altura de planta e a massa seca de parte aérea apresentaram valores inversamente 

proporcionais, demonstrando que plantas mais altas, provenientes de populações mais 

adensadas, acumulam menos matéria seca. Nos dois parâmetros, diferenças significativas 

foram observadas desde o estádio fenológico V8, de maneira que, na safra 2019/2020, após o 

enchimento de grãos, ocorreu acamamento das plantas nas parcelas semeadas com a 

população de 480.000 plantas por hectare. 

Mauad et al. (2010) afirmam que o aumento na densidade de semeadura da soja 

apresenta resposta linear à altura de plantas, pois o aumento no número de plantas por metro, 

aumenta também a competição intraespecífica por recursos, provocando estiolamento. A 

competição entre as plantas causada por plantios mais adensados resulta em menor 

disponibilidade de fotoassimilados para o crescimento de ramificações laterais, à medida que 

estes são destinados preferencialmente para o crescimento do eixo principal da soja 

(MARTINS, 1999). 
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Cultivar M6410IPRO 

Tabela 12. Médias de número de nós por planta de soja do cultivar M6410IPRO nas duas 

safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Número de nós 

V4   V8   R2   R5   

M6410IPRO 

2019/20 

140.000 3,50 a 7,75 a 10,25 a 15,50 ab 

210.000 3,25 a 7,50 a 10,50 a 15,75 a 

280.000 3,50 a 7,75 a 10,25 a 15,75 a 

350.000 4,00 a 7,50 a 10,50 a 14,50 bc 

420.000 3,75 a 7,50 a 9,50 a 13,75 c 

 
CV (%) 13,18 

 

7,69 

 

5,73 

 

3,88 

 
 

DMS 0,93 

 

1,15 

 

1,15 

 

1,15 

   p-Trat. 0,2790   0,9224   0,1625   0,0012   

2020/21 

140.000 4,00 a 7,50 a 10,25 a 15,25 ab 

210.000 3,25 a 7,25 a 10,00 a 15,25 ab 

280.000 3,50 a 7,75 a 10,75 a 16,00 a 

350.000 3,75 a 7,75 a 10,25 a 14,50 b 

420.000 3,75 a 8,00 a 10,00 a 12,25 c 

 

CV (%) 13,00 

 

6,20 

 

5,70 

 

3,47 

 
 

DMS 0,93 

 

0,93 

 

1,15 

 

0,99 

   p-Trat. 0,2790   0,2790   0,4015   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

Tabela 13. Médias no número de ramificações laterais por planta de soja do cultivar 

M6410IPRO nas duas safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Número de ramos laterais 

V8   R2   R5   

M6410IPRO 

2019/20 

140.000 1,75 a 3,25 a 4,25 a 

210.000 1,50 a 3,00 ab 3,75 ab 

280.000 1,25 a 2,75 ab 3,75 ab 

350.000 1,50 a 2,00 b 3,00 ab 

420.000 1,50 a 2,00 b 2,50 b 

 
CV (%) 36,00 

 

24,07 

 

20,32 

 
 

DMS 1,06 

 

1,23 

 

1,37 

   p-Trat. 0,7854   0,0451   0,0293   

2020/21 

140.000 2,00 a 2,75 a 3,75 a 

210.000 1,75 a 2,75 a 3,00 a 

280.000 1,75 a 2,50 a 4,00 a 

350.000 1,00 a 2,25 ab 3,00 a 

420.000 0,75 a 1,25 b 1,75 b 

 

CV (%) 45,83 

 

25,72 

 

17,91 

 
 

DMS 1,30 

 

1,16 

 

1,09 

   p-Trat. 0,1847   0,0199   0,0009   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F. 
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Tabela 14. Médias na altura de planta de soja do cultivar M6410IPRO nas duas safras 

avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Altura de planta (cm) 

V4   V8   R2   R5   

M6410IPRO 

2019/20 

140.000 22,50 a 63,50 c 76,50 c 88,00 d 

210.000 22,50 a 64,75 bc 81,25 b 89,25 d 

280.000 22,25 a 67,00 b 84,00 b 93,50 c 

350.000 22,00 a 67,50 b 90,25 a 101,25 b 

420.000 21,25 a 71,00 a 93,75 a 109,50 a 

 
CV (%) 5,43 

 

2,63 

 

2,79 

 

1,95 

 
 

DMS 2,35 

 

3,44 

 

4,66 

 

3,67 

   p-Trat. 0,5793   0,0006   0,0000   0,0000   

2020/21 

140.000 21,50 a 57,25 c 65,50 d 81,75 d 

210.000 19,75 a 62,25 ab 75,25 c 87,50 c 

280.000 20,75 a 66,00 ab 77,75 bc 91,25 bc 

350.000 21,50 a 69,00 a 82,50 ab 94,75 b 

420.000 22,00 a 70,75 a 85,75 a 100,75 a 

 

CV (%) 8,08 

 

5,05 

 

3,94 

 

2,22 

 
 

DMS 3,34 

 

6,45 

 

5,97 

 

9,97 

   p-Trat. 0,4189   0,0006   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

Tabela 15. Médias na massa seca de planta de soja do cultivar M6410IPRO nas duas safras 

avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Massa seca de planta (g) 

V4   V8   R2   R5   

M6410IPRO 

2019/20 

140.000 2,53 a 8,43 a 13,33 a 31,50 a 

210.000 2,43 ab 8,27 a 12,19 ab 29,13 a 

280.000 2,25 b 8,17 a 11,07 b 24,82 b 

350.000 2,45 ab 8,14 a 11,57 b 23,12 b 

420.000 2,31 b 7,91 a 9,42 c 18,26 c 

 
CV (%) 4,56 

 

4,37 

 

6,09 

 

5,37 

 
 

DMS 0,21 

 

0,70 

 

1,38 

 

2,20 

   p-Trat. 0,0235   0,3879   0,0001   0,0000   

2020/21 

140.000 2,16 a 8,24 a 10,65 a 29,23 a 

210.000 2,13 a 8,05 a 10,15 b 25,30 b 

280.000 2,08 a 7,46 b 9,59 c 21,28 c 

350.000 2,12 a 7,37 b 9,06 d 17,43 d 

420.000 2,16 a 6,96 c 8,17 e 13,88 e 

 

CV (%) 7,59 

 

2,35 

 

2,55 

 

5,37 

 
 

DMS 0,32 

 

0,35 

 

0,48 

 

2,20 

   p-Trat. 0,9549   0,0000   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 
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Da mesma forma que o cultivar mais precoce, o material M6410IPRO demonstrou 

comportamento semelhantes nas duas safras. Com um maior ciclo produtivo, hábito de 

crescimento semi-ereto e maior característica de engalhamento, o material M6410IPRO 

apresentou uma menor variação morfológica com relação às mudanças de densidade 

populacional, ou seja, comportamento mais estável. 

Com base nas características do cultivar, observa-se que houve diferenças 

significativas no número de nós entre os cultivares apenas após o florescimento, à medida que 

diferenças no número de ramos laterais foram encontradas, porém apenas quando houve muita 

variação entre as densidades populacionais, como por exemplo, entre os tratamentos com 

160.000 plantas por hectare e o tratamento com 480.000 plantas por hectare. 

Assim como no material M5947IPRO, os dados médios de altura e massa seca de 

plantas foram inversamente proporcionais, à medida que diferenças significativas entre os 

tratamentos foram observadas desde estádios vegetativos e, plantios mais adensados 

proporcionaram plantas mais altas, porém com menor acúmulo de biomassa. Não foi 

observado acamamento de plantas do cultivar M6410IPRO nas duas safras avaliadas. 

Silva et al. (2015), avaliando variações nas populações de plantas de 3 variedades 

observou que menores densidades apresentam altura da primeira inserção de vagens menor, 

dificultando a colheita mecanizadas das plantas de soja. Segundo estudo de Martins et al. 

(1999), trabalhando com 5 densidades de plantas foi verificado que, em épocas ideais de 

semeadura, houve aumento na altura final de plantas conforme foi maior a densidade de 

plantio, entretanto, algumas cultivares, quando plantadas em época tardia, apresentaram 

crescimento muito baixo em baixas densidades, sendo recomendado o aumento de plantas por 

metro. 

Pesquisa de Petter et al. (2016), trabalhando com cinco densidades de semeadura da 

soja observaram que o maior acúmulo de massa seca nas maiores densidades provém do 

maior número de planta por área, não necessariamente de uma maior produção de 

fotoassimilados. Nesse caso, é importante avaliar o acúmulo de matéria seca por planta, 

observando ao final se ocorre compensação entre as diferentes densidades. 
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Variedades de milho 

Tabela 16. Médias na altura de planta de milho das variedades Biomatrix 3066 e Syngenta 

Status durante a safra 2019/2020.  

Safra Variedade 
Espaçamento 

(m) 

Altura de planta (cm) 

V4   V8   VT   

2019/2020 

B3066 

0,50 36,00 a 109,50 b 180,75 b 

1,00 35,50 a 108,25 b 176,00 c 

0,50 x 1,00 34,75 a 109,25 b 177,00 bc 

0,75 34,00 a 109,50 b 179,75 bc 

0,25 35,25 a 111,25 a 185,50 a 

 

CV (%) 3,07 

 

0,65 

 

1,09 

 
 

DMS 2,11 

 

1,40 

 

3,86 

   p-Trat. 0,1575   0,0012   0,0002   

STATUS 

0,50 31,00 a 89,25 b 164,75 b 

1,00 30,75 a 87,00 c 158,00 c 

0,50 x 1,00 32,00 a 87,50 ab 158,75 c 

0,75 33,00 a 88,00 ab 159,00 c 

0,25 32,00 a 93,75 a 171,75 a 

 

CV (%) 4,36 

 

1,23 

 

1,19 

 
 

DMS 2,71 

 

2,14 

 

3,79 

   p-Trat. 0,2154   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

Tabela 17. Médias do diâmetro de colmo de milho das variedades Biomatrix 3066 e Syngenta 

Status durante a safra 2019/2020. 

Safra Variedade 
Espaçamento 

(m) 

Diâmetro de colmo (mm) 

V4   V8   VT   

2019/2020 

B3066 

0,50 10,38 a 18,98 a 28,76 a 

1,00 10,59 a 19,22 a 30,14 a 

0,50 x 1,00 10,76 a 19,39 a 28,73 a 

0,75 10,89 a 19,65 a 29,46 a 

0,25 10,54 a 17,52 b 26,33 b 

 

CV (%) 3,05 

 

3,42 

 

2,80 

 
 

DMS 0,64 

 

1,27 

 

1,58 

   p-Trat. 0,2581   0,0046   0,0003   

STATUS 

0,50 10,19 ab 17,12 b 25,81 b 

1,00 10,30 ab 18,84 a 28,27 a 

0,50 x 1,00 10,33 a 18,44 a 26,87 ab 

0,75 10,02 ab 18,29 a 27,18 ab 

0,25 9,96 b 15,71 c 23,80 c 

 

CV (%) 1,75 

 

2,71 

 

3,09 

 
 

DMS 0,35 

 

0,94 

 

1,60 

   p-Trat. 0,0410   0,0000   0,0001   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 
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Tabela 18. Médias de massa seca de planta de milho das variedades Biomatrix 3066 e 

Syngenta Status durante a safra 2019/2020. 

Safra Variedade 
Espaçamento 

(m) 

Massa seca de planta (g) 

V4   V8   VT   

2019/2020 

B3066 

0,50 6,54 a 17,25 bc 31,74 a 

1,00 6,71 a 17,45 ab 32,52 a 

0,50 x 1,00 6,94 a 17,76 ab 32,37 a 

0,75 6,59 a 17,82 a 32,46 a 

0,25 6,57 a 16,82 c 30,01 b 

 

CV (%) 5,29 

 

1,53 

 

1,37 

 
 

DMS 0,69 

 

0,52 

 

0,86 

   p-Trat. 0,5205   0,0011   0,0000   

STATUS 

0,50 4,95 a 14,15 b 28,46 b 

1,00 5,09 a 14,96 a 29,84 a 

0,50 x 1,00 4,97 a 14,54 ab 29,59 a 

0,75 5,07 a 14,44 b 29,58 a 

0,25 4,83 a 12,98 c 27,25 c 

 

CV (%) 5,31 

 

1,63 

 

1,01 

 
 

DMS 0,52 

 

0,45 

 

0,57 

   p-Trat. 0,6347   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

 Comparando as duas variedades de milho estudadas, foi possível observar que 

espaçamentos menores apresentaram maiores alturas de plantas, menores diâmetros de colmos 

e menor massa seca por planta, à medida que maiores diferenças significativas entre os 

tratamentos foram observadas no pré-pendoamento das plantas de milho (VT). 

 O espaçamento de 0,25 m entre linhas de plantio apresentou menor diâmetro de 

colmos e maior altura de plantas, indicando alongamento dos entrenós da planta de milho. 

Argenta et al. (2001) verificaram que a altura de plantas não foi influenciada por alterações no 

espaçamento de plantas, corroborando com Dourado Neto et al. (2003). 
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5.2. Índice de área foliar (IAF) 

Cultivar M5947IPRO 

  

  

Figura 6. Regressões lineares (V4, V8 e R2) quadrática (R5) entre IAF (em m2.m-2) e 

densidade populacional (em plantas.hectare-1) do cultivar M5947IPRO, na safra 2019/2020, 

nos estádios fenológicos de avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 
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Figura 7. Regressões lineares (V4, V8 e R2) quadrática (R5) entre IAF (em m2.m-2) e 

densidade populacional (em plantas.hectare-1) do cultivar M5947IPRO, na safra 2020/2021, 

nos estádios fenológicos de avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 

 

 O índice de área foliar (IAF) apresentou resposta linear ao aumento da população de 

plantas do cultivar M5947IPRO nas avaliações até o florescimento (R2), demonstrando que 

até o início dos estádios reprodutivos, aumentos no número de plantas por hectare 

proporcionam maiores índices de área foliar. Entretanto, no momento do enchimento de grãos 

(R5), houve resposta quadrática ao aumento de IAF. 

 Apesar do mesmo comportamento nas duas safras de avaliação, os valores máximos 

de índice de área foliar no momento do enchimento de grãos foram distintos entre os anos, de 

maneira que, na safra 2019/2020, o máximo valor de IAF obtido foi de 5,57 com densidade de 

375.000 plantas por hectare e, na safra 2020/21, o valor mais alto de IAF foi calculado em 

5,19 com 416.000 plantas por hectare. 

 A diferença entre os valores máximos de IAF e as populações nas quais foram 

observados nas duas safras, confirmam a diferença no desenvolvimento das plantas de soja do 

cultivar M5947IPRO entre as safras. O plantio mais adiantado da safra 2019/2020, 

proporcionou valores mais elevados de IAF em menores densidades de plantas, porém, o 
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emprego de elevadas densidades também ocasionou acamamento das plantas de soja desse 

cultivar. 

 

Cultivar M6410IPRO. 

  

  

Figura 8. Regressões lineares (V4, V8 e R2) quadrática (R5) entre IAF (em m2.m-2) e 

densidade populacional (em plantas.hectare-1) do cultivar M6410IPRO, na safra 2019/2020, 

nos estádios fenológicos de avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 
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Figura 9. Regressões lineares (V4 e V8) quadráticas (R2 e R5) entre IAF (em m2.m-2) e 

densidade populacional (em plantas.hectare-1) do cultivar M6410IPRO, na safra 2020/2021, 

nos estádios fenológicos de avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F.

  

 O comportamento das plantas do material M6410IPRO foi semelhante ao observado 

no material M5947IPRO com relação ao índice de área foliar e as variações de densidades 

utilizadas apenas na safra 2019/2020, na qual houve resposta linear positiva do IAF em 

relação ao aumento de populações do cultivar até o florescimento da cultura.  

 Os dados do cultivar M6410IPRO na safra 2020/2021 apresentaram resposta linear do 

IAF ao aumento de plantas por hectare apenas durante a fase vegetativa da cultura, de modo 

que, desde o florescimento, densidades mais adensadas apresentaram queda no índice de área 

foliar das plantas. Portanto, no florescimento do cultivar M6410IPRO cultivado na safra 

2020/2021, o valor máximo de IAF foi de 4,73 encontrado na população de 400.000 plantas 

por hectare, porém, no enchimento de grãos, o valor de IAF máximo foi 4,47 com 300.000 

plantas por hectare. 

 Através dos comportamentos dos dois cultivares nas duas safras de cultivo, foi 

possível observar que maiores densidades de plantio proporcionam maiores valores de IAF 

até o florescimento da cultura, à medida que valores máximos de IAF no enchimento de grãos 
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foram observados em densidades intermediárias. Yokoyama et al. (2018), avaliando o 

desempenho de quatro densidades, observaram que as maiores populações apresentaram pico 

de IAF em R3, à medida que o tratamento com menor número de plantas por hectare 

apresentou seu pico de IAF apenas em R4. Os autores justificam que para todas as densidades 

houve rápido declínio do IAF na fase de enchimento de grãos, em função do 

autossombreamento, senescência de folhas do terço inferior e redistribuição dos 

fotoassimilados para os grãos em formação, corroborando com Heiffig (2006). 

Os valores encontrados nos dois cultivares se assemelham à pesquisa de Balbinot 

Junior et al. (2018), na qual comparando densidades populacionais de soja, observaram que o 

pico de IAF foi atingido no estádio fenológico de R3 nas maiores populações, chegando a 

valores de IAF igual a 8,0. Entretanto, os mesmos autores relatam que, com o plantio de 20% 

do indicado de determinado cultivar, o máximo IAF foi atingido apenas no enchimento de 

grãos, concluindo que reduções na densidade de semeadura acarretaram em uma necessidade 

maior de tempo para soja atingir o IAF máximo. 

 Além das variações em densidade populacionais, semeadura em condições 

desfavoráveis afetam o crescimento das plantas e, consequentemente, o índice de área foliar 

da cultura. Nesse caso, pesquisa de Balbinot Júnior et al. (2018) demonstrou que valores 

máximos de IAF na cultura da soja pode chegar a 8,0, porém, em safras com ocorrência de 

déficit hídrico, os valores chegam próximo dos 5,0 em cultivares de crescimento 

indeterminado. 

 Valores elevados de IAF no momento do enchimento de grãos são necessários devido 

à alta demanda do período para viabilizar a granação (SALVAGIOTTI et al.,2008), portanto, 

em pesquisa realizada por Tagliapietra et al. (2018), foi relatado que o IAF ótimo no momento 

do enchimento de grãos variou de 6,0 a 6,5 para cultivares de ciclo indeterminado. 
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Variedades de milho 

Tabela 19. Médias de índice de área foliar das plantas de milho das variedades Biomatrix 

3066 e Syngenta Status durante a safra 2019/2020. 

Safra Variedade 
Espaçamento 

(m) 

IAF (m2.m-2) 

V4   V8   VT   

2019/2020 

B3066 

0,50 0,72 a 1,61 bc 3,23 c 

1,00 0,67 a 1,79 a 3,39 ab 

0,50 x 1,00 0,67 a 1,67 b 3,33 b 

0,75 0,71 a 1,79 a 3,45 a 

0,25 0,69 a 1,51 c 3,12 d 

 

CV (%) 5,83 

 

3,43 

 

1,36 

 
 

DMS 0,08 

 

0,11 

 

0,09 

   p-Trat. 0,3796   0,0000   0,0000   

STATUS 

0,50 0,57 a 1,42 b 3,11 b 

1,00 0,58 a 1,54 a 3,16 ab 

0,50 x 1,00 0,62 a 1,53 a 3,20 a 

0,75 0,57 a 1,52 a 3,21 a 

0,25 0,62 a 1,42 b 3,12 b 

 

CV (%) 5,82 

 

2,88 

 

0,96 

 
 

DMS 0,07 

 

0,08 

 

0,06 

   p-Trat. 0,1485   0,0023   0,0034   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

 Diferenças significativas em IAF das plantas de milho foram observadas a partir de 

V8, à medida que espaçamentos maiores entre linhas de cultivo apresentaram maiores índices 

de área foliar. Dessa maneira, maiores diferenças entre os tratamentos foram observadas na 

variedade Biomatrix 3066, indicando uma maior influência dos espaçamentos em variedades 

com características de maior porte de plantas. 

 Ferreira (2012) constatou menor índice de área foliar nos estádios V6 e VT no 

espaçamento de 0,45 metros quando comparado ao tratamento 0,90 metros, assemelhando 

com estudos de Strieder et al. (2008) que demonstraram aumento do IAF no estádio V9 da 

cultura conforme redução do espaçamento de plantas. Girardin & Tollenaar (1994) afirmam 

que valores de IAF entre 3 e 4 são ideais para máximo desenvolvimento da cultura do milho, 

de modo que, ao contrário de variações na densidade de plantas, mudanças no espaçamento 

possuem pouco efeito no IAF das plantas. 
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5.3. Radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) 

Cultivar M5947IPRO 

  

  
Figura 10. Regressões lineares entre RFA interceptada (em %) e densidade populacional (em 

plantas.hectare-1) do cultivar M5947IPRO, na safra 2019/2020, nos estádios fenológicos de 

avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

  

  
Figura 11. Regressões lineares entre RFA interceptada (em %) e densidade populacional (em 

plantas.hectare-1) do cultivar M5947IPRO, na safra 2020/2021, nos estádios fenológicos de 

avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 

 

 Os valores de radiação fotossinteticamente ativa interceptada (RFAint) nas duas safras 

estudadas apresentaram comportamento linear positivo conforme aumento da população de 

plantas por hectare do cultivar M5947IPRO, em todas as épocas de avaliação. Portanto, 

independente da fase fenológica da cultura, maiores densidades populacionais resultaram em 

uma maior radiação fotossinteticamente ativa interceptada na cultura da soja. 

 Interessante observar que, nas duas safras, as maiores diferenças de RFAint entre 

variações populacionais ocorreram na fase vegetativa, mais precisamente no estádio 

fenológico V8. Na safra 2019/2020, a diferença entre o plantio menos adensado (160.000 

plantas por hectare) e a mais alta densidade de plantas (480.000 plantas por hectare) foi de 

aproximadamente 30% no valor de radiação interceptada pelo dossel, sendo 65,19% e 95,12% 

respectivamente.  

 Da mesma forma, maiores diferenças entre as RFAint entre as densidades foram 

observadas no estádio fenológico de V8 para a safra 2020/2021, mesmo com plantio realizado 

mais tardiamente. Houve diferença de 35,5% na radiação fotossinteticamente ativa 
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interceptada entre a menor e maior densidade populacional, sendo 56,61% e 92,15%, 

respectivamente.  

 Conforme houve avanço das plantas para a fase reprodutiva, a diferença de 

porcentagem de RFAint foi diminuindo entre as densidades. Picos de RFAint foram 

observados, nas duas safras, no momento do florescimento da cultura, à medida que, devido 

menor desenvolvimento das plantas da safra 2020/2021, conforme observado nas avaliações 

de desenvolvimento e IAF anteriores, os valores de RFAint foram menores que os 

encontrados na safra 2019/2020. 

 

Tabela 20. Médias de radiação fotossinteticamente ativa interceptada (em %) do cultivar 

M5947IPRO nas duas safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

RFAint (%) 

V4   V8   R2   R5   

M5947IPRO 

2019/20 

160.000 1,63 d 65,19 d 87,75 d 84,71 e 

240.000 2,39 d 71,98 c 91,11 c 85,72 d 

320.000 3,78 c 85,05 b 94,35 b 86,75 c 

400.000 5,14 b 88,07 b 96,03 ab 87,73 b 

480.000 7,17 a 95,12 a 97,70 a 89,12 a 

 

CV (%) 13,38 

 

2,13 

 

1,37 

 

0,23 

 
 

DMS 1,05 

 

3,39 

 

2,50 

 

0,39 

   p-Trat. 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

2020/21 

160.000 2,14 d 56,61 d 80,66 d 86,99 d 

240.000 2,66 d 69,74 c 85,70 c 88,16 d 

320.000 3,55 c 78,36 b 90,31 b 89,40 c 

400.000 4,72 b 81,44 b 92,64 b 91,17 b 

480.000 5,66 a 92,15 a 95,39 a 92,9 a 

 

CV (%) 10,73 

 

3,29 

 

1,44 

 

0,67 

 
 

DMS 0,78 

 

4,87 

 

2,51 

 

1,18 

   p-Trat. 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 
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Cultivar M6410IPRO 

  

  
Figura 12. Regressões lineares entre RFA interceptada (em %) e densidade populacional (em 

plantas.hectare-1) do cultivar M6410IPRO, na safra 2019/2020, nos estádios fenológicos de 

avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 
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Figura 13. Regressões lineares entre RFA interceptada (em %) e densidade populacional (em 

plantas.hectare-1) do cultivar M5947IPRO, na safra 2020/2021, nos estádios fenológicos de 

avaliação da cultura da soja. (*) Significativo a 0,10 pelo Teste F. 

 

 Houve resposta linear positiva na radiação fotossinteticamente ativa do cultivar 

M6410IPRO com relação ao aumento de populações de plantas em todas as avaliações 

realizadas, nas duas safras observadas, demonstrando que independente do cultivar, quanto 

maior o número de plantas por hectare, maior será a RFAint durante todo ciclo da cultura.  

Da mesma maneira que as maiores diferenças de RFAint ocorreram no estádio 

fenológico V8 para o cultivar M5947IPRO, os valores do cultivar de grupo de maturação 6.4 

não foram diferentes, à medida que, nas safras 2019/2020 e 2020/2021, as diferenças entre a 

RFAint das populações menos (140.000 plantas por hectare) e mais adensadas (420.000 

plantas por hectare) foram de 27,43% e 22,81%, respectivamente. Maior capacidade de 

engalhamento do material M6410IPRO justifica a diferença entre as densidades extremas 

serem menores do que o cultivar M5947IPRO, havendo maior interceptação de radiação nas 

populações menos adensadas. 

Contudo, é interessante observar que o pico de RFAint do cultivar M6410IPRO, nas 

duas safras observadas, ocorreu no enchimento de grãos, diferentemente do cultivar anterior, 
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onde valores de RFAint em R5 foram menores que R2. Esses dados indicam que, 

independente do plantio mais precoce ou tardio, o material com grupo de maturação 6.4 e, 

consequentemente ciclo mais longo para o local, levou mais tempo para atingir o pico de 

radiação fotossinteticamente ativa interceptada. Nesse caso, mesmo populações mais 

adensadas obtiveram aumento na RFAint do florescimento ao enchimento de grãos. 

Observando o desempenho das populações entre as safras estudadas, nota-se que no 

plantio mais tardio, o florescimento das plantas do cultivar M6410IPRO ocorreu mais 

precocemente, de modo que a proximidade entre as avaliações de V8 e R2 proporcionaram 

maiores diferenças de RFAint entre as populações no florescimento, demonstrando menor 

desenvolvimento das densidades menos adensadas no início da fase reprodutiva. 

 

Tabela 21. Médias de radiação fotossinteticamente ativa interceptada (em %) do cultivar 

M6410IPRO nas duas safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

RFAint (%) 

V4   V8   R2   R5   

M6410IPRO 

2019/20 

140.000 1,68 e 64,98 d 81,93 d 91,18 e 

210.000 2,99 d 75,23 c 87,73 c 93,07 d 

280.000 4,98 c 83,25 b 91,22 b 95,32 c 

350.000 6,59 b 86,92 b 93,69 b 97,17 b 

420.000 8,13 a 92,41 a 96,91 a 98,73 a 

 

CV (%) 12,19 

 

2,81 

 

1,57 

 

0,32 

 

 

DMS 1,16 

 

4,44 

 

2,79 

 

0,61 

   p-Trat. 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   

2020/21 

140.000 2,61 c 65,34 d 77,9 d 86,73 d 

210.000 3,9 b 76,03 c 83,89 c 90,58 d 

280.000 4,77 b 82,11 b 88,61 b 93,28 c 

350.000 6,12 a 84,17 b 90,37 b 95,81 b 

420.000 7,02 a 88,15 a 95,92 a 97,87 a 

 

CV (%) 10,73 

 

3,29 

 

1,44 

 

0,67 

 

 

DMS 0,78 

 

4,87 

 

2,51 

 

1,18 

   p-Trat. 0,0000   0,0000   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

 Petter et al. (2018) avaliando diferentes densidades em três cultivares de soja, 

observaram que os valores de RFAint foram significativamente influenciadas pelas 

densidades de cultivo, havendo menores valores nas menores densidades. Corroborando com 

os dados deste trabalho, verificou-se que, independente do cultivar, as maiores diferenças de 
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RFAint em função das densidades populacionais foram verificadas aos 30 DAE, ou seja, 

durante as fases vegetativas da cultura da soja, reduzindo até os 75 DAE, onde não foram 

mais relatadas diferenças significativas entre as densidades. Valores semelhantes foram 

encontrados por Silva et al. (2013). 

 À medida que as plantas de soja se desenvolvem, aumenta o autossombreamento, 

compensando a diferença de área foliar total entre as populações (PETTER et al., 2018), de 

maneira que arranjos de plantas que permitam interceptação da radiação fotossinteticamente 

ativa próximo a 90% são altamente desejáveis na cultura da soja (SILVA et al., 2013). Para 

Petter et al. (2018) apenas a densidade de 20 plantas.m-2 não apresentaram valores de RFAint 

de 90%, se assemelhando com as menores densidades utilizadas para os materiais 

M5947IPRO e M6410IPRO nas safras estudadas. 

 Elevadas densidades proporcionam maiores valores de RFAint, porém ocorre muita 

concentração nas folhas do dossel superior das plantas, reduzindo a radiação que atinge as 

folhas do baixeiro e o solo. Segundo Souza et al. (2010), esse fato pode ser agravado em 

longos períodos de duas nublados e chuvosos, diminuindo a produção energética do terço 

inferior das plantas de soja, o qual pode representar de 35% a 40% do total produzido pela 

planta (BAHRY et al., 2014). 
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Variedades de milho 

Tabela 22. Médias de radiação fotossinteticamente ativa interceptada das plantas de milho 

das variedades Biomatrix 3066 e Syngenta Status durante a safra 2019/2020. 

Safra Variedade 
Espaçamento 

(m) 

RFAint (%) 

V4   V8   VT   

2019/2020 

B3066 

0,50 26,94 b 58,36 b 90,24 b 

1,00 11,30 c 41,02 d 83,65 d 

0,50 x 1,00 23,11 b 50,07 c 88,33 c 

0,75 23,26 b 51,56 c 88,66 bc 

0,25 39,97 a 81,70 a 94,29 a 

 

CV (%) 10,13 

 

3,41 

 

1,89 

 
 

DMS 4,95 

 

3,78 

 

1,09 

   p-Trat. 0,0000   0,0000   0,0000   

STATUS 

0,50 22,15 b 55,05 b 87,79 b 

1,00 11,88 c 39,04 d 81,98 c 

0,50 x 1,00 20,84 b 47,80 c 86,08 b 

0,75 21,12 b 47,64 c 86,20 b 

0,25 35,45 a 74,89 a 92,45 a 

 

CV (%) 11,23 

 

3,16 

 

1,07 

 
 

DMS 4,90 

 

3,27 

 

1,82 

   p-Trat. 0,0000   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

 Nas duas variedades utilizadas, houve diferença significativa na interceptação de 

radiação fotossinteticamente ativa entre os espaçamentos estudados, em todas as épocas 

fenológicas de avaliação. Assim como observado na soja, as maiores diferenças de RFAint 

foram apresentadas durantes as fases mais jovens da cultura do milho, à medida que, no 

momento do pré-pendoamento, as diferenças entre as porcentagens de RFAint foram menores. 

 O menor espaçamento entre plantas apresentou maiores valores de RFAint durante 

todas as épocas de avaliação, ultrapassando valores de 90% nas duas variedades estudadas. 

Strieder et al. (2008) observaram que, independente do híbrido, a redução do espaçamento 

aumentou RFAint, aumentando também a senescência foliar durante a fase R1 da cultura. 
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5.4. Produtividade 

Cultivar M5947IPRO 

Tabela 23. Médias do número de vagens por planta, número de grãos por vagem, peso de mil 

grãos (em gramas) e produtividade (em sacos por hectare) do cultivar M5947IPRO nas duas 

safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Componentes de produção e produtividade 

Vagens Grãos PMG Prod. 

n°.pl-1 n°.vagem-1 g sc.ha-1 

M5947IPRO 

2019/20 

160.000 57,75 a 2,25 ab 153,50 ab 51,71 c 

240.000 54,25 a 2,35 a 155,75 a 80,63 a 

320.000 42,00 b 2,27 a 154,50 a 77,95 ab 

400.000 35,25 b 2,12 ab 148,25 b 71,04 b 

480.000 23,75 c 1,97 b 132,75 c 48,81 c 

 

CV (%) 11,03 

 

6,72 

 

1,90 

 

6,76 

 

 

DMS 9,21 

 

0,29 

 

5,54 

 

8,75 

   p-Trat. 0,0000   0,0277   0,0000   0,0000   

2020/21 

160.000 55,75 a 2,15 a 154,75 a 49,60 c 

240.000 49,25 b 2,27 a 155,75 a 69,70 ab 

320.000 40,00 c 2,27 a 153,00 a 74,99 a 

400.000 31,25 d 2,07 a 149,75 a 63,52 b 

480.000 20,00 e 2,12 a 133,00 b 45,85 c 

 

CV (%) 7,15 

 

4,88 

 

2,17 

 

8,95 

 

 

DMS 5,50 

 

0,21 

 

6,36 

 

10,65 

   p-Trat. 0,0000   0,0675   0,0000   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 

 

 Foram observadas diferenças significativas em todos os parâmetros de produtividade, 

com exceção do número de grãos por vagens na safra 2020/2021. De maneira geral foi 

possível notar que diferenças significativas em número de vagens por planta e peso de mil 

grãos da população mais adensada com todas as demais densidades, nas duas safras de 

avaliação, indicando que os maiores valores de IAF e RFAint não refletiram em rendimento 

de plantas para o cultivar M5947IPRO.  

Quanto ao plantio menos adensado, foram obtidos valores altos dos componentes de 

produção, porém com baixa produtividade final, proporcionado pelo baixo número de plantas 

por hectare no tratamento. Não houve diferenças significativas entre as populações 

intermediárias de 240.000 e 320.000 plantas por hectare nas duas safras avaliadas, porém, 

maiores diferenças com os demais tratamentos foram encontradas na população de 240.000 

plantas por hectare na safra 2019/20 e, 320.000 plantas por hectare na safra 2020/2021.  
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Buscando correlacionar os valores de IAF, RFAint e produtividade, foram 

considerados os valores obtidos no momento do florescimento da cultura, no qual, para o 

cultivar M5947IPRO representou o máximo de interceptação da radiação fotossinteticamente 

ativa entre as populações nas duas safras. Observa-se que o IAF no momento do 

florescimento para a população de 240.000 plantas por hectare na safra 2019/20 foi de 4,0; à 

medida que esse valor proporcionou no florescimento, aproximadamente 91% de 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa. Da mesma maneira, para a safra 

2020/2021, a RFAint no momento do florescimento do cultivar M5947IPRO foi de 

aproximadamente 90%, através de um IAF na mesma época de 4,3.   

Dessa maneira, comparando as duas safras com o cultivar M5947IPRO, de porte ereto 

e menor capacidade de engalhamento, populações que possibilitaram uma interceptação da 

radiação fotossinteticamente ativa próxima de 90% com índice de área foliar entre 4,0 e 4,5, 

apresentaram maiores diferenças significativas em produtividade com as demais densidades. 

 

Cultivar M6410IPRO 

Tabela 24. Médias do número de vagens por planta, número de grãos por vagem, peso de mil 

grãos (em gramas) e produtividade (em sacos por hectare) do cultivar M5947IPRO nas duas 

safras avaliadas. 

Cultivar Safra 
População 

(pl.ha-1) 

Componentes de produção e produtividade 

Vagens Grãos PMG Prod. 

n°.pl-1 n°.vagem-1 g sc/ha-1 

M6410IPRO 

2019/20 

140.000 64,25 a 2,25 a 149,25 ab 53,53 b 

210.000 60,50 a 2,47 a 155,75 a 82,58 a 

280.000 48,75 b 2,25 ab 148,25 ab 75,83 a 

350.000 41,00 b 2,25 ab 141,25 bc 71,72 a 

420.000 22,25 c 1,95 b 133,00 b 38,98 c 

 

CV (%) 11,86 

 

7,75 

 

3,70 

 

10,72 

 

 

DMS 11,01 

 

0,34 

 

10,55 

 

13,56 

   p-Trat. 0,0000   0,0049   0,0007   0,0000   

2020/21 

140.000 61,00 a 2,22 a 153,50 a 48,26 c 

210.000 54,25 b 2,25 a 152,75 a 66,92 b 

280.000 47,25 c 2,30 a 155,00 a 78,08 a 

350.000 39,50 d 2,12 a 148,25 a 71,10 ab 

420.000 23,50 e 2,17 a 136,75 b 45,39 c 

 

CV (%) 10,70 

 

5,20 

 

2,94 

 

7,53 

 

 

DMS 9,47 

 

0,22 

 

8,59 

 

9,15 

   p-Trat. 0,0000   0,2993   0,0005   0,0000   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F 
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 Diferenças significativas foram observadas entre as populações em todos os 

parâmetros, novamente apenas com exceção do número de grãos por vagens na safra 

2020/2021. Assim como observado no cultivar M5947IPRO, foram observados altos valores 

nos parâmetros de produção para a população menos adensada, porém o número de plantas 

por hectare afetou a produtividade final da cultura. Diferenças significativas foram observadas 

entre a maior densidade populacional e as demais populações, porém em menor intensidade 

que relatado no outro cultivar, provavelmente por não ter ocorrido situações de acamamento 

no cultivar M6410IPRO. 

 Buscando a mesma relação entre IAF, RFAint e produtividade, foi possível observar 

que as populações de 210.000 e 280.000 plantas por hectare apresentaram maiores diferenças 

significativas entre os tratamentos quanto à produtividade nas safras 2019/2020 e 2020/2021, 

respectivamente. Nesse caso, os valores de IAF e RFAint utilizados foram do enchimento de 

grãos, pelo fato de que a máxima porcentagem de interceptação da radiação ocorreu nessa 

fase do cultivar nas duas safras. 

 A densidade de 210.000 plantas por hectare na safra 2019/2020 apresentou em R5 o 

valor de aproximadamente 93% da RFAint, com um IAF de 5,0. Da mesma forma, na safra 

2020/2021, a população de 280.000 plantas por hectare também proporcionou 

aproximadamente 93% de RFAint no momento do enchimento de grãos, sendo esse valor 

interceptado com um IAF de 4,5. 

 Os dados nos permitem relacionar que o cultivar M6410IPRO, de porte semi-ereto e 

alta capacidade de engalhamento, apresentou melhores desempenhos quando as densidades 

populacionais proporcionaram, no momento do enchimento de grãos, valores de RFAint 

próximos à 93% através de IAF entre 4,5 e 5,0. 

 Como foi possível observar, maiores densidades de plantas não resultaram em mais 

elevadas produtividades na cultura da soja, corroborado com estudos de Procópio et al. 

(2013). Avaliando densidades populacionais de 20 a 60 plantas.m-2, Petter et al. (2016) 

encontraram máxima produtividade calculada na densidade de 30 plantas.m-2, demonstrando 

também através de avaliações com RFA, que o adensamento de plantas, não proporciona 

ganhos em produtividade, além de aumentar custos de produção com sementes e defensivos 

(SILVA et al., 2015). 

 Assim como observado nessa pesquisa, com variações nos picos de RFAint e IAF 

entre os cultivares e diferenças no desenvolvimento de plantas dos mesmos cultivares entre as 
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safras, Petter et al. (2012) justificam que além do arranjo de plantas, as condições 

edafoclimáticas interferem na resposta da cultura aos manejos adotados. Outras pesquisa do 

mesmo autor retratam que o valor de IAF é fortemente influenciado por condições do 

ambiente, à medida que em duas safras distintas, o valor de IAF igual a 5,0 conferiu 

produtividades distintas aos cultivares, não podendo ser considerado isoladamente. 

 Corroborando com os dados do presente trabalho, Heiffig et al. (2006) sugerem que 

menores produtividades obtidas por baixas densidades populacionais sejam decorrentes de 

baixos valores de IAF nas fases vegetativas e menor número de plantas por unidade de área. 

Em contrapartida, o acamamento de plantas causado por elevadas densidades populacionais 

pode levar à redução no rendimento de grãos (COOPER, 1997; BALL et al., 2000).  

 Analisando 48 cultivares de soja, Kratochvil et al. (2004) observou que em reduções 

iguais ou menores que 20% da população recomendada, não houve alteração em 

produtividade.  Maiores valores de IAF na fase vegetativa proporcionados por elevadas 

densidades de plantas, não refletem em produtividade de grãos, porém, uma maior 

manutenção de IAF alto durante a fase de enchimento de grãos pode impactar positivamente a 

produtividade da soa (HEIFFIG, 2006). Silva et al. (2013) afirmam que arranjos de plantas 

associados a um índice de área foliar que permita 90% de RFAint são altamente desejáveis, se 

assemelhando com os dados encontrados nos dois cultivares, durante as duas safras deste 

trabalho. 
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Variedades de milho 

Tabela 25. Médias do número de fileiras de grãos na espiga, número de grãos por fileira na 

espiga, peso de mil grãos (em gramas) e produtividade (em sacos por hectare) das variedades 

Biomatrix 3066 e Syngenta Status na safra 2019/2020. 

Safra Variedade 
Espaçamento 

(m) 

Produção 
 

 Fileiras 

 

Grãos 

 

PMG 

 

Prod   

2019/2020 

B3066 

0,50 14,00 ab 35,00 ab 232,00 a 114,19 a 

1,00 15,00 a 35,50 a 235,00 a 124,25 a 

0,50 x 1,00 15,00 a 35,00 ab 233,00 a 121,95 a 

0,75 15,00 a 35,00 ab 235,50 a 123,75 a 

0,25 12,50 b 33,00 b 236,00 a 95,78 b 

 

CV (%) 6,76 

 

3,41 

 

1,36 

 

5,82 

 
 

DMS 1,89 

 

2,32 

 

6,26 

 

13,24 

   p-Trat. 0,0120   0,0806   0,3772   0,0003   

STATUS 

0,50 15,00 a 35,50 bc 232,50 a 123,90 a 

1,00 14,50 a 36,00 b 232,00 a 121,07 a 

0,50 x 1,00 14,50 a 37,50 a 232,25 a 126,15 a 

0,75 15,00 a 34,50 cd 232,25 a 122,44 a 

0,25 13,00 a 33,50 d 232,25 a 101,29 b 

 

CV (%) 8,12 

 

1,79 

 

3,79 

 

7,75 

 
 

DMS 2,29 

 

1,24 

 

0,82 

 

18,07 

   p-Trat. 0,1625   0,0000   0,9975   0,0156   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 10%. 

CV: coeficiente de variação; DMS: diferença mínima significativa; p-Trat.: teste F. 

 

 Observando os dados de produtividade das culturas do milho, nota-se que as variações 

no espaçamento de plantas não interferem no peso de mil grãos. O número de grãos por fileira 

na espiga das plantas de milho foi o componente de produção com maiores diferenças 

significativas entre os espaçamentos.  

Os dados de produtividade demonstraram diferença significativa entre o menor 

espaçamento e os demais estudados, podendo concluir que maiores valores de RFAint não 

refletem em maior produtividade da cultura do milho. Nas duas variedades estudadas, 

variações entre 0,50; 0,75 e 1,00 metros, ou até mesmo espaçamento duplo de 0,50x1,00; não 

apresentaram diferenças significativas em produtividade quando se manteve a população de 

plantas. 

Merotto Júnior et al. (1997) concluíram que o rendimento de grãos não foi afetado 

quando houve variação entre 0,75 e 1,00 metros no espaçamento entre linhas, assemelhando 

resultados de Strieder et al (2001). Trabalhos de Argenta et al. (2001) não relatam 
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incrementos de produtividade com a redução do espaçamento entre plantas no milho, 

afirmando que efeitos dessa prática dependem do híbrido e do nível tecnológico utilizado. 
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6. CONCLUSÕES 

Variações na densidade populacional da cultura da soja promovem diferenças 

morfológicas nas plantas, de maneira que, independente do cultivar, maiores populações de 

plantas resultam em menores números de nós na haste principal, ramificações laterais e massa 

seca de planta, assim como, maior altura, aumentando risco de ocorrência de acamamento da 

cultura. Os valores de IAF aumentam conforme aumento da densidade populacional até o 

momento do florescimento, diminuindo no enchimento de grãos devido à senescência de 

folhas do terço inferior. 

Maiores diferenças de RFA interceptada entre as populações foram observadas durante 

a fase vegetativa da soja, à medida que picos de RFAint variam conforme o cultivar, 

ocorrendo no florescimento ou enchimento de grãos. Os resultados possibilitam concluir que 

valores de RFAint entre 90% e 93%, proporcionados através de valores de IAF entre 4,0 e 

5,0, determinaram maiores produtividades da cultura da soja. 

Considerando a cultura do milho, menores espaçamentos entre linhas acarretam em 

plantas de milho mais altas, com menor diâmetro de colmo e menor massa seca de planta. O 

uso de espaçamentos muito adensados entre linhas (0,25 m) proporcionou menor valor IAF e 

maior RFAint, indicando baixo aproveitamento da radiação pelas plantas de milho, resultando 

em menores produtividades da cultura. 

A partir do espaçamento de 0,5 metros entre linhas de milho, utilizando a mesma 

população de plantas, foram observados valores de IAF entre 3,0 e 3,5, proporcionando 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa entre 80% e 90%, sem apresentar 

diferenças significativas em produtividade da cultura. 
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