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RESUMO
A soja é o principal produto agrícola mundial, observa-se que nos últimos anos a utilização de
bioestimulantes como técnica agronômica para aprimorar os padrões de produtividade dessa
cultura tem aumentado consideravelmente. Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar
os parâmetros de desenvolvimento e produtividade da soja, em resposta à aplicação de
biorreguladores. O experimento foi desenvolvido em condições de campo, sob delineamento
experimental inteiramente casualizado, com seis repetições, para os tratamentos utilizou-se o
biorregulador líquido da Stoller do Brasil Ltda., denominado de Stimulate®, e o produto
comercial Progibb 400® da Sumitomo do Brasil Ltda., e a testemunha (sem aplicação de
biorregulador); aplicados via foliar, em dois estádios de desenvolvimento da cultura (R1 e
R5.1). As variáveis analisadas foram: altura de plantas, número de entrenós, tamanho de raiz,
número de vagens por planta, produtividade final e viabilidade econômica. Os resultados
obtidos foram submetidos à análise de variância e comparação das médias pelo teste Tukey à
5% de probabilidade. Verificou-se que as variáveis número de entrenós e tamanho de raiz não
apresentaram diferença estatística. Para as variáveis altura e número de vagens o tratamento
Progibb 400® apresentou o melhor resultado. Na produtividade de grãos, com a utilização de
Progibb 400® houve um incremento de 22,0% e com a aplicação de Stimulate® 8,0% em
relação à testemunha. Observou-se que com a aplicação dos bioestimulantes, houve o acréscimo
na receita de R$ R$ 797,05 e R$ 338,54 para o uso de Progibb 400® e Stimulate®
respectivamente. O Progibb 400® é o mais indicado.
Palavras-chave: Glycine max. Bioestimulantes. Fenologia. Produção.
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ABSTRACT
Soybean is the world's main agricultural product. In recent years, the use of biostimulants as an
agronomic technique to improve the productivity of the crops has increased considerably. In
this way, this work aimed to evaluate the parameters of development and productivity in
response to the application of bioregulators. The experiment was carried out under field
conditions, in a completely randomized experimental design, with six replications. The
treatments were the liquid bioregulator of Stoller do Brasil Ltda., called Stimulate®, and the
commercial product Progibb 400® from Sumitomo do Brasil Ltda., and the control (without
application of bioregulator). They were applied at two stages of development of the crop (R1
and R5.1). The variables analyzed were: plant height, number of internodes, root size, number
of pods per plant, final yield and economic viability. The results were submitted to analysis of
variance and comparison of means by Tukey test at 5% of probability. It was verified that the
variables internode number and root size did not present statistical difference. For the variables
height and number of pods the Progibb 400® treatment presented the best result. In the grain
yield, with the use of Progibb 400® there was an increase of 22.0% and with the application of
Stimulate® 8.0% comparing to the control. It was observed that with the application of
biostimulants, there was an increase in revenue of R$ 797.05 and R$ 338.54 for the use of
Progibb 400® and Stimulate® respectively. Progibb 400® is the most suitable.
Key words: Glycine max, Biostimulants, Phenology, Production.
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1 INTRODUÇÃO
A soja (Glycine max (L) Merrill) é uma leguminosa originária do continente asiático,
uma das principais culturas de grãos produzidas mundialmente, estando fortemente inserida
como uma commodity no contexto econômico mundial e nacional, onde o Brasil ocupa posição
de destaque como produtor e exportador do grão (EMBRAPA, 2004).
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, atrás apenas dos EUA, onde na
safra 2015/2016, a cultura ocupou uma área de 33,17 milhões de hectares, o que totalizou uma
produção de 95,63 milhões de toneladas, sendo que, a produtividade média da soja nacional foi
de 2.882 kg por hectare (EMBRAPA, 2016).
A grande representatividade da soja no mercado brasileiro se dá pela ampla
possibilidade de utilização do grão como matéria prima em diferentes segmentos, bem como
seus aspectos nutricionais, onde se destaca pelo elevado teor de proteína destinada a
alimentação humana e animal (HIRAKURI; LAZZAROTTO, 2014).
O complexo da soja compreende uma cadeia produtiva extensa, que movimenta de
forma expressiva o setor agroindustrial brasileiro, estes fatores, juntamente com a valorização
do grão frente ao mercado internacional, impulsionam a produção da oleaginosa no país
(CONAB, 2016).
Apesar da elevada expressividade do Brasil na cadeia produtiva mundial dessa
oleaginosa, há uma necessidade contínua por pesquisas e tecnologias no intuito de explorar o
potencial máximo da cultura soja no país, e dessa forma reduzir custos de produção, para isso
é necessário o conhecimento das exigências ambientais e nutricionais dessa espécie, o que
possibilita a avaliação de práticas inovadoras de manejo que possam incrementar o rendimento
da atividade (FREITAS, 2011).
Estudos a respeito da ação de hormônios ou reguladores vegetais no crescimento e
desenvolvimento das plantas vêm se expandindo, os quais têm apresentado resultados
favoráveis no incremento da produtividade de diversas culturas, incluindo a soja (MOTERLE
et al., 2008). Essas substâncias são naturalmente encontradas em plantas, sendo responsáveis
por diversas funções durante o ciclo de desenvolvimento da cultura, tais hormônios vegetais
são agrupados em cinco grupos principais: auxina, citocinina, giberelina, etileno e ácido
abscísico (ALBRECHT et al., 2012; CARVALHO et al., 2013).
A mistura de dois ou mais reguladores vegetais ou ainda com substâncias variadas,
como nutrientes, vitaminas e aminoácidos, é denominada bioestimulante ou estimulante vegetal
(CASTRO E VIEIRA, 2001). A aplicação de bioestimulantes é feita com o intuito de promover
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um balanço hormonal e estimular processos fisiológicos que irão refletir no crescimento ou
desenvolvimento de órgãos ou tecidos da planta, o que por sua vez depende de alguns fatores,
como: o regulador vegetal aplicado, a sua concentração e interação com demais substâncias na
planta, a cultura em questão, o estádio de desenvolvimento da planta, além de diversos fatores
ambientais (CAMPOS et al., 2008).
A utilização das novas tecnologias passa a ser interessante em casos em que não se
consegue ampliar as produtividades e a qualidade dos produtos produzidos em função do
manejo desenvolvido, ou seja, o manejo está sendo realizado objetivando elevar os níveis de
produtividades (DOURADO NETO et al., 2014).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Este trabalho teve por objetivo avaliar as respostas agronômicas e de viabilidade
econômica de dois biorreguladores na cultura da soja (Glycine max), no município de
Paragominas – Pará.

2.2 Objetivos específicos


Verificar a influência da aplicação de biorreguladores no desenvolvimento altura de

plantas, número de vagens, número de entrenós, tamanho de raiz e de produtividade da cultura
soja;


Analisar a resposta dos componentes de produção e a produtividade da soja com a

utilização de biorregulador.


Avaliar a viabilidade econômica com a aplicação de biorreguladores na cultura soja;
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 A cultura soja (Glycine max (L) Merrill)

3.1.1 Histórico de cultivo

A soja é uma planta asiática, mais precisamente oriunda da China, de onde se têm as
primeiras referências de domesticação e uso do grão como alimento, datando mais de cinco mil
anos (EMBRAPA, 2004).
No Brasil, a cultura foi introduzida inicialmente para fins experimentais, já a produção
comercial se deu apenas no final do século XIX, impulsionada pelo seu cenário frente ao
mercado mundial e a possibilidade de uma matéria prima alternativa, destacando-se
inicialmente as regiões sul e sudeste devido às condições edafoclimáticas que permitiram
melhores adaptações (EMBRAPA, 2011).
Para a sua expansão e estabelecimento como cultura de importância no país foram
necessários incentivos e investimentos em pesquisas e tecnologias a fim de adaptar a soja às
diferentes regiões brasileiras e expandir a sua produção, o que contribuiu para a consolidação
do setor produtivo dessa leguminosa no país (FREITAS, 2011).

3.1.2 Importância da cultura

A atenção voltada ao mercado da soja e a demanda crescente pela leguminosa é
justificada pelo seu elevado valor nutritivo, em especial o teor de proteína do grão, que é de
aproximadamente 40%, bem como a ampla possibilidade de aproveitamento do produto no
mercado e na indústria (LIU, 1997).
O principal uso da soja e seus derivados se dá a partir da extração do óleo vegetal e do
farelo como subproduto, que são amplamente utilizados na alimentação humana, na
suplementação animal e na produção de biodiesel, podendo ser aproveitada ainda, em menor
escala, em indústrias de diferentes setores como cosméticos e farmacêuticos (EMBRAPA,
2004; MISSÃO, 2006).
A cadeia agroindustrial da soja tem grande participação na economia do Brasil, que
contempla uma produção média de 103 milhões de toneladas/ano, desse total aproximadamente
59,2 milhões de toneladas são direcionadas para exportação, ocupando a posição de segundo
maior produtor do grão e maior exportador mundial de soja (CONAB, 2016).
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A posição de destaque do Brasil no mercado mundial da soja evidencia o potencial
produtivo do país, que se dá não apenas pela extensão da atividade em área, mas também pelo
aumento da produtividade decorrente de pesquisas contínuas e investimentos que visam
expressar ao máximo o potencial genético da cultura (MENEGHELLO, 2013).

3.1.3 Aspectos fisiológicos

A soja é uma planta anual de hábito herbáceo, que em sua classificação botânica
pertence à família Fabaceae, subfamília Papilionoideae e gênero Glycine, L. (MÜLLER,
1981).
A espécie possui ampla variação genética, sendo também bastante influenciada pelo
ambiente em questão e pelo manejo aplicado à cultura, de forma que o crescimento,
desenvolvimento e rendimento resultam da interação entre o potencial genético da planta e o
ambiente, logo, é importante que o produtor conheça a forma de crescimento e desenvolvimento
da planta, de modo a adequar as práticas de manejo da melhor forma possível e obter maiores
rendimentos (MUNDSTOCK E THOMAS, 2005).
De modo geral, as diferentes cultivares de soja são classificadas quanto ao seu hábito
de crescimento (forma e estrutura morfológica) e pelos seus requerimentos em comprimento de
dia e temperatura, necessários para iniciar o desenvolvimento floral ou reprodutivo
(SEDIYAMA et al., 1985).
Em relação ao tipo de crescimento, as plantas de soja podem ser classificadas como:
determinado, que de modo geral é caracterizado pela finalização do crescimento vegetativo a
partir do início do florescimento; indeterminado, que se caracteriza pela continuação do
crescimento vegetativo após o início do florescimento; e ainda semi-determinado, que
apresentam atributos tanto do tipo determinado quanto indeterminado (NEUMAIER et al.,
2000).
Há uma grande variabilidade entre cultivares em relação ao ciclo das plantas, o que as
classifica em diferentes grupos de maturação, e em geral, as principais cultivares brasileiras
apresentam ciclo entre 100 e 200 dias (SEDIYAMA et al., 1985).
A sensibilidade fotoperiódica é bastante variável entre as cultivares de soja, interfere
diretamente na floração e, consequentemente, no desenvolvimento e na produtividade da
cultura, uma vez que a planta tende a retardar o florescimento em regiões ou épocas de
fotoperíodo acima do tolerável que é de 10 horas, enquanto a floração rápida (poucos dias após
a emergência) faz com que a planta não desenvolva ramos e folhas suficientes para gerar
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grandes números de flores e legumes (FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007;
MUNDSTOCK; THOMAS, 2005).

3.1.4 Fenologia

Uma ferramenta de manejo eficaz e de grande utilização na soja refere-se ao
conhecimento fenológico da espécie, que permite associar o momento fisiológico em que a
cultura se encontra e as suas necessidades que, uma vez atendidas, possibilitam o seu bom
desenvolvimento e melhor rendimento à cultura (CÂMARA, 2006)
De acordo com o sistema de classificação dos estádios de desenvolvimento da soja,
proposto por Fehr e Caviness (1977), os estádios da soja dividem-se em vegetativos e
reprodutivos, designados respectivamente pelas letras V e R, que por sua vez possuem subclassificações para identificar estádios específicos nessas duas fases de desenvolvimento.
Os estádios vegetativos são descritos a partir da emergência da planta no solo, desta
forma, o primeiro estádio fenológico classifica-se como VE, que é descrito como a emergência
dos cotilédones acima do solo, seguido pelo estádio VC, que representa o estádio em que os
cotilédones estão completamente abertos e expandidos, posteriormente, os estádios vegetativos
são numerados sequencialmente de V1 a Vn, onde n refere-se ao número de nós, acima do nó
cotiledonar, com trifólio completamente desenvolvida (FARIAS et al., 2007).
Os estádios reprodutivos descrevem o período do florescimento à maturação, onde os
estádios iniciais classificam-se em R1 e R2 e fazem referência ao início do florescimento e ao
estádio de florescimento pleno da planta, seguidos por R3 e R4, que são caracterizados
respectivamente pelo início e desenvolvimento completo de vagens na planta, já os estádios R5
e R6 referem-se ao enchimento de grãos, classificados respectivamente como o início do
enchimento do grão e grão cheio ou completo, e os estádios finais, definidos como R7 e R8,
referem-se ao início da maturação e à maturação plena, quando 95,0% das vages apresentam
coloração característica de vagens maduras (CÂMARA, 2006).

3.2 Hormônios Vegetais

Avanços no conhecimento sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas estão
ligados a estudos da ação estimuladora ou inibidora dos reguladores vegetais, associados a
mudanças fisiológicas e morfológicas, sendo que estas substâncias sinalizadoras são
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sintetizadas de forma exógena e, quando aplicadas nas plantas, possuem ações similares aos
compostos vegetais conhecidos (LINZMEYER JUNIOR et al., 2008).
Os efeitos hormonais no desenvolvimento vegetal variam de acordo com o órgão que
está recebendo o estímulo, assim como a concentração da substância, interação entre
reguladores e com a fase de desenvolvimento da planta (LARCHER, 2000). Algumas funções
incluem o crescimento e diferenciação celular, e também possui participação na regulação de
diversos processos, como a germinação, o crescimento vegetativo, e a atividade metabólica,
além de atuar no transporte, estoque e mobilização de materiais nutritivos, podendo interferir
ainda na fixação de flores e frutos, e na maturação (CATO; CASTRO, 2006).
As principais classes de hormônios vegetais são agrupadas em: auxinas (AIA, AIB,
ANA), giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico (ABA), os quais são produzidos em
um sitio da planta e translocados para outros, para alterar o crescimento e desenvolvimento
(TAIZ; ZEIGER, 2011).
A auxina e o ácido giberélico estimulam o crescimento vegetal, aumentando a parede
celular, enquanto o ABA (ácido abscísico) e o etileno inibem o crescimento vegetal causando
um decréscimo na extensibilidade (RAVEN et al., 2001).
Podendo ser classificada como um hormônio de desenvolvimento vegetal, a auxina atua
fortemente na taxa de regulação de alongamento celular a partir da ativação de enzimas que
atuam sobre constituintes das ligações entre as microfibrilas de celulose da parede celular,
causando aumento da plasticidade, promovendo a entrada de água nas células e aumentando
suas dimensões (TAIZ; ZEIGER, 2011).
Uma das principais funções da auxina no desenvolvimento da planta é a promoção de
crescimento por alongamento de caules novos e coleóptilos, além disso, o crescimento ou a
inibição de raízes na planta se dá em função da concentração dessa substância, onde as baixas
concentrações do ácido indol-3-acético (AIA), principal auxina de ocorrência natural, estimula
o crescimento radicular (TAIZ; ZEIGER, 2011; CASTRO; VIEIRA, 2001). Outros efeitos
fisiológicos da auxina incluem o crescimento foliar, iniciação do crescimento de raízes laterais,
diferenciação vascular, formação de gemas florais, desenvolvimento de frutos e partenocarpia
(RAVEN et al., 2001; COPETTI, 2014).
Assim como as auxinas, as giberelinas atuam no crescimento do caule através do
estímulo à divisão e expansão celular, que se dá principalmente na região do entrenó de plantas
jovens, a giberelina nunca está presente em tecidos com ausência completa de auxina, de modo
que os efeitos desse regulador no crescimento vegetal podem depender da acidificação da
parede celular induzida por auxina (TAIZ; ZEIGER, 2011). A giberelina também atua na
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indução da frutificação, germinação de sementes, iniciação floral, partenocarpia e determinação
do sexo, bem como aumenta a hidrólise de reservas por meio da síntese de enzimas, como a αamilase (CATO; CASTRO, 2006).
As citocininas são hormônios vegetais que participam dos processos de divisão celular,
em geral por uma interação com as auxinas. Essas substâncias também estão envolvidas ou têm
efeitos na diferenciação celular, alongamento, retardamento de senescência de tecidos,
dominância apical, germinação, desenvolvimento de organelas, atividades enzimáticas,
desenvolvimento de frutos e hidrólise das reservas de sementes (CAMPOS, 2005; TAIZ;
ZEIGER, 2011; VIEIRA; CASTRO, 2003).
O etileno é o único hidrocarboneto com efeito pronunciado nas plantas, está presente na
forma de um gás (C2H4), sintetizado em resposta ao estresse a partir de metionina, na maioria
dos tecidos, especialmente em tecidos senescentes ou em amadurecimento (HOPKINS E
HÜNER, 2004). O seu deslocamento se dá por difusão a partir do sítio de síntese, seus
principais efeitos fisiológicos na planta incluem a quebra de dormência em sementes em
associação com as giberelinas, a inibição do crescimento do caule, porém o estímulo à
elongação de estruturas vegetativas e florais em plantas aquáticas, além de atuar como um forte
promotor de senescência e abscisão de folhas, na indução de partes florais e no amadurecimento
de frutos (HOPKINS; HÜNER, 2004; CATO; CASTRO, 2006)
O ácido abscísico, por sua vez, é um fitormônio inibidor sintetizado em sementes e
folhas maduras, especialmente em resposta ao estresse hídrico, promove o fechamento
estomático, indução do transporte de fotoassimilados das folhas para sementes em
desenvolvimento, indução da síntese de proteínas de reserva nas sementes, embriogênese e pode
afetar a indução e manutenção de dormência nas sementes e gemas de certas espécies (RAVEN
et al., 2001).

3.3 Uso de bioestimulantes na cultura da soja

O uso de bioestimulantes na agricultura tem mostrado grande potencial no aumento da
produtividade e facilitação do manejo cultural (VIEIRA, 2001). As aplicações de reguladores
vegetais podem apresentar bons resultados dependendo da região de cultivo e da espécie
utilizada, no entanto, em virtude de serem produtos que atuam em concentrações muito baixas,
qualquer alteração pode modificar o efeito desejado, como a condição em que a planta se
encontra, tipo de equipamentos utilizados, métodos de aplicação e condições edafoclimáticas
(RAMOS, 2013).
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Os hormônios contidos nos bioestimulantes são moléculas sinalizadoras, naturalmente
presentes nas plantas em concentrações basicamente pequenas, sendo responsáveis por efeitos
marcantes no desenvolvimento vegetal (TAIZ; ZEIGER, 2011).
Albrecht et al. (2012) com objetivo de avaliar a composição química e a produtividade
de grãos de soja, em resposta à aplicação de biorregulador em diferentes doses do produto
aplicadas via foliar, nos estádios V5 (quinto nó) e R3 (início de formação do legume), observou
que a aplicação de biorregulador influenciou no incremento da produtividade, os teores de óleo
e proteínas foram alterados, com tendência de favorecimento do conteúdo proteico.
Visando estudar a influência de reguladores vegetais sobre o crescimento,
desenvolvimento, reprodução e produtividade de plantas de soja em casa de vegetação no ano
agrícola 2003/4, Campos (2005) observou que os tratamentos modificaram diversos parâmetros
fisiológicos alterando o desenvolvimento, a reprodução e a arquitetura das plantas, onde a
aplicação de ácido giberélico promoveu maior crescimento das plantas em altura, aumento no
conteúdo de matéria seca de caule, maior altura da primeira vagem, maior número de folhas e
flores e os tratamentos com ethephon, BAP (ácido 6-Benzilaminopurina) e IBA (ácido
indolilbutírico) promoveram aumento na matéria seca de raízes e aumento de produtividade.
Campos et al. (2008) objetivaram verificar o efeito de reguladores no crescimento de
plantas de soja e conteúdo de clorofila, utilizando como fonte o Progibb, produto comercial
contendo ácido giberélico, Stimulate, (IBA-ácido indolilbutírico) e o Pixr (cloreto de
mepiquat), pode-se concluir que as substâncias reguladoras, IBA + giberelina + cinetina
aumentaram a taxa assimilatória líquida (TAL), elevando a produção de matéria seca total nas
plantas de soja não havendo influência dos reguladores na área foliar.
Carvalho et al. (2013) com objetivo de avaliar a produtividade e o desenvolvimento da
cultura da soja através de aplicação de regulador de crescimento vegetal (cinetina, ácido
giberélico, Ácido4-Indol-3-Ilbutírico) por via foliar em três estádio de desenvolvimento V5, R1
e R3, constatou-se que o uso de tais hormônios mostrou-se significativo para o aumento de
parâmetros produtivos da soja.
Bertolin et al. (2010) em um experimento com a cultura da soja, instalado com o objetivo
de avaliar o uso de um bioestimulante, composto por citocinina, ácido indolbutírico e ácido
giberélico via sementes e via foliar nos estádios V5, R1 e R5 de duas cultivares (CV e RR),
verificaram que na produtividade de grãos, o tratamento com bioestimulante proporcionou
aumento de 37% em relação à testemunha, e que o bioestimulante aumentou o número de
vagens por planta e produtividade de grãos.
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Em contrapartida os resultados encontrados por Dario et al. (2005) ao avaliar a
influência do uso de bioestimulante no crescimento da soja, observaram que a aplicação do
promotor de crescimento nas dosagens testadas não apresentou influência significativa sobre
aumento no percentual de germinação das plantas, número de vagens por plantas e no
rendimento de grãos.

4 METODOLOGIA

4.1 Descrição da área

O experimento foi realizado no período de fevereiro a maio de 2016, na Fazenda
Duandra II, propriedade do Sr. Rodrigo Anversa, localizado na Rodovia PA 256 Km 13, com
latitude: 3º 22’ e 25’’S e longitude: 47º 25’ 36’’ O, no município de Paragominas, estado do
Pará (Figura 1).
Figura 1- Localização da Fazenda Duandra II no Município de Paragominas – Pará.

Fonte: Elaboração própria.
O clima do município de Paragominas, segundo a classificação climática de Köppen, é
do tipo Ami (clima tropical chuvoso, com expressivo período de estiagem), com temperatura
média anual de 26,3º C e umidade relativa do ar média de 81%. O regime pluviométrico apesar
de regular, não se distribui igualmente durante o ano (Figura 2), com maior concentração das
chuvas entre janeiro a junho (cerca de 80%). A grande maioria (95%) do solo de Paragominas
é do tipo amarelo distrófico. Trata-se de solos do tipo Latossolo amarelo com alto grau de
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intemperismo, profundos, ácidos e ricos em alumínio (RODRIGUES et al., 2003). Sendo que,
a área destinada à implantação do experimento tem sido utilizada para produção de grãos em
sistema de plantio convencional.

Precipitação (mm)

Figura 2 - Precipitação mensal referente ao ano 2016 do Município de Paragominas.
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Fonte: Elaboração própria.
4.2 Delineamento experimental

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC) com três
tratamentos e seis repetições em esquema fatorial (3x6), sendo os tratamentos:
a) Tratamento 1 – Sem aplicação de bioestimulante (testemunha);
b) Tratamento 2 – Aplicação de Progibb 400® (giberelina);
c) Tratamento 3 – Aplicação de Stimulate® (auxina, citocinia e giberelina).
Os respectivos biorreguladores foram aplicados nos estádios R1 e R5, de acordo com
recomendação do fabricante. Para cada tratamento foi destinada uma área de 6 hectares, onde
cada repetição contava com 1 ha, totalizando uma área experimental de 18 ha. Foram coletadas
20 plantas por repetição, totalizando 120 plantas/tratamento (Figura 3).
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Figura 3 - Croqui do experimento.

Fonte: Elaboração própria.
4.3 Condução do experimento

Antes do plantio experimental foi realizada uma dessecação utilizando-se glifosato (2,5
L/ha) aplicado com o pulverizador Case Patriot. A primeira adubação da área foi realizada a
lanço com o equipamento Hércules antes do plantio, a qual foi aplicado 150 kg/ha de cloreto
de potássio (KCl), e no plantio foram usados 200 kg/ha de MAP (Formulação 10-50-00).
O plantio foi realizado no dia 25 de fevereiro de 2016, sendo utilizado um trator e uma
plantadeira para realizar a semeadura. A cultivar de soja utilizada foi a M8210 Intacta, que
pertence ao grupo de maturação 8.2, com ciclo de 120-125 dias e população de 200.000 a
220.000 plantas/ha (MONSOY, [s/a]1). A semeadura foi realizada no sentido leste oeste, com
profundidade de plantio de 5,0 cm.
A aplicação dos químicos, para prevenção de possíveis injúrias a lavoura, ocorreu em
quatro etapas, sendo duas aplicações no mês de março e duas aplicações no mês de abril
conforme a Tabela 1. Para a dessecação pré-colheita da soja aplicou-se o produto Tocha®
(dicloreto de paraquate), um herbicida não seletivo (ANEXO A).

1

MONSOY.
Descrição
das
sementes
Monsanto.
Disponível
<http://www.monsoy.com.br/variedades_monsoy/m8210-ipro/>. Acesso em: 10 Jan. 2017.

em:
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Tabela 1 – Produtos e dosagens dos químicos aplicados no experimento.
1ª Aplicação
Data 16/03/2016
Produto
Dose
Locker
1,0 L/ha
Lannate
1,0 L/ha
Adesil
30 mL/ha

2ª Aplicação
Data 31/03/2016
Produto
Dose
Orkestra 0,3 L/ha
Prêmio
0,05 L/ha
Progibb 5 g/ha
Stimulate 0,25 L/há

3ª Aplicação
Data 15/04/2016
Produto
Dose
Fox
0,4 L/ha
Lannate
1,0 L/ha
Orkestra 0,3 L/há
Progibb
5 g/ha
Stimulate 0,25 L/ha

4ª Aplicação
Data 29/04/2016
Produto
Dose
Locker 1,0 L/há
Dipel
0,5 L/há
****
****
****
****
****
****

Fonte: Elaboração própria.
Na primeira aplicação de agroquímicos utilizou-se os produtos Locker, Lannate e
Adesil, sendo fungicida, inseticida e adjunvante, respectivamente. O produto Locker é um
fungicida pertencente ao grupo químico do Benzimidazol, Triazol e Estrobirulina, deve ser
usado em pulverizações preventivas para o controle de doenças na parte aérea das culturas
(ANEXO B). Lannate é um inseticida sistêmico e de contato, grupo químico metilcarbamato
de oxima, utilizado no controle de insetos pragas na lavoura (ANEXO C). E o Adesil é um
adjuvante agrícola não iônico, a ser adicionado à calda de pulverização de inseticidas, fungicidas,
herbicidas e fertilizantes foliares, promove maior aderência a cobertura (ANEXO D).
Na segunda aplicação utilizou-se o fungicida Orkestra, que atua através dos ingredientes
ativo Fluxapiroxade, como inibidor da enzima SDHI, e da Piraclostrobina, como inibidor do
transporte de elétrons nas mitocôndrias das células dos fungos, inibindo a formação de ATP
essencial nos processos metabólicos dos fungos (ANEXO E); o inseticida Premio do grupo
químico das diamidas antranílicas atuando por contato e ingestão do complexo de outras
lagartas potencialmente danosas à cultura da soja (ANEXO F); assim como foi realizada a
primeira aplicação dos tratamento Progibb 400 e Stimulate, reguladores de crescimento vegetal
(ANEXO G e ANEXO H).
Para a terceira aplicação foi utilizado o fungicida Fox, produto mesostêmico e sistêmico
dos grupos estrobilurina e triazolintiona aplicado no controle das principais doenças da cultura da
soja (ANEXO I), novamente os produtos Lannate e Orkestra, assim como foi realizada a segunda
e última aplicação dos tratamentos Stmulate e Progibb.
No manejo final de produtos fitossanitários da lavoura foi aplicado mais uma dose do
fungicida Locker, somado ao produto Dipel, inseticida biológico à base de Bacillus
thuringiensis (Bt), que atua como disruptor das membranas do aparelho digestivo das lagartas
de Lepidópteros causando morte (ANEXO J).
A aplicação dos bioestimulantes foi realizada juntamente com a aplicação dos
fungicidas segundo a programação da fazenda, visto que não há incompatibilidade ou
interferência na mistura dos mesmos, trabalhos realizados por Oliveira e Monferdini (2004) ao
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aplicar fungicidas à base de estrubirulina associados à bioestimulantes contendo auxinas,
citocininas e ácido giberélico demonstram esses resultados.
Os tratamentos foram aplicados nos estádios R1 e R5.1, nos dias 31 de março e 15 de
abril respectivamente, as aplicações foram realizadas juntamente com a 1ª e 2ª aplicação de
fungicidas, com pulverização aérea utilizando o avião modelo Ipanema PT-BTY, bico com
disco dosador e anel com 44 bicos a uma vazão de 12 L/ha (Figura 4).
Figura 4 - Aplicações dos bioestimulantes da lavoura.

Fonte: Elaboração própria.
A colheita foi realizada de forma manual, no dia 30 de maio do mesmo ano do
experimento, as plantas encontravam-se em estádio R8 (maturação plena), sendo que foram
coletadas 120 plantas por tratamento com eliminação do efeito borbadura.

4.4 Variáveis agronômicas

As variáveis utilizadas para verificar a influência da aplicação de biorreguladores no
desenvolvimento da cultura soja foram contagem de número de entrenós, a altura das plantas e
o comprimento de raíz. E para avaliar os componentes de produção foi considerado o número
vagens e a produtividade da lavoura. Para verificação das variáveis utilizou-se 120 plantas por
tratamento, colhidas manualmente e ao acaso nas parcelas.
A determinação da altura das plantas e tamanho de raiz realizou-se através de medições
com o auxílio de régua milimétrica, sendo os resultados expressos em centímetros. O número
de vagens por planta foi avaliado por meio da contagem manual do número de vagens presentes
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nas mesmas, e o número de nós foi determinado por contagem manual, considerando o primeiro
nó do baixeiro.
Produtividade de sementes procedeu-se coletas em uma área amostral dentro da área
útil da parcela, utilizando a extensão de 2,0 metros dentro de 10 linhas centrais, totalizando 20,0
m2. As plantas foram trilhadas em trilhadeira mecânica estacionária, sendo as sementes
resultantes limpas e pesadas. O peso de 100 sementes por tratamento foram pesadas em balança
de 0,1 grama, os cálculos foram realizados conforme Brasil (1992). Os dados de produtividade
foram transformados em kg.ha -1.
Após tabulação dos dados, os mesmos foram submetidos a análise de variância e as
médias dos tratamentos foram comparadas pelo Teste Tuckey a 5% de probabilidade, utilizando
o programa computacional SISVAR.

4.5 Análise de viabilidade econômica

Para a avaliação da viabilidade econômica do uso dos bioestimulantes foi adotado a
técnica de orçamento parcial, onde foi possível se determinar para cada tratamento os custos
adicionais considerando-se o preço do litro para cada produto avaliado no mês da aplicação do
estudo (NORONHA, 1987).
Com base na média da produtividade de cada tratamento, calculou-se o incremento
proporcionado pelos bioestimulantes em relação a testemunha. A média do preço de
comercialização por saca para safra 2015/16 foi de R$ 75,50, conforme dados fornecidos pela
empresa Cargill Agrícola S.A – Filial Paragominas. O rendimento financeiro líquido foi obtido
pela subtração do valor médio de comercialização da saca de soja pelo custo de aplicação dos
produtos. As fórmulas utilizadas foram:
Gp = Pe – T
Gp = Ganho de produtividade
Pb = Produção com aplicação de biorregulador
T = Produção da testemunha
Rf = P * 𝐱
̅p
Rf =Rendimento financeiro bruto
P = Produtividade

x̅p = Média do preço de comercialização da saca de soja
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Rfl = (Gp *

𝐱̅p) - C

Rfl = Rendimento financeiro liquido
Gp = Ganho de produtividade

x̅p = Média do preço de comercialização da saca de soja
C = Custo de aplicação

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Influência dos biorreguladores no desenvolvimento da cultura da soja
Tabela 2 – Análise de variância dos tratamentos sobre as varáveis do experimento.
Tratamento

Altura (cm)

Nº de Vagens

Nº de Nó

Tamanho de raiz

Testemunha
Progibb 400

51,17 b
56,13 a

Stimulate

54,47 ab

51,00 c
64,21 a
54,84 b

9,08 a
9,58 a
9,41 a

9,68 a
9,90 a
9,62 a

CV (%)

4,75

2,62

3,64

4,21

Fonte: Elaboração própria.
5.1.1 Altura das plantas

Houve um aumento natural da altura das plantas durante o avançar do ciclo da cultura,
onde observa-se que para esta variável a aplicação com Progibb 400 obteve os melhores
resultados, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos Progibb 400 e
Stimulate, no entanto, o tratamento Progibb 400 foi estatisticamente superior em relação a
testemunha. A aplicação de bioestimulantes influenciou diretamente na altura das plantas de
soja. Taiz & Zeiger (2003), relataram que o crescimento das plantas acontece porque a
giberelina atua promovendo a divisão e alongamento celulares, devido pelo maior número de
células e maior alongamento celular.
Os dados encontrados nesta pesquisa estão de acordo com Bertolin et al. (2010) que
trabalharam com a cultivar de soja denominada Conquista obtiveram maiores alturas de plantas
chegando a obter 86,78 cm de altura em Selvíria-MS, na safra 2006/2007. O crescimento em
altura das plantas pode ser justificado devido à composição do produto apresentar três
reguladores vegetais (cinetina, ácido giberélico e ácido indolbutírico) que são promotores do
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crescimento e eficientes no alongamento e multiplicação de células vegetais (SILVEIRA et al.,
2011).

5.1.2 Número de vagens

O uso de bioestimulantes influenciou na produção de vagens nas plantas de soja, por
sua vez o tratamento Progibb 400 apresentou-se superior estatisticamente em relação ao
tratamento Stimulate e testemunha. Segundo Carvalho et al., (2013) com a aplicação de
hormônios vegetais, a planta desenvolve-se melhor, em alongamento, em altura e também
aumentando o diâmetro de caule, consequentemente seu engalhamento, por isso, aumentou o
número de vagens por planta, sua arquitetura suporta mais vagens e produzirá mais.
Em estudo realizado por Klahold et al. (2006), a aplicação do biorregulador na cultura
da soja, proporcionou incremento no número de vagens, no número de grãos e na produção por
planta. As reduções na massa de 100 grãos, observadas para alguns tratamentos utilizados,
deveram-se ao aumento no número de grão por planta, proporcionado pela aplicação do
bioestimulante, que resultou maior número de drenos fisiológicos e maior competição por
fotoassimilados.

Concordando com Bertolin et al. (2010), que encontraram respostas

significativas com a utilização do bioestimulante, incrementando o número de vagens por planta
e consequentemente na produtividade de grãos.

5.1.3 Número de entrenós

Em todos os tratamentos realizados, não foram obtidos diferença estatística com
relação ao número de entrenós. Estudos de Campos et al. (2008), mostraram resultados
semelhantes aos encontrados nessa pesquisa e no caso da soja, quando o tratamento foi
combinado com citocinina os resultados se repetiram mostrando que a combinação citocinina
e ácido giberélico associados não tiveram efeito significativo para o índice de número de
entrenós.
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5.1.4 Tamanho de raíz

O tratamento com bioestimulante não influenciou no tamanho de raízes, segundo Coll
et al. (2001) as giberelinas não apresentam efeito no crescimento de raízes, porém inibem em
alguns casos a nodulação.
. Resultados semelhantes foram encontrados por Campos (2005) ao avaliar o
desenvolvimento do sistema radicular em plantas de soja com uso de ácido giberélico. Castro
et al. (2008) verificaram que no manejo da cultura da soja associando inseticida e
bioestimulante não proporcionou maior crescimento das raízes. Leite et al. (2003) descrevem
que o tamanho das raízes de plantas de soja não foi influenciado por bioestimulantes a base de
giberelina e citocinina.

5.1.5 Produtividade e Viabilidade econômica

Para a variável produtividade, observou-se que os tratamentos Progibb e Stimulate
resultaram em incremento da produtividade de grãos, sendo que com a utilização de Progibb
400 houve um aumento de 22% (666 Kg) e com a aplicação de Stimulate 8% (275 Kg) em
relação à testemunha (3.060 Kg).
Com relação ao ganho financeiro obtido nos tratamentos com a aplicação de
bioestimulantes, observou-se que para o uso dos produtos houve o acréscimo na receita de
R$797,05 e R$338,54 para o uso de Progibb 400 e Stimulate, respectivamente (Tabela 3). Desse
modo mostrou retorno financeiro em ambos os tratamentos realizados, onde obteve-se maior
destaque para o uso do Progibb 400. Esses resultados são similares aos encontrado por Santini
et al. (2015), que ao utilizar os bioestimulantes Aminospeed raiz e Ultraseed observaram
acréscimos com ganhos de R$251,53 e R$222,36, respectivamente, quando a comercialização
do produto foi realizada a R$54,85 por saca de soja, mostrando viabilidade na aplicação da
tecnologia para cultura. O custo dos produtos foram de R$7,50/ha e R$41,00/ha para o uso de
Progibb 400 e Stimulate respectivamente (Tabela 3).
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Tabela 3 - Estudo do crescimento da produtividade de grãos e viabilidade econômica.
Incremento
Produtividade
Rendimento financeiro/ha
Tratamentos
de produção
(Kg/ha)
R$75.50* (R$/ha)
(Kg/ha)
Progibb
Stimulate
Testemunha

3726
3335
3060

666
275
***

R$ 4.688,55
R$ 4.196,54
R$ 3.850,50

Custo do
bioestimulante
(R$/ha)
R$
R$

41.00
7.50
***

Rendimento
financeiro
liquido
(R$/ha)
R$ 797.05
R$ 338.54
***

* Preço médio de comercialização por saca na safra 2015/16.

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados obtidos confirmam que a aplicação de bioestimulantes tanto aplicado no
estádio R1, quanto aplicado no estádio R5 aumenta o direcionamento de fotoassimilados pela
planta, contribuindo com maior desempenho agronômico da cultura (PICCININ et al., 2011).
Bertolin et al. (2010), observaram um incremento na produtividade de soja superior a 37% em
relação a testemunha quando aplicado bioestimulante.
Neste trabalho não houve custo adicional de aplicação dos bioestimulantes, visto que os
mesmos foram aplicados aproveitando o manejo dos fungicidas na lavoura. Conclui-se que o
manejo com fungicidas e bioestimulantes pode ser realizado e traz vantagens operacionais para
o produtor.
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6 CONCLUSÕES
A aplicação de biorreguladores influenciou diretamente no desenvolvimento da cultura
soja.
O biorregulador Progibb 400® obteve as melhores respostas agronômicas em relação
aos outros tratamentos.
O biorregulador Progibb 400® obteve o melhor incremento de produção e viabilidade
econômica, quando comparado com os demais tratamentos.
O biorregulador Progibb 400® é o mais indicado para o município de Paragominas,
com base nos resultados obtidos.
Faz-se necessária a implantação de estudos cada vez mais aprofundados sobre a
influência dos bioestimulantes sobre os aspectos produtivos da cultura da soja, tendo este estudo
mostrado resultados satisfatórios em sua produtividade final.
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ANEXOS
ANEXO A – Bula referente ao produto Tocha.

Fonte: http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Herbicidas/tocha.pdf.
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ANEXO B – Bula referente ao produto Locker.

Fonte: http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Fungicidas/locker.pdf.
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ANEXO C – Bula referente ao produto Lannate.

Fonte:http://www.dupont.com.br/content/dam/dupont/products-and-services/cropprotection/documents/pt_br/LannateBR_Bula.pdf.
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ANEXO D – Bula referente ao produto Adesil.

Fonte: http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Outros/ADESIL.
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ANEXO E – Bula referente ao produto Orkestra.

Fonte:http://www.agro.basf.com.br/agr/ms/apbrazil/pt_BR/content/APBrazil/solutions/fungic
ides/fungicides_product/OrkestraSC.
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ANEXO F – Bula referente ao produto Premio.

Fonte:http://www.dupont.com.br/content/dam/dupont/products-and-services/cropprotection/documents/pt_br/Premio_Bula.pdf.
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ANEXO G – Bula referente ao produto Progibb 400.

Fonte: http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Outros/progibb400.pdf.
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ANEXO H – Bula referente ao produto Stimulate.

Fonte: http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Outros/STIMULATE.
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ANEXO I – Bula referente ao produto Fox.

Fonte:http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Fungicidas/Fox_PR_09_08
_2016.pdf.
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ANEXO J – Bula referente ao produto Dipel.

Fonte: http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Inseticidas/dipelwg.pdf.

