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RESUMO 

 

A cultura da soja (Glycine max) é a principal commoditie produzida no mundo e uma das 

mais importantes fontes de proteína na alimentação humana e animal. A adubação de base é 

fundamental na máxima expressão de produção para essa cultura Diante desse cenário, o 

objetivo do presente trabalho é avaliar a produtividade, o índice de velocidade de emergência, 

o diâmetro de caule, a severidade da ferrugem asiática e o peso de mil grãos da cultura da soja 

submetidas à adubações à lanço e a na linha de semeadura. O experimento foi realizado no 

município de Cerro Largo – RS, no ano agrícola de 2015/2016 na área experimental da 

Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Cerro Largo, em um Latossolo Vermelho 

distroférrico Típico. O delineamento utilizado no experimento foi de blocos ao acaso, com 5 

tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos foram os seguintes: 

Tratamento 1: testemunha (sem adubação); Tratamento 2: 275 kg/ha de super fosfato triplo e 

95 kg/ha de cloreto de potássio na linha; Tratamento 3: 275 kg/ha de super fosfato triplo na 

linha e 95 kg/ha de cloreto de potássio à lanço; Tratamento 4: 275 kg/ha de super fosfato 

triplo na linha 95 kg/ha de cloreto de potássio à lanço; Tratamento 5: 275 kg/ha de super 

fosfato triplo à lanço e 95 kg/ha na linha. Os dados foram analisados e comparadas todas as 

médias das variáveis através da aplicação do Teste de Tukey a 5% de probabilidade no 

programa Assistat versão 7.7. Apenas a testemunha apresentou produtividade inferior, 

diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. A severidade da ferrugem asiática foi 

inferior no Tratamento 5, o que, nas condições do estudo, não foi influenciado pelos 

tratamentos. O peso de mil grãos, diâmetro do caule e o índice de velocidade de emergência 

não diferiram, independentemente da forma como foi realizada a adubação.  

 

Palavras-Chave: Glycine max. Modos de adubação. Produtividade de grãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ABSTRACT 

 

Soybean (Glycine max) is the main commodity produced in the world and one of the most 

important sources of protein in food and feed. The optimization of its production is based on a 

series of fundamental pillars, among them the fertilization is highlighted as being the basis for 

a good development of the plant. Considering this scenario, the present work aims to evaluate 

the productivity, the rate of emergence speed, stem diameter, severity of Asian rust and the 

weight of one thousand grains of the soybean crop submitted to fertilization to the haul and to 

the seeding line. The experiment was carried out in the municipality of Cerro Largo - RS, in 

the agricultural year of 2015/2016 in the experimental area of the Universidade Federal da 

Fronteira Sul - Campus Cerro Largo, in a typical dystroferric Red Latosol. The experimental 

design was a randomized block with 5 treatments and 4 replicates, totaling 20 plots. The 

treatments were as follows. Treatment 1: control (without fertilization); Treatment 2: 275 kg / 

ha of triple super phosphate and 95 kg / ha of potassium chloride in the line; Treatment 3: 275 

kg / ha of triple super phosphate in the line and 95 kg / ha of potassium chloride in the haul; 

Treatment 4: 275 kg / ha of triple super phosphate in line 95 kg / ha of potassium chloride in 

the haul; Treatment 5: 275 kg / ha of triple super phosphate to the haul and 95 kg / ha in the 

line. The data were analyzed and all means of the variables were compared by applying the 

Tukey test to 5% probability in the Assistat version 7.7 program. Only the control presented 

lower productivity, differing statistically from the other treatments. The severity of Asian rust 

was lower in Treatment 5, which, under the study conditions, was not influenced by the 

treatments. The weight of a thousand grains, stem diameter and the rate of emergence did not 

differ, regardless of the way the fertilization was carried out.  

 

Key words: Glycine max. Modes of fertilization. Grain productivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente demanda mundial de alimentos, o Brasil se mostra uma nação capaz 

de suprir as necessidades mundiais de vários alimentos, pela enorme quantidade de terras 

agricultáveis e também pelo clima favorável que apresenta à maioria das culturas. Dentre 

esses alimentos, a soja (Glycine max) apresenta uma grande demanda mundial e, apenas o 

Brasil, exportou cerca de 50,8 milhões de toneladas da oleaginosa na safra 2014/2015 

(CONAB, 2015). 

Um dos principais fatores responsáveis por altas produtividades na cultura da soja é a 

fertilidade do solo, seja ela fertilidade natural do solo ou fertilidade obtida através de insumos 

químicos e orgânicos. Apenas no ano de 2015, o Brasil consumiu cerca de 4.661,3 e 5.382,5 

milhões de toneladas de fertilizantes a base de fósforo e potássio, respectivamente (IPNI, 

2016). 

Em solos com baixa fertilidade, a demanda de fertilizantes gera altos custos de 

produção e é um fator determinante na permanência do agricultor na atividade agrícola, pois 

influencia diretamente na sua rentabilidade ao final do ciclo produtivo. 

Aliado a isso, os custos de produção em abril/2015 subiram até 17,8% em algumas das 

regiões produtoras de grãos no país em comparação ao mesmo período de 2014, sendo os 

defensivos e os fertilizantes, ambos com grande dependência de importações, os grandes 

responsáveis pelo acréscimo nos preços (CEPEA, 2015).  

Dentro desse contexto, existem diferentes formas de aplicação de fertilizantes no solo, 

como a aplicação no sulco juntamente com a semeadura e a aplicação à lanço sobre o solo. 

Muitos produtores fazem uso da adubação antecipada à lanço à fim de diminuir o tempo nas 

paradas para abastecimento da semeadora, reduzir também o número de conjuntos e 

consequentemente diminuir os custos operacionais da semeadura (SALVI & MILAN, 2006). 

Apesar disso, um dos principais limitantes de adubações à lanço são as perdas de fósforo por 

erosão do solo e sua forte fixação nas camadas mais superficiais. Já para o potássio, sua 

aplicação é recomendada principalmente em solos mais arenosos por ter alta solubilidade e 

mobilidade no solo na presença de umidade, além disso, quando em grandes quantidades, 

recomenda-se o parcelamento das aplicações de potássio (LOPES & GUILHERME, 2000). 

Como o fósforo possui baixa mobilidade e é facilmente adsorvido aos coloides do 

solo, uma das hipóteses é que em solos cujas aplicações forem feitas à lanço, a produtividade 

da soja será menor, pelo fator limitante ser o fósforo disponível ás plantas, já o potássio por 
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possuir mobilidade superior ao fósforo, o que também lhe confere características de fácil 

lixiviação, entretanto sua disponibilidade às raízes é maior na presença de umidade, não sendo 

um fator limitante mesmo aplicado a lanço. 

O objetivo do trabalho é avaliar a produtividade da cultura da soja sobre diferentes 

formas de adubação, na linha de semeadura e à lanço.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A CULTURA DA SOJA 

 

 Segundo Freitas (2011), a cultura da soja teve início no sul do Brasil espalhando-se, 

em meados dos anos 80, para áreas como o Cerrado brasileiro, levando progresso e tecnologia 

para aquelas áreas inicialmente despovoadas. 

 Os grãos são usados principalmente para a produção de óleo vegetal e rações para 

alimentação animal, além disso é utilizado para a indústria química e de alimentos, servindo 

atualmente como fonte alternativa para a produção de biocombustíveis (COSTA NETO & 

ROSSI, 2000).  

 De acordo com Vencato et al., (2010) na produção brasileira da oleaginosa deve 

crescer cerca 40% até 2020 e, no mesmo período, os Estados Unidos devem ter um salto 

produtivo inferior, de 15%. A partir dessas projeções, o Brasil deve alcançar 105 milhões de 

toneladas produzidas da commodity, isolando-se na liderança de produção mundial desse 

produto e, conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) já na safra 

de 2014/2015, o país alcançou uma produção de 95,07 milhões de toneladas desta leguminosa 

(CONAB, 2015). 

 Avanços na produção foram conquistados devido a implantação de programas de 

melhoramento realizados na cultura, principalmente para regiões de baixas latitudes, através 

da incorporação de genes que atrasam o florescimento, mesmo em condições de fotoperíodo 

indutor, o que conferiu ás cultivares característica de período juvenil longo (KIIHL & 

GARCIA, 1989).  

 A cultura da soja possui 90% do peso de seus grãos constituído por água. Na fase de 

germinação-emergência, o nível de água disponível no solo não deve ultrapassar 85% e não 

ser inferior a 50% (EMBRAPA, 2009). Durante o período de floração-enchimento de grãos, o 

déficit hídrico pode causar fechamento de estômatos e enrolamento de folhas, fazendo com 

que ocorra desfolha precoce, abortamento de vagens, o que certamente influenciará no 

rendimento final de grãos. Para um melhor crescimento e desenvolvimento, temperaturas 

entre 20ºC e 30ºC são ideais, tendo um ótimo em temperaturas mais próximas à 30ºC 

(EMBRAPA, 2011). 

 Vários são os fatores que podem comprometer a produção de soja, dentre eles está a 

ocorrência da ferrugem Asiática da Soja (Phakopsora pachyrhizi), doença que pode causar 
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danos de 10% a 90% em diversas regiões, afirmam Sinclair & Hartman (1999) citados por 

Godoy (2009). Além disso, o fungo causou perdas de até 70% no ano agrícola de 2002/2003, 

representando uma grande ameaça para a cultura (YORINORI et al., 2002). Para Alves, 

Furtado e Bergamin (2006) demonstram que as condições ideais de temperatura para que 

ocorra a germinação dos esporos do fungo situa-se entre 15ºC a 25ºC e molhamento foliar de 

no mínimo 6 horas.  

 

2.2 ADUBAÇÃO EM SOJA 

 

 Diversos fatores influenciam na absorção de nutrientes em determinadas espécies 

vegetais, dentre eles estão as condições climáticas como chuvas e temperatura, as diferenças 

genéticas entre cultivares de mesma espécie, os tratos culturais e o teor de nutrientes presente 

no solo (EMBRAPA, 2009). 

 Para que a cultura da soja complete seu ciclo da forma correta e expresse se potencial 

produtivo, é necessário um equilíbrio na quantidade de macronutrientes disponíveis no solo. 

Para atingir o equilíbrio, as operações de adubação e calagem devem estar de acordo com a 

análise do solo, assim como todas as operações de complementação (SFREDO, 2008). Para 

Board & Modali (2005) um solo de boa qualidade, manejado da forma adequada e mantendo 

os níveis de fertilidade em equilíbrio, proporciona condições adequadas para o 

desenvolvimento da soja e obtenção de maior rendimento de grãos. 

 Vitti & Trevisan (2000) salientam que a soja necessita de fornecimento dos nutrientes 

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Mn, Zn, Mo e Co, além do Nitrogênio, oriundo da atmosfera através 

da Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN) pela ação da bactéria do gênero Bradyrhizobium 

(25% a 35%) e o restante pelo solo (65 a 85%) (BORKERT et al., 1994). 

 Apesar de Nitrogênio e Potássio serem os nutrientes mais extraídos pela soja, 

comumente o fósforo é responsável pela maioria das respostas produtivas (ROSOLEM & 

MARCELLO, 1998). Além disso, o fósforo é utilizado em maior quantidade e é o maior 

limitante na produção (ANDRÉ, 2012) apud (BINGHAM, 1966), seja pela sua dinâmica em 

solos tropicais (facilmente fixado) ou pelo seu baixo teor nos mesmos (BORKERTT et al., 

1994). 

 

2.3 FÓSFORO 
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Corrêa (2004, apud CHIEN & MENOM, 1995) afirma que as fontes de fosfatos, os modos de 

aplicação, as propriedades do solo e as espécies vegetais influenciam diretamente a eficiência 

agronômica de adubos fosfatados. 

 As principais fontes de fósforo são divididas em solúveis (Super Fosfato Triplo, Super 

Fosfato Simples, mono - amônio Fosfato (MAP) e di - amônio Fosfato (DAP), pouco solúveis 

e insolúveis, sendo 90% utilizadas as fontes solúveis em água na agricultura Benedito (2007, 

apud MOREIRA et al., 1997; LANA et al., 2004), fato esse explicado por Prochnow; 

Alcarde; Chien (2003) pelos menores custos no que se refere transporte, manuseio e 

armazenamento, além da grande quantidade de fósforo disponível às plantas. Hass (1997) 

afirma que apenas entre 5% a 20% de o fósforo aplicado via fertilizante é aproveitado pelas 

plantas, principalmente pela insolubilização que o nutriente sofre. 

  

2.3.1 MODOS DE APLICAÇÃO 

 

 Para Sousa et al. (2004) os principais modos de aplicação de fósforo são à lanço com e 

sem incorporação, no sulco de semeadura, em covas ou em faixas. O modo de aplicação que 

mais vem crescendo no país é à lanço sem incorporação, principalmente pelos maiores 

rendimentos operacionais no que diz respeito ao sistema convencional de deposição na linha 

de semeadura (BARBOSA et al., 2015). 

 Apesar dos maiores rendimentos operacionais relacionados com sua aplicação a lanço, 

Pottker (1999) mostra que em áreas onde o teor de fósforo no solo está abaixo do teor crítico, 

o rendimento é inferior do que naquelas onde usou-se adubação na linha, confirmado por 

Anghinoni (1992) que mostra que a probabilidade de perdas na resposta da cultura é menor ou 

nula em solos com teores de fósforo acima do teor crítico, não mostrando perdas na 

produtividade com aplicações à lanço. Em trabalho realizado por Teixeira et al. (2013) num 

Latossolo Vermelho distrófico com textura argilosa, concluiu-se que teores adequados de 

fósforo no solo permitem adoção de adubação à lanço de fósforo, sem perdas de 

produtividade na cultura da soja. Resultados semelhantes foram constatados por Broch & 

Chueri (2005), que verificaram produtividades semelhantes adubando na linha de semeadura 

ou à lanço. 

 Barbosa et al., (2015) obteve diversos resultados analisando a distribuição vertical de 

fósforo no solo em função dos modos de aplicação. Um dos resultados foi que fazendo 75% 

da adubação em superfície e o restando no sulco, não obteve-se suficiência para suprir as 
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necessidades de fósforo da soja. As maiores produtividades e altura de plantas foram obtidas 

em tratamento com 100% de fósforo na linha de semeadura. Além disso, onde predominou 

adubações à lanço, o fósforo conteve-se na camada de 0,0-2,5 cm já onde predominaram as 

adubações no sulco o fósforo “desceu” o perfil do solo, acumulando-se nas camadas de 5,0-

7,5 cm. 

 Trabalho realizado por Guareschi et al., (2011) constatou que a aplicação 15 dias 

antecipado a semeadura em superfície por meio de fertilizantes (P205 - Super Fosfato Triplo e 

KCl - Cloreto de potássio) revestidos por polímeros conferiu maior produtividade de grãos de 

soja em relação aos fertilizantes convencionais. Já quando os fertilizantes foram aplicados de 

forma localizada na semeadura, tanto os revestido por polímeros quanto os convencionais não 

diferiram estatisticamente em produtividade.  

 

2.3.2 FÓSFORO NO SOLO 

 

Broch & Ranno (2012) relatam que o fósforo é um dos nutrientes mais limitantes na 

produção agrícola, principalmente em solos do Cerrado brasileiro, onde sua disponibilidade é 

muito baixa. Os autores afirmam também que o desenvolvimento vegetal é altamente 

dependente da utilização de fertilizantes fosfatados. 

A forte adsorção de fósforo aos colóides do solo, em solos brasileiros é devido 

principalmente ao material de origem desses solos e, apenas, cerca de 0,1% desse nutriente se 

encontra na solução do solo prontamente disponível para absorção pelas plantas, o que explica 

as altas doses de fertilizantes fosfatados necessárias em solos intemperizados (NOVAIS & 

SMYTH, 1999). 

A matéria orgânica do solo (MOS) influencia diretamente na adsorção de fósforo no 

solo, uma vez que em solos manejados sobre o sistema plantio direto (SPD) ocorre um maior 

acúmulo de material vegetal sobre a camada mais superficial do solo (COSTA, 2000), 

aumentando assim os níveis de matéria orgânica (GONÇALVEZ et al., 1985).  Segundo 

Andrade et al., (2003), isso ocorre devido ao fato da interação causada por ácidos húmicos, 

málicos e acéticos sobre os óxidos de alumínio e ferro, que reduzem os sítios de fixação dos 

mesmo devido ao recobrimento da superfície desses óxidos ou pela formação de compostos 

na solução do solo, ocorrendo melhor aproveitamento de adubações fosfatadas pelas plantas e 

menor fixação de fósforo no solo.  
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2.3.3 FÓSFORO NA PLANTA 

 

O processo mais importante a que o fósforo está envolvido é no armazenamento e 

transferência de energia, pois a energia da fotossíntese é estocada em compostos fosfáticos 

para uso subsequente em processos vegetativos e reprodutivos (GRANT et al., 2001), além 

disso, participa da estruturação das plantas, produção de sementes e transferência genética por 

ser elemento essencial do RNA e DNA BENEDITO (2007, apud RICHARDS, JOHNSTON, 

2001).  

Durante os estádios de V4 e R6, o fósforo é absorvido na faixa de 0,2 a 0,4 kg.ha¹.dia¹ 

e 60% desse total é absorvido após R1. Dessa forma o fósforo deve ser disponível durante 

todo o ciclo da cultura da soja (ROSOLEM, 1982). 

A deficiência de fósforo ocasiona lentidão na emergência de plântulas, causa pecíolos 

e nervuras arroxeadas com coloração verde mais escuro na região abaxial da folha e podendo 

causar, em alguns casos, estiolamento da planta e sistema radicular danificado (GRANT et al., 

2001; ANDRÉ (2012, apud BINGHAM, 1966). 

Estudo realizado por Ventimiglia et al., (1999), mostrou que houve diminuição no 

potencial produtivo em função da deficiência de fósforo no solo na fase de florescimento, 

ocorrendo menor produção de flores e maior abortamento das mesmas. Fato semelhante 

ocorreu durante a fase de enchimento de grãos, onde houve menor formação de vagens e 

maior abortamento delas, ocasionando diminuição na produtividade. 

 

2.4 POTÁSSIO 

 

Mascarenhas et al., (2003) afirma que depois do nitrogênio, o potássio é o elemento 

que mais é absorvido pela cultura da soja, sendo que em cada 1000 kg de sementes de soja 

contém 20 kg de potássio, diferente dos 28 kg de potássio encontrados por Foloni & Rosolem 

(2008, apud BATAGLIA & MASCARENHAS, 1977) também em 1000 kg de sementes. 

Lopes (2005) afirma que a principal fonte de potássio nos solos brasileiros é na forma de 

cloreto de potássio, devido principalmente ao seu baixo preço, mas também possui alta 

solubilidade em água, e havendo condições de umidade adequadas no solo será permitida sua 

rápida absorção pelas plantas (POTAFOS, 1990). Seu consumo representa cerca de 95% de 

utilização na forma de Cloreto de Potássio (MASCARENHAS et al., 1994). De 50% a 70% 

do potássio aplicado no solo via fertilizante é aproveitado pelas plantas, fato explicado pela 
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fácil lixiviação à que o potássio está submetido HASS (1997).  

 

2.4.1 POTÁSSIO NO SOLO 

 

O potássio é um elemento muito abundante em rochas e solos, encontrando-se em 

grande parte em minerais que contém o elemento na forma de estruturas cristalinas. Ocorre 

também na forma de cátion trocável no solo, contido em detritos orgânicos e na solução do 

solo, apesar disso, os teores de potássio são inferiores em relação ao total de potássio no solo 

(MALAVOLTA, 1997). 

Uma das condições edafoclimáticas que mais influencia a absorção de potássio pelas 

plantas é a ocorrência de veranicos, deixando o nutriente imóvel no solo e dificultando sua 

absorção pela planta, cujo processo de mobilidade no solo é por difusão e extremamente 

dependente de umidade (PETTER, et al., 2012; POTTKER, 1995). 

Marcandali et al., (2008) afirma que a disponibilidade de potássio, assim como a sua 

absorção pelas plantas está intimamente ligado com a disponibilidade de cálcio e magnésio no 

solo, apesar disso, a absorção de potássio, ainda segundo o autor, é favorecida em comparação 

com outros cátions macronutrientes e que se apresenta, respectivamente, em menor e maior 

concentração no solo e na planta. 

Raiji (1991) coloca que a baixa absorção de potássio em solos com baixa quantidade 

de umidade deve-se também a relação de atividades de cátions na solução do solo, pois 

quando se reduz a umidade do solo, aumenta-se a concentração de íons na solução, mas os 

teores de cálcio e magnésio aumentam mais rapidamente que a concentração de potássio. 

O manejo da adubação potássica é extremamente importante, pois além do já relatado 

acima, Rosolem (2006) diz que o potássio pode ser facilmente lixiviado no perfil do solo 

dependendo da quantidade de chuvas, da dose de nutriente aplicado e da textura do solo, entre 

outros fatores, seja ele proveniente da palhada ou de adubação potássica.  Raiji (1991) afirma 

que o potássio é um sal altamente solúvel em água, sendo o íon K+ possui baixa força de 

adsorção aos colóides do solo, daí sua característica de alta capacidade de lixiviação. 

Já no curto prazo, a palhada é uma importante reserva de potássio, isso devido ao fato 

deste nutriente não ficar incorporado as cadeias carbônicas na matéria orgânica do solo, após 

a senescência das plantas ou após a colheita, voltando assim rapidamente para o solo e 

ficando prontamente disponível para as plantas (ROSOLEM, 2003). 
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2.4.2 POTÁSSIO NA PLANTA 

 

O cloreto de potássio possui grande efeito salino sobre a germinação das sementes, 

principalmente em condições de estresse hídrico, e sua aplicação no sulco de semeadura não 

deve ser superior a 50 Kg.ha¹ (OLIVEIRA et al., 2008). 

Bataglia & Mascarenhas (1977) citado por Foloni & Rosolem (2008), observaram que 

as taxas de absorção de potássio na planta de soja é maior durante a fase vegetativa, com 

extração na ordem de 1,20 kg por dia.  

Para Myers et al., (2005) o potássio está envolvido em diversos processos metabólicos 

nas plantas, dentre elas a abertura e fechamento de estômatos, transporte de carboidratos e 

outros compostos, produção de clorofila, regulação do balanço hídrico e outras sínteses 

fundamentais, além disso, o potássio está envolvido também na ativação de enzimas 

envolvidas na respiração celular e na fotossíntese. Apesar disso, Foloni & Rosolem (2008, 

apud MARSCHNER, 1995) relatam que o nutriente não possui função estrutural na planta, 

ficando quase que na sua totalidade na forma iônica nos tecidos vegetais. 

Com relação a qualidade fisiológica das sementes, a sua deficiência causa menores 

taxas fotossintéticas, devido ao aparecimento de clorose internerval seguida de necrose nas 

folhas, o que causa diminuição da área foliar. Com isso ocorrem problemas nos órgãos 

reprodutivos nas plantas de soja, diminuindo a qualidade fisiológica e sanitária das sementes 

(SFREDO, 2008). França Neto et al., (1985) citam que o principal benefício do potássio na 

soja é que ele reduz a queda de vagens, reduz o nível de Phomopsis sp. (seca da haste e da 

vagem) (EMBRAPA, 2004) na semente, causa maior uniformização na maturação de plantas, 

aumenta a germinação e a massa de 100 sementes. 

 

2.4.3 MODOS DE APLICAÇÃO 

 

A adubação potássica na soja, convencionalmente, distribui-se no sulco de semeadura, 

mas devido a salinidade e alta solubilidade do nutriente, pode acarretar em redução na 

germinação das sementes, principalmente na ocorrência de déficit hídrico e elevadas perdas 

por lixiviação em condições de elevadas precipitações (BERNARDI et al., 2009). 

Objetivando redução nessas perdas e diminuição do efeito salino sobre a germinação das 

sementes, Raij et al. (1997), recomendam o parcelamento da adubação potássica em doses 

acima de 60 a 80 kg.ha¹, principalmente em solos com baixos teores de argila. 
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Segundo Rosolem (2006), chuvas de até 50 mm lixiviam potássio até a camada de 4 a 

8 cm, onde normalmente é a camada de início de desenvolvimento do sistema radicular das 

plantas. Assim, viabiliza-se a aplicação de potássio à lanço, pois tanto o potássio presente na 

palhada como aquele aplicado à lanço permanecem em uma camada acessível as plântulas, 

sem prejudicar a mesma com relação à alteração da salinidade.  

A adubação adequada de potássio pode reduzir as perdas, o que é importante tanto 

econômica quanto ambientalmente, porém se a aplicação de potássio for subestimada, poderá 

se esgotar as reservas do nutriente no solo (ROSOLEM, 1997). 

Em estudo feito por Marcandali et al., (2008), verificou-se que a produtividade de 

grãos de soja cresce de forma linear conforme as aplicações de potássio em cobertura. No 

estudo, as doses de cloreto de potássio aplicadas foram de 0, 34, 51, 68, 85 e 102 kg.ha¹ em 

um solo com teores médios do nutriente. Mesmo assim, dependendo dos teores de potássio no 

solo e do tipo de solo, Borket et al., (1997) afirmam que a cultura da soja não tem apresentado 

respostas quanto à adubações elevadas em relação à produção de grãos, apesar de ter 

aumentado a concentração de potássio nas folhas e nos grãos. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Bernardi et al., (2009) avaliando doses de 

30, 60 e 180 kg.ha¹ de cloreto de potássio em pré-semeadura, pré-semeadura + cobertura, 

sulco, sulco + cobertura, onde não houve relado de efeito significativo dos tratamentos sobre a 

produtividade da soja. 

No entanto, Rosolem, Nakagawa e Machado (1984) obtiveram resultados distintos. 

Durante três anos de cultivos, num Latossolo Vermelho-Escuro fase arenosa, com adubações 

anuais de 0, 40, 160 e 240 kg.ha¹ nas formas de cloreto de potássio e sulfato de potássio, os 

resultados mostraram que em anos mais secos, os rendimentos foram maiores em adubações à 

lanço em detrimento daquelas nos sulco.  

 

2.5 FERRUGEM ASIÁTICA 

 

Quase 100% das regiões produtoras diagnosticam infecções de Phakopsora 

pachyrhizi, cujas intensidade mostram-se ligadas à fatores ambientais, como molhamento 

foliar devido a chuvas e orvalho (UGALDE, 2005). 

Na face abaxial da folha observam-se urédias que ao se romperem liberam 

uredinósporos. A doença evolui rapidamente causado amarelecimento e queda precoce de 

folhas, diminuindo o acúmulo de fotoassimilados e prejudicando o enchimento de grãos. 



23 

 

Quanto mais cedo for o ataque, maiores serão as perdas, pois mais cedo ocorrerá a desfolha e 

menores serão o tamanho dos grãos (GODOY et al., 2003) 

Segundo levantamento recente feito pela EMBRAPA a ferrugem asiática provocou 

perdas de 1,22 bilhões de dólares relativos a 4,56 milhões de toneladas de soja perdidos. O 

fungo foi identificado pela primeira vez no Planalto do Rio Grande do Sul na safra de 

2001/2002, causando perdas em torno de 48% nos rendimentos totais (BALARDIN, 2002).   

A expressão de resistência parcial de cultivares pode ser aumentada se for mantida 

uma suplementação adequada de nutrientes, podendo aumentar as expressões de defesa da 

planta. A adubação de base com fósforo e potássio mostrou redução na severidade da 

ferrugem asiática quando os nutriente foram fornecidos de maneira equilibrada (BEDIN et al., 

2007). 

Para Raij (1990), citado por Meneghetti (2009), o potássio reduziu a severidade de 

mais de 100 doenças causadas por fungos. Também Graham (1983), citado por Meneghetti 

(2009) relata que o potássio é o macronutriente que mais apresenta efeitos positivos na 

redução da incidência de pragas e doenças e que o maior vigor das plantas a partir de um 

suprimento adequado de fósforo permite que as plantas superem as doenças, alegando que 

membranas celulares de plantas deficientes em fósforo deixam vazar metabólitos para os 

possíveis fungos invasores. 

Meneghetti (2009) avaliou o efeito do fosfito de potássio, aplicado via adubação foliar, 

sobre o progresso de Phakopsora pachyrhizi na soja. O fosfito de potássio, de forma isolada, 

não foi capaz de reduzir a severidade da ferrugem asiática, já em programas de adubação 

foliar com silício e potássio associados a fungicidas, Andrade Junior et al., (2015), apontam 

maior eficiência no controle de ferrugem asiática ao utilizar adubação foliar com silício e 

potássio. 

 

2.6 PESO DE MIL GRÃOS 

 

Filho et al., (2013) avaliou a adubação com fósforo e potássio para a produção e 

qualidade de sementes de soja e teve como resultados aumento linear do peso de mil sementes 

com a adubação fosfatada, já a adubação potássica não influenciou esse parâmetro. Resultado 

semelhante foi obtido por Ventimiglia et al., (1999), em que observou elevação no peso de 

100 sementes de soja conforme o incremento nos níveis de fósforo no solo. Entretanto, 

Guareschi et al., (2008) avaliaram a adubação fosfatada e potássica na semeadura e a lanço 
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antecipada na cultura da soja. Os resultados não mostraram diferença significativa entre os 

tratamentos.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 LOCAL E ÉPOCA DO EXPERIMENTO  

 

O experimento foi realizado na área experimental da Universidade Federal da 

Fronteira Sul (UFFS) Campus Cerro Largo, localizada aproximadamente à 28º 08’ 31.18” de 

latitude S e 54º 45’ 33.98’’ de longitude w e aproximadamente 255 m de altitude. 

O clima da região, segundo classificação de Köppen, é do tipo Cfa (subtropical úmido) 

que tem como características apresentar temperatura média no mês mais frio inferior a 18ºC e 

temperatura média no mês mais quente superior a 22ºC com média de precipitação pluvial 

anual de 1750 mm não apresentando estação seca definida.   

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) (EMBRAPA, 2013), 

a região pertence a Unidade de Mapeamento de Santo Ângelo com predominância de 

Latossolo Vermelho distroférrico Típico, com textura argilosa, caracterizando-se por 

apresentar perfil profundo com coloração vermelha escura, originário do basalto da formação 

da Serra Geral. A implantação do experimento foi realizado no dia 25 de novembro de 2015 e 

a colheita foi realizada no dia 8 de abril de 2016. 

 

3.2 ANÁLISE QUÍMICA DO SOLO 

 

Antes de ser instalado o experimento foram feitas coletas de amostras de solo na área 

experimental à uma profundidade de 0 a 20 cm com a utilização de uma pá de corte. 

A determinação das características químicas do solo foi realizada junto ao Laboratório 

de análises de solos da Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL). Os resultados obtidos no 

laboratório para esse Latossolo Vermelho distroférrico Típico apresentam as seguintes 

características: 
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Tabela 1 – Atributos químicos do solo anteriormente ao cultivo da soja no ano de 2015. Cerro 

Largo – RS. 

Prof. Argila pH Índice  Fósforo Potássio M.O Altroc. 

(cm) (%)   SMP (mg/dm³) (mg/dm³) (%) (cmolc/dm³ 

0-20 81 5 5,6 3,8 138 1,8 0,6 

- Classe 1 
Muito 

Baixo 
- Médio Muito Alto Baixo - 

                

Cálcio 
Magnési

o 
H+Al CTCpH7,

0 
CTCefetiva 

Sat. CTCpH7,0 Sat. CTCefetiva  

por bases por alumínio 

___________(cmolc/dm³)___________ _________(%)_________ 

4,3 1,1 6,9 12,7 - 45,3 9,4 

Alto Alto - Médio - Baixo - 

Fonte: Laboratório de análises de solos da Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL). 

 

A partir dos dados obtidos do laboratório, foi feita a interpretação e a recomendação 

de fósforo e potássio através do Manual de Recomendação de Adubação e Calagem para os 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - ROLAS. O teor de fósforo, a partir do 

método de Mehlich, foi baixo, recomendando assim 70 kg/ha. Corrigindo esse valor para uma 

expectativa de produtividade de 4 toneladas por hectare onde deve-se acrescentar 15 kg de 

fósforo por tonelada adicional, obtendo-se a quantidade de 100 kg/ha e extrapolando para 

100% de fósforo na adubação final temos um total de 243 kg/ha de super fosfato triplo e 

regulando os valores na semeadora, obteve-se um total de 275 kg/ha. 

Procedimento semelhante foi realizado para a interpretação e recomendação de 

potássio. A interpretação de potássio foi muito alto, através da CTC em pH 7,0. A partir desta 

interpretação, a recomendação de adubação foi zero para expectativa de produtividade 2 

toneladas por hectare e para 4 toneladas por hectare, acrescenta-se 25 kg de potássio por 

tonelada adicional a ser produzida, obtendo 50 kg/há de potássio. Como o cloreto de potássio 

possui 58% de potássio, a quantidade final de potássio a ser acrescentado, corrigindo para 

100%, é de 86 kg/ha de cloreto de potássio e regulando os valores na semeadora, obteve-se 

um total de 95 kg/ha. 

A quantidade total de adubo que foi utilizado nos 600 m² do experimento é de 13,2 kg 

de superfosfato triplo e 4,56 kg de cloreto de potássio, exceto para a área onde estavam 

presentes as parcelas de tratamento controle. 
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3.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E TRATAMENTOS  

 

O delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso (DBC) com 5 tratamentos e 4 

repetições, totalizando 20 parcelas. As parcelas possuem 30m², com 10m de comprimento por 

3m de largura e espaçamento de 0,5 m entre linhas de semeadura, totalizando 600m² de área 

experimental. Entre plantas, foi utilizado o espaçamento na linha de semeadura de 0,0714m 

ou 14 plantas por metro linear, totalizando uma densidade de 280.000 sementes/ha. 

Corrigindo para perdas na germinação e perdas operacionais que totalizam 10%, temos 15,4 

sementes depositadas por metro linear 

A adubação à lanço foi realizada de forma manual buscando o máximo de 

uniformização possível, como é pode-se observar na Figura 1. 

 

Figura 1 - Deposição à lanço de fertilizante de forma manual. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para a realização do experimento foi realizada a casualização das parcelas, 

representado de forma simplificada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 - Croqui representativo com a distribuição das parcelas e dos blocos. 

 

 

 

Fonte: Elabora do pelo autor. 
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3.4 DESCRIÇÃO DOS TRATAMENTOS 

 

Na Tabela 2 estão descritos os tratamentos com as diferentes formas de aplicação de 

fertilizantes com e as respectivas doses testadas. 

 

Tabela 2 - Tratamentos com diferentes formas de aplicação de fertilizantes. 

Tratamento Descrição dos tratamentos 

T1 Sem adubação 

T2 275 kg/ha de P e 95 kg/ha de K 

T3 275 kg/ha de P na linha e 95 kg/ha de K à lanço 

T4 275 kg/ha de P na linha 95 kg/ha de K à lanço 

T5 275 kg/ha de P à lanço e 95 kg/ha de K na linha 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para as análises estatísticas pós-colheita foram utilizadas as 2 fileiras centrais, 

descontando 1m em cada extremidade, totalizando 8m² de área útil na parcela e um total de 

160m² de área útil em todas as parcelas. Entre os tratamentos foi deixada uma distância de 

1m, distância igual foi deixada entre os blocos. 

 

3.5 IMPLANTAÇÃO DA CULTURA  

 

A cultivar utilizada foi Nidera 5909 RR, com germinação de 95% e ciclo precoce que 

varia de 110 a 135 dias com uma recomendação de população de 280.000 a 330.000 plantas 

por hectare e zoneamento recomendado entre os dias 10 de outubro a 20 de dezembro. 

A implantação da cultura foi realizada do dia 25 de novembro de 2015 e a colheita no 

dia 8 de abril de 2016. 

Realizou-se a semeadura com um trator da marca New Holland modelo TL 75 com 80 

cavalos de potência e velocidade de 6 km/h. Acoplado ao trator, a semeadora utilizada foi 
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uma KF Hiper Plus 6/4 de seis linhas de semeadura com 3m de largura e peso aproximado de 

2850 kg. A semeadura foi realizada a uma profundidade de 2 cm.  

 

 

Figura 3 - Conjunto de trator e semeadora utilizados na realização da 

semeadura. 

 

Fonte: Autor. 

 

3.6 TRATOS CULTURAIS 

 

No local de implantação do experimento predominavam as seguintes espécies de 

plantas espontâneas: nabo forrageiro (Raphanus sativus L.), buva (Conyza bonariensis), 

guanxuma (Sida rhombifolia), trapoeraba (Commelina erecta), corda de viola (Ipomoea 

bonariensis), maria pretinha (Solanum americanum), azevém (Lolium multiflorum), entre 

outras espécies em menores quantidades. 

A primeira dessecação foi realizada sete dias antes da semeadura com uso do herbicida 

glifosato (N-fosfonometil-glicina) na dosagem 1920 g i.a./ha ou de 4 L p.c./ha e volume de 

calda de 100 L/ha. Além disso, para eliminar as plantas daninhas que não foram controladas 

com o uso do herbicida, como a buva e corda de viola, um dia antes da semeadura foi feita 

uma capina para a eliminação das mesmas. 

Realizou-se o tratamento de sementes com um misturador de sementes de fluxo 

contínuo da marca Grasmec cujas sementes foram tratadas com o fungicida Maxim® XL 

(Metalaxil-m + Fludioxonil) com dosagem de 1 + 2,5 g i.a./100 kg de sementes ou 100 ml 

p.c./100 kg de sementes diluído em 500 ml de água junto com inseticida Cruiser® 
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(Tiametoxam) 350 FS com dosagem de 70 g i.a./100 kg de sementes ou 200ml p.c./100 kg de 

sementes diluído em 300 ml de água.  

O controle de plantas daninhas em pós-emergência foi realizado utilizando o herbicida 

glifosato com dosagem 720 g i.a./ha ou 1,5 L p.c./ ha e volume de calda de 100 L/ha aos trinta 

dias após a emergência (DAE) e também foram realizadas capinas para eliminar plantas 

daninhas que surgiram ao longo da condução do experimento. 

Para o controle de pragas, principalmente a lagarta falsa medideira (Chrysodeixis 

includens), foi realizada uma aplicação no primeiro caso de desfolha, que corresponderam ao 

estádio R2 (Florescimento pleno) e uma segunda aplicação 14 dias depois. Foi utilizado o 

inseticida PREMIO® (clorantraniliprole) na dose de 2,5 g i.a./ha ou 50 ml p.c./ha e volume de 

calda de 100 L/ha nas duas aplicações. 

Para o controle do complexo de percevejos da soja, principalmente o marrom 

(Euschistus heros) e o verde (Nezara viridula), foi feita uma primeira aplicação do inseticida 

TALISMAN® (Bifenthrin + Carbosulfano) assim que encontrados indivíduos dessas pragas 

no estádio R5.4 (vagens do terço superior com 50 a 75% de granação máxima) e uma segunda 

aplicação realizada 20 dias depois em uma dose de 17,5 + 52,5 g i.a/ha ou 350 ml/ha do 

produto comercial e volume de calda de 250 L/ha em ambas as aplicações. 

Os primeiros sintomas de ferrugem asiática (Phakospora pachyrhizi) foram 

identificados no estádio R3 (final da floração e início da frutificação), que acarretou na 

primeira aplicação de fungicida. A segunda aplicação foi realizada no estádio R5.3 (média 

granação das vagens). Para as duas aplicações utilizou-se o fungicida FOX® (trifloxistrobina 

+ protioconazole) na dose de 70 + 60 g i.a./há ou 0,4 L/ha e volume de calda de 200 L/ha. 

Todas as aplicações, tanto em pós como em pré-emergência, foram realizadas com o 

auxílio de um pulverizador costal JACTO-PJH20, com capacidade de armazenamento de 20 

litros.      

 

3.7 FATORES COLETADOS E AVALIADOS 

 

 Foram realizadas cinco avaliações no total, sendo elas: índice de velocidade de 

emergência, severidade da ferrugem asiática (Phakopsora  pachyrizi), diâmetro do caule, 

produtividade de grãos e o peso de mil grãos. 

 

3.7.1  Índice de velocidade de emergência 
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Após a semeadura foi realizado monitoramento diário a fim de realizar as avaliações 

do índice de velocidade de emergência (IVE). A quantificação das plântulas começou a ser 

feita a partir do dia de sua emergência na área útil de cada parcela, correspondendo ao quatro 

dia após a semeadura (DAS), isso quando as plântulas apresentavam os cotilédones acima da 

superfície do solo (estádio VE). Anotando-se os resultados sempre no mesmo horário, estas 

medições foram acompanhadas até o fim da emissão dos cotilédones (oitavo). 

Para a determinação dos valores da velocidade de emergência, empregou-se a seguinte 

fórmula proposta por Maguire (1962): 

 

IVE= 
E1  

+ 
E2 

+ ... + 
En 

N1 N2 Nn 

 

Onde: 

IVE = Índice de velocidade de emergência (plântulas dia-¹); 

E1, E2 e En = número de plântulas emergidas na primeira, segunda e na última 

contagens; 

N1, N2 e Nn = número de dias após a semeadura (DAS) até a estabilização das 

plântulas. 

 

3.7.2 Severidade da Ferrugem Asiática (Phakopsora  pachyrizi) 

 

Foi realizada apenas uma avaliação de severidade quando a soja chegou no estágio 

fenológico de R6. Foram avaliados dez folíolos por parcela sendo três do terço do inferior, 

três do terço médio e três do terço superior e um folíolo escolhido aleatoriamente, na parte útil 

de cada parcela. 

As avaliações da ferrugem asiática foram realizadas baseadas na escala diagramática 

proposta por Godoy (2006), que leva em consideração, de forma visual, a área foliar afetada 

(AFA) pela doença e está ilustrada na Figura 4. 
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Figura 4 - Escala diagramática proposta por Godoy et al. (2006). 

 

Fonte: Godoy (2006). 

 

3.7.3  Peso de mil grãos 

 

O peso de mil grãos (PMG) foi conduzido segundo a metodologia estabelecida pelas 

Regras de Análises de sementes (RAS) (BRASIL, 2009), ou seja, foram pesadas oito amostras 

com 100 grãos de cada parcela e a partir desses resultados obteve-se uma média do peso de 

mil grãos para cada parcela corrigida para umidade de 13%. Esse processo foi realizado no 

laboratório de Fitopatologia e no laboratório de Sementes da Universidade Federal da 

Fronteira Sul. 

 

3.7.4 Produtividade de grãos  

 

Para o rendimento de grãos (RG) foi realizada a colheita manual da área útil de cada 

parcela com o auxílio uma foice e posterior trilha de forma mecanizada. Os cálculos foram 

efetuados com umidade corrigida para 13% e as impurezas foram retiradas de forma manual 

com o auxílio de uma peneira, ilustrada na Figura 5. 
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Figura 5 – Peneira utilizada na separação de impurezas.  

 

Fonte:  Autor. 

 

3.7.5 Análise estatística 

 

Na realização das análises estatísticas, foram comparadas as médias das variáveis 

estudadas com a aplicação do teste de Tukey a 5% de probabilidade e foi utilizado o software 

estatístico Assistat versão 7.7. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 PRODUTIVIDADE E PESO DE MIL GRÃOS 

 

Observando os valores relativos a produtividade deste estudo, nota-se que a 

testemunha apresentou produtividade inferior e diferiu estatisticamente dos demais 

tratamentos conforme a Tabela 4. 

 

Tabela 3: Produtividade e peso de mil grãos de soja submetido a diferentes formas de 

aplicação de P e K no solo. Cerro Largo-RS, 2016. 

Tratamento Produtividade (Kg.ha-1) Peso de mil grãos (g) 

T1 - Sem adubação 2829,6 b* 130,55 a* 

T2 - P e K na linha 3502,75 a 134,70 a 

T3 - P e K à lanço 3374,95 a 130,47 a 

T4 - P na linha e K à lanço 3529,75 a 131,30 a  

T5 - K na linha e P à lanço 3396,05 a 127,69 a  

Coeficiente de Variação (%) 2,54 2,72 

*Médias seguidas pelas mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. 

Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os tratamentos onde realizou-se a adubação não diferiram, independentemente da 

forma como foi realizada a adubação, como pode ser observado na Tabela 4. 
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Figura 6: Produtividade da cultura da soja cultivada sobre diferentes 

modos de aplicação de adubação fosfatada e potássica. 

 
*Médias seguidas pelas mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. CV = 5,54%. 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Os tratamentos onde realizou-se a adubação não diferiram, independentemente da 

forma como foi realizada a adubação, de acordo com a Figura 6. 

Esses resultados corroboram com aqueles encontrados por Guareschi et al. (2008), que 

observaram que a produtividade da soja ficou estatisticamente igual quando a adubação foi 

feita tanto na linha como à lanço antecipada. 

Trabalhos tem demonstrado que em solos que possuem nível alto de fósforo, podem 

ser realizadas adubações fosfatadas à lanço. Pottker (1999) confirma essa afirmação, 

mostrando que em áreas que apresentam níveis de fósforo baixos, a produtividade de grãos é 

menor onde adotou-se adubações fosfatadas a lanço do que onde o fósforo foi incorporado na 

linha de semeadura.  

Trabalho realizado por Teixeira et al. (2013), em um Latossolo Vermelho distrófico 

com textura argilosa, mostra que em solos que possuem teores adequados de fósforo, pode ser 

feita adubação fosfatada a lanço sem perdas de produtividade na cultura da soja. 

Dentre os vários resultados obtidos por Barbosa et al. (2015), um deles mostra que as 

maiores produtividades foram obtidas em solos adubados 100% na linha de semeadura e 

naqueles onde foram feitas adubações a lanço, o fósforo conteve-se na camada de 0 – 2,5 cm, 

ou seja, acima da camada ideal para uma melhor absorção radicular. Esses resultados podem 

ser explicados pelo ao fato de o fósforo, por possuir baixa mobilidade no solo (BARBER, 
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1984), ter sua disponibilidade reduzida ao sistema radicular no início do desenvolvimento da 

cultura. 

Pettigrew (2008) afirma que podem-se obter respostas à adubação potássica sob 

diferentes manejos, desde que o solo possua baixa disponibilidade do nutriente. Conforme 

podemos observar na Tabela 1, o solo onde foi conduzido este experimento apresentava boas 

condições de potássio, classificados como Muito Alto, dessa maneira o modo de aplicação do 

potássio pode não ter interferido na produtividade final dos tratamentos, podendo ter 

conferido boas características agronômicas a cultura, nessa condição as probabilidades de 

resposta da cultura à adubação potássica é menor (Foloni & Rosolem, 2008). 

Borket et al., (1997) em seu estudo mostram que em dez anos de adubações potássicas, 

no sulco de semeadura e à lanço, não houveram diferenças significativas quanto a 

produtividade na cultura da soja. Já resultados obtidos por Salib et al., (2012) mostram 

resultados semelhantes em adubações antecipadas e em cobertura, mas essas duas se 

mostraram superiores daquelas feitas no sulco e sulco + cobertura.  

Uma das principais condições que influencia a absorção de potássio pelas plantas é a 

falta de umidade no solo, o que deixa o nutriente imóvel no solo e dificulta sua absorção pelas 

plantas (PETTER, et al., 2012; POTTKER, 1995) e durante a condução deste experimento as 

precipitações pluviométricas foram bem distribuídas ao longo do ciclo da cultura. 

O peso de mil grãos não apresentou diferenças entre os tratamentos, ficando o menor 

peso de 127,69 gramas no T5 e o de maior peso no T2, com 134,70 gramas. O peso de mil 

grãos está diretamente relacionado com a produtividade (MELÉM JÚNIOR, 2015), que neste 

estudo não mostrou relação entre os valores de produtividade x peso de mil grãos. 

Segundo Sediyama et al., (1981), a composição química das sementes pode ser 

influenciada por fatores genéticos e ambientais e ainda por nutrientes aplicados e disponíveis 

no solo. Vários autores relatam que a adubação resulta em variações nos teores de óleo e 

proteína nas sementes (TANAKA; MASCARENHAS & MIRANDA, 1991) e o potássio 

exerce grande efeito sobre o teor de óleo nos grãos (MASCARENHAS et al., 1988; 

USHERWOOD, 1994). 

Batistella Filho et al., (2013) testando doses de adubação fosfatada e potássica na 

cultura da soja, observaram que a adubação fosfatada aumentou linearmente com a adubação 

fosfatada e que a adubação potássica pouco influenciou nessa característica agronômica. 

Melém Júnior (2015) testando diferentes doses de potássio sobre o peso de mil 

sementes, não observou diferenças entre os tratamentos. Já Tanaka et al., (1997) e Veiga 
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(2007) observaram aumentos lineares no peso de mil grãos conforme aumentos nas doses de 

adubação potássica. 

Guareschi et al., (2008) não constatou diferenças significativas testando os modos de 

aplicação de P e K na cultura da soja no que diz respeito ao peso de mil grãos. 

 

4.2 SEVERIDADE DA FERRUGEM ASIÁTICA E ÍNDICE DE VELOCIDADE DE 

EMERGÊNCIA 

 

Observou-se que os valores referentes a severidade da ferrugem asiática, pode-se 

constatar que apenas o T2 e o T5 diferiram estatisticamente entre sim, com o primeiro 

alcançando severidade média entre as parcelas de 13,17% e o segundo de 9,69%. Os demais 

tratamentos não diferiram estatisticamente dos dois anteriores e nem entre si. 

 

Tabela 4: Incidência da ferrugem asiática (Phakopsora pachyrizi) e índice de velocidade de 

emergência de soja submetidos à diferentes formas de aplicação de P e K no solo. Cerro 

Largo-RS, 2016. 

Tratamento 

Severidade da 

ferrugem asiática (%) 

Índice de velocidade de 

emergência 

T1 - Sem adubação 10,19 ab* 12,85 a* 

T2 - P e K na linha 13,17 a 13,16 a 

T3 - P e K à lanço 11,70 ab 13,27 a 

T4 - P na linha e K à lanço 11,26 ab 12,76 a 

T5 - K na linha e P à lanço 9,69 b 13,28 a 

Coeficiente de Variação (%) 12,51 8,45 

* Médias seguidas pelas mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si. Foi 

aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 De acordo com Marschner (1996) o suprimento adequado de nutrientes favorece o 

desenvolvimento normal das plantas assim como ajuda nos processos de defesa das plantas à 

patógenos, corroborando com essa afirmação, Bedin et al., (2007) coloca que uma adubação 

de base adequada com fósforo e potássio ajuda a reduzir a severidade da ferrugem asiática na 

cultura da soja.  

Graham (1983) citado por Meneghetti (2009) diz que o potássio apresenta redução na 

incidência de pragas e doenças e que o suprimento adequado de fósforo confere maior vigor 

às plantas, alegando que plantas deficientes em fósforo deixam vazar metabólitos através de 



38 

 

suas membranas celulares para os possíveis fungos. 

Bernardi et al., (2006) testando doses de P e K sobre a severidade e a taxa de 

progresso da ferrugem asiática em várias cultivares de soja, concluíram que quanto maiores as 

doses desses dos elementos no solo menores foram a severidade e a taxa de progresso da 

doença. Além disso, constataram que a influência do potássio foi mais pronunciada em 

relação ao fósforo quando ambos em baixas quantidades. 

 No presente estudo o T2 (P e K na linha) que, teoricamente, deveria disponibilizar 

mais facilmente os nutrientes para a absorção da planta foi aquele com maior porcentagem de 

severidade da ferrugem. O T1 (sem adubação), mesmo não diferindo estatisticamente dos 

demais tratamentos, apresentou porcentagem de severidade superior apenas ao T5.  

Como o potássio é um dos macro nutrientes que mais influenciam sobre as doenças da 

soja (MARSCHNER, 1995) e seus níveis no solo onde foi conduzido o experimento foram 

muito altos, é possível afirmar que o modo de adubação, neste estudo, não teve influência 

sobre a severidade da ferrugem asiática.  

Os resultados do índice de velocidade de emergência, apresentados na Tabela 5, 

mostram que não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos.  

A adubação pode influenciar diretamente na germinação e consequente emergência 

das plantas. Segundo Vieira e Ramos (1999) quanto mais salino o fertilizante, maior a pressão 

osmótica sobre a solução do solo, podendo provocar transferência de umidade da semente 

para o solo interferindo na germinação.  

Os resultados desse estudo são semelhantes aqueles encontrados por Moterle et al., 

(2009) que, testando diferentes formulações em diferentes profundidades de deposição do 

adubo, inclusive sobre a superfície, não constatou diferença no índice de velocidade de 

emergência entre a adubação feita na superfície ou feita na linha. 

No presente estudo ficou claro que a salinidade dos elementos P e K, nas condições do 

estudo, não provocaram efeitos salinos sobre a emergência das plântulas, o que pode ser 

explicado pelo fato de terem sido respeitadas as quantidades recomendadas para a cultura da 

soja. Apesar disso Bevilaqua et al., (1996) em seu trabalho na cultura do milho, demonstra 

efeitos negativos dos elementos P e K sobre a emergência de plântulas de milho. Van Raij 

(1991) também afirma que ambos os nutrientes apresentam efeito depreciativo sobre a 

emergência de plântulas e Osaki (1991) reitera ainda que o K possui efeito salino superior ao 

P. 
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5. CONCLUSÕES  

 

As diferentes formas de aplicação de superfosfato triplo e cloreto de potássio, nas 

condições deste estudo não influenciaram nos parâmetros de produtividade, peso de mil grãos, 

diâmetro de caule e índice de velocidade de emergência. 

Para a severidade da ferrugem asiática, pode-se concluir que a forma de aplicação não 

teve influência. 
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