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DESEMPENHO AGRONÔMICO DA CULTURA DA SOJA EM FUNÇÃO DO 
ARRANJO ESPACIAL DE PLANTAS E SUPLEMENTAÇÃO HÍDRICA 
 
 

RESUMO 
 
 

A soja (Glycine max) é a oleaginosa mais cultivada e está entre os quatro grãos mais 
produzidos no mundo, como o milho, trigo e arroz. O Brasil é atualmente o maior 
produtor mundial de soja, sendo que, o arranjo espacial das plantas influencia 
diretamente na competição intraespecífica, pelo uso dos recursos do ambiente, como 
água, luz e nutrientes. A redução do espaçamento entrelinhas da soja é alvo de 
pesquisa da comunidade cientifica em vários países, no entanto, as respostas ainda 
são facultativas, devido as condições ambientais, mudança nas características 
morfofisiológicas das cultivares de soja, aumento da expectativa de produtividade de 
grãos, entre outros. De tal maneira, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho 
agronômico da soja em função do arranjo espacial de plantas e da suplementação 
hídrica. O trabalho foi conduzido na área experimental da Estação Agronômica da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) Unidade em Cachoeira do Sul, 
realizado em três safras agrícolas (2018/19; 2019/20 e 2020/21). O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com parcelas subdivididas e 
quatro repetições, em esquema fatorial (4x2), constituídos pela combinação de quatro 
arranjos espaciais de plantas (entre linhas espaçadas em 0,25 m, 0,50 m e 0,50x0,25 
m e 0,75m) e, dois manejos de irrigação (irrigado e não irrigado). O arranjo espacial 
impactou em pelo menos dois anos dos três avaliados, nas variáveis vagens planta-1, 
nós produtivos-1, altura de plantas e MMG. Já o fator regime hídrico proporcionou 
diferenças significativas em todos as variáveis das safras 2019/20 e 2020/21. Na 
última safra (2020/21) o arranjo espacial das plantas e o regime hídrico adotado, 
impactaram em efeitos significativos e na interação entre esses fatores para os 
componentes de vagens planta-1, grão vagem-1, altura de planta, MMG e produtividade 
de grãos.  
 
Palavras-chave: espaçamento entrelinhas, evapotranspiração, irrigação. 

 
  



 
 

 

AGRONOMIC PERFORMANCE OF SOYBEAN CULTURE AS A FUNCTION OF 
THE SPATIAL ARRANGEMENT OF PLANTS AND WATER SUPPLEMENTATION 

 
 

ABSTRACT 
 

Soybean (Glycine max) is the most cultivated oilseed and is among the four most 
produced grains in the world, such as corn, wheat and rice. Brazil is currently the 
world's largest producer and, the spatial arrangement of plants directly influences 
intraspecific competition for the use of environmental resources, such as water, light 
and nutrients. Reducing the spacing between soybean rows is the target of research 
by the scientific community in several countries, however, the answers are still optional, 
due to environmental conditions, change in characteristics morphophysiological 
characteristics of soybean cultivars, increased expectation of grain yield, etc. Thus, the 
objective of this work is to evaluate the agronomic performance of soybean as a 
function of the spatial arrangement of plants and water supplementation. experimental 
at the Agronomic Station of the State University of Rio Grande do Sul (UERGS) Unit in 
Cachoeira do Sul, carried out in three agricultural seasons (2018/19; 2019/20 and 
2020/21). The experimental design used was completely randomized with split plots 
and four replications, in a factorial scheme (4x2), consisting of the combination of four 
spatial arrangements of plants (between lines spaced at 0.25 m, 0.50 m and 0.50x0.25 
m). 0.75m) and two irrigation managements (irrigated and non-irrigated). The spatial 
arrangement had an impact in at least two years of the three evaluated, in the variables 
plant-1, productive nodes-1, plant height and GMM. The water regime factor provided 
significant differences in all variables from the 2019/20 and 2020/21 harvests. In the 
last harvest (2020/21), the spatial arrangement of the plants and the adopted water 
regime impacted significant effects and the interaction between these factors for the 
components of pods plant-1, grain pod-1, plant height, MMG and yield of grain. 

 
Keywords: line spacing, evapotranspiration, irrigation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max) é a oleaginosa mais cultivada e está entre os quatro grãos 

mais produzidos no mundo, como o milho, trigo e arroz. Sua importância comercial é 

de grande relevância, por ser uma ótima fonte de proteína, seu cultivo pode se 

estender em quase todo o território mundial, sendo atualmente a principal cultura na 

cadeia produtiva no agronegócio mundial (LINZMEYER JUNIOR et al., 2008). Devido 

seu alto valor proteico oportuniza para a utilização em diversas aplicações na 

alimentação humana e animal. A oleaginosa tem uma função importante no papel 

socioeconômico para o agronegócio brasileiro, além de tudo, ela é a matéria-prima 

imprescindível para estimular os vários complexos agroindustriais, como por exemplo 

as indústrias de sementes, fertilizantes, agrotóxicos e máquinas agrícolas (MAUAD et 

al., 2010). 

O Brasil se tornou nos últimos anos o maior produtor mundial de soja. Conforme 

o oitavo levantamento da CONAB de maio 2021, na safra 2020/21 o país alcançou 

uma produção de 135,4 milhões toneladas, 8,5% superior à última safra, a área 

plantada teve um crescimento de 4,2%, em comparação à safra anterior atingindo 

38.502,1 milhões de hectares. A produtividade teve um incremento de 4,1% em 

relação à safra passada, atingindo 3.517 kg ha-1 (CONAB, 2021). No Rio Grande do 

Sul a soja ocupa a maior parte da área cultivada no verão, onde na safra 2020-2021 

foram plantados 6.075.024 ha, com uma produção de 20,2 milhões de toneladas e 

produtividade média de 3.326 kg ha-1, conforme levantamento da Emater/RS-Ascar 

(2020). 

O alto potencial produtivo da soja ou de qualquer planta, teoricamente, além de 

estar relacionado com a genética da planta, está relacionado as condições favoráveis 

para expressar suas máximas características, esses condicionantes estão ligados aos 

fatores ambientais como solo e clima, e práticas de manejo, onde a interação positiva 

destes irá resultar em boas respostas de produtividade. A prática de manejo é muito 

importante para alcançar altas produtividade, dentre uma delas, tem-se o ajuste no 

arranjo espacial de plantas, que pode atribuir uma elevação na produtividade, com 

baixos custos e de pouco impacto no meio ambiente, já que não se necessita a 

utilização de uso de mais insumos (GARCIA; PROCÓPIO; BALBINOT JUNIOR, 

2017). 
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No entanto, o arranjo espacial das plantas influencia diretamente na 

competição intraespecífica das plantas, pelos os recursos do ambiente, como água, 

luz e nutrientes (FERREIRA et al., 2016). E consequentemente a competição 

intraespecífica modifica a fisiologia das plantas: o metabolismo primário como a 

fotossíntese e respiração, o mecanismo secundário e bem como as relações 

fonte/demanda de fotoassimilados que acontecem nas plantas, ademais, modifica a 

arquitetura da parte aérea e inferior das plantas, refletindo na capacidade de busca 

dos recursos e na velocidade de crescimento (WERNER et al.,2016). 

De acordo com Rambo et al. (2004) e Balbinot Jr. e Fleck (2005), os resultados 

positivos obtidos a partir de modificações do arranjo de plantas, estão ligados a 

diversos fatores, como maior uso da água, em razão do fechamento mais rápido do 

dossel e redução de perdas por evaporação, melhor distribuição horizontal de raízes, 

maior cobertura do solo, redução da competição intraespecífica, aumento do 

aproveitamento dos nutrientes presentes no solo, e maior interceptação da radiação 

solar pelas culturas. 

Segundo BALBINOT et al. (2015), muitas pesquisas têm demostrado pouca 

resposta da cultura da soja as modificações do arranjo espacial. Esse fato se deve, 

por a soja apresentar característica de alta plasticidade, isto é, capacidade de se 

adaptar às condições ambientais e de manejo, alterando a sua morfologia da estrutura 

da planta e os componentes de rendimento (PIRES et al., 2000). 

De acordo com HEIFFIG et al. (2006), o rápido fechamento das entrelinhas em 

espaçamentos mais reduzidos favorece a incidência de doenças, por dar condições 

favoráveis epistemológicas fundamentais para a doença se instalar e se desenvolver. 

Para Madalosso (2007), o estreitamento das entrelinhas reproduz um sombreamento 

precoce das folhas do terço médio, acelerando na senescência, fixação de flores e 

prejudicando o potencial produtivo da planta. Por outro lado, o rápido fechamento 

entrelinhas age como uma forma de controle de plantas daninhas e proteção solo. 

Pires et al. (2000), verificaram que o espaçamento entrelinhas de 0,20 m a soja teve 

uma produtividade de aproximadamente 10% superior a cultivada com 0,40 m 

entrelinhas.  

Segundo Garcia, Procópio e Balbinot Junior (2017), antes dos anos 2000 foram 

realizadas muitas pesquisas no Brasil, porém, nos últimos anos poucos trabalhos 

foram executados sobre o arranjo das plantas. O desenvolvimento de trabalhos com 

sistemas de semeadura e arranjos espaciais de plantas de soja pode ser justificado 
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por os seguintes fatores, mudança nas características morfofisiológicas das cultivares 

de soja, aumento da expectativa de produtividade de grãos, aumento do custo com 

sementes, surgimento ou aumento de problemas fitossanitários, mudança nas 

práticas de manejo do solo e da cultura. Dentre as alterações morfológicas das novas 

cultivares de soja pode-se mencionar a menor ramificação, menor tamanho dos 

folíolos, plantas de menor porte e maior inclinação dos folíolos e dos ramos.  

Na região Sul do Brasil as indicações técnicas de espaçamento entrelinhas 

para o cultivo da soja variam de 0,20 a 0,50 m (REUNIÃO, 2009). Pode se dizer que 

essa recomendação é um tanto ampla, já que as diferenças fisiológicas e 

edafoclimáticas são importantes no momento da escolha do arranjo espacial. Não 

bastasse a grande gleba de trabalhos sobre o assunto, ainda é falto o volume e 

sobretudo a consistência das informações produzidas sobre o arranjo de plantas na 

lavoura, tendo por exemplo a diversidade varietal (MADALOSSO et al., 2010). Para a 

utilização de espaçamentos menores e mantendo a mesma população de plantas por 

área, é preciso diminuir a densidade das linhas. Com isso resulta em plantas mais 

equidistantes em relação aos espaçamentos maiores. Com as plantas mais bem 

distribuída resulta em menor competição por luz no início do ciclo, reduzindo o 

sombreamento entre as plantas de soja (PROCÓPIO et al., 2014). 

De acordo com a REUNIÃO, (2014), sobre as indicações técnicas para a cultura 

da soja no RS e SC, orienta os produtores a utilizar de maneira geral a população de 

aproximadamente 300.000 plantas por hectare (30 plantas m-2), seja qual for o grupo 

de maturação das cultivares e do espaçamento utilizado. Segundo Rodrigues et al. 

(2016), o espaçamento reduzido se aproxima mais da condição ideal do arranjo das 

plantas em campo, reduzindo a competição inter e intrafileiras, e possuem como 

hipótese que o espaçamento reduzido (0,25 m) pode ser uma ferramenta útil para 

aumentar a produção de soja, onde vários estudos foram apontados por (TOURINHO 

et al., 2002), caracterizando um melhor desempenho produtivo da soja, quando as 

plantas possuem a mesma distância entre e dentro das linhas.  

A água é o constitui cerca de 90% do peso da planta, ela atua basicamente em 

todos os processos fisiológicos e bioquímicos. Tem a função de solvente, através do 

qual gases, minerais e outros solutos entram nas células e movem-se através da 

planta. Além disso, cumpre papel importante na regulação térmica da planta, atuando 

tanto no resfriamento como na manutenção e na distribuição do calor 

(NEPOMUCENO, 1994).  
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Assim, o principal fator responsável pelas variações de produtividade e 

insatisfação da cultura da soja no estado do RS é o clima (MATZENAUER et al., 2018). 

As estimativas são de que 93% das perdas na produtividade das safras de soja 

acontecem devido as estiagens (BERLATO & FONTANA, 2003). Os efeitos negativos 

que deficiência hídrica reflete sobre o potencial de rendimento é consequências da 

duração intensidade, período de ocorrência e a conexão com outros fatores 

determinantes do rendimento de grãos (CUNHA et al., 2001).  

A necessidade hídrica da soja varia entre 450-700 mm de água, dependendo 

do clima e da duração do ciclo de desenvolvimento (DOORENBOS & KASSAM, 1994; 

GRASSINI et al., 2015).  Conforme Zanon et al. (2018), para elevadas produtividades 

(>5.000 kg ha-1) são necessários em torno de 800 mm de chuvas, em todo o ciclo da 

soja. Há estádios do ciclo de desenvolvimento da cultura em que ocorre maiores 

necessidades de água, conforme Farias et al. (2001), a semeadura-emergência e no 

enchimento dos grãos, são os dois períodos críticos bem definidos com relação à falta 

de água. 

Apesar de conhecidos os problemas ocasionados pelo déficit hídrico na 

produção da soja, grande parte das áreas cultivadas com a cultura no RS são no 

regime de sequeiro (SENTELHAS et al., 2015; ZANON et al., 2018). No RS apenas 

2,98% do total de área cultivada é irrigada, onde o estado possui cerca de 2617 pivôs 

centrais, totalizando uma área com suplementação hídrica por esse equipamento de 

178.050 hectares (RIBEIRO et al., 2018). De acordo com Montoya et al., (2017), a 

utilização da irrigação suplementar pode elevar significativamente a produtividade da 

soja, estabilizando a produção agrícola, especialmente durante anos de escassez 

hídrica.  

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho agronômico da 

soja em função do arranjo espacial de plantas e da suplementação hídrica. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido à campo em área experimental da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), localizada no distrito de Três Vendas na 

cidade de Cachoeira do Sul - RS (29º53’ S e 53º 00’ W, altitude de 125 m), na Região 

Central do Estado do Rio Grande do Sul. O clima da região é classificado por Köppen 

como subtropical úmido, predominante na Região Sul. O solo da área experimental é 

classificado como Argissolo Vermelho distrófico típico (EMBRAPA, 2013).  

O trabalho foi realizado em três safras (2018/19; 2019/20 e 2020/21). O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com parcelas 

subdivididas, em esquema fatorial (4x2), constituídos pela combinação de quatro 

arranjos espaciais de plantas (0,25 m, 0,50 m e 0,50x25 m e 0,75 m), dois manejos 

de irrigação (irrigado e não irrigado) e quatro repetições. As cultivares de soja usadas 

para a pesquisa foram NS 6909 IPRO no primeiro ano e Brasmax Zeus IPRO nos dois 

últimos anos, com uma população de 300 mil plantas ha-1 (a mesma em todos os 

tratamentos). A semeadura foi sempre realizada na primeira quinzena de novembro, 

por uma semeadora adubadora tratorizada. Os tratos culturais, como a fertilização foi 

efetuada conforme o Manual de Calagem e Adubação (2016), já o controle de plantas 

daninhas, pragas e doenças seguiram as indicações técnicas conforme de Caraffa et 

al. (2019). 

A cultura foi irrigada sempre que o armazenamento de água do solo foi 

esgotado a 40% da capacidade total de água disponível (CAD), na camada de 0 a 30 

m de profundidade do perfil do solo. O método de irrigação utilizado foi a aspersão 

convencional, em que os aspersores (modelo Agropolo NY 12) foram instalados no 

espaçamento de 12 x 12 m, com uma taxa de aplicação de 12 mm h-1. A metodologia 

para o cálculo da evapotranspiração da cultura (ETc) foi a proposta por Allen et al. 

(1998). Os dados meteorológicos necessários para o cálculo da evapotranspiração de 

referência (ETo) foram obtidos de uma estação meteorológica automática situada 

próxima ao local do experimento, administrada pelo Irriga Global, que disponibilizou 

os dados.  

Nas duas últimas safras (2019/20 e 2020/21) foi avaliada a área foliar (AF das 

plantas quando estas estavam em fase reprodutiva (estádio fenológico de R3). Para 

isso, foram coletadas uma planta por parcela experimental, medindo-se a largura e 

comprimento da folha central de cada trifólio, de forma manual com o auxílio de uma 
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régua. Após, calculou-se a área foliar de cada trifólio pela equação AF=2,0185. (C.L) 

(RICHTER et. al, 2014) e, somando-se a área foliar de todos os trifólios, obteve-se a 

área foliar da planta. O índice de área foliar (IAF) foi obtido pelo calculado entre a área 

foliar total da planta e a área de solo ocupada pela planta. A altura da planta (A) (m) 

foi medida no mesmo estádio da área foliar e a altura (B) (m) no estádio R8 (colheita), 

no qual as duas alturas foram dimensionadas da superfície do solo até o último nó.  

Para realização da avalição dos componentes de rendimento, por ocasião da 

colheita foram amostradas 2 plantas por parcela coletadas ao acaso. No primeiro ano 

de experimento (2018/19) foram avaliados a altura das plantas (m), vagens por planta-

1 e o número de nós produtivos. Na safra 2019/20 se analisou altura de planta (B) (m), 

vagens por planta-1, nós produtivos-1 e a massa de mil grãos (MMG) (g). E na última 

safra (2020/21), analisou-se a altura da planta (m), vagens por planta-1, grãos por 

vagens-1, nós produtivos e a massa de mil grãos (MMG) (g). Na determinação do MMG 

mediu-se a umidade e o peso obtido foi corrigido para uma umidade de 13%. 

Para a determinação da produtividade final, nos três anos, realizou-se a 

colheita manual das plantas da área central de cada parcela experimental, nos 

espaçamentos 0,25 m, 0,50 m e 0,50x0,25 m foram colhidos 3 m², já no espaçamento 

0,75 m se colheu 4,5 m², e procedeu-se a trilha, a limpeza e a pesagem corrigindo-se 

o peso final dos grãos para a umidade padrão de 13% e convertido para hectare (kg 

ha-1). 

Todos as variáveis analaisadas obtidos foram submetidas à análise de 

variância (teste F) e, quando a diferença foi significativa a análise complementar foi 

realizada pelo teste de Tukey, ambos ao nível de 5% de probabilidade de erro, 

utilizando o software Sisvar. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados de parâmetros de balanço hídrico apresentados na tabela 1 

demostram que o ano agrícola 2018/19 teve maior disponibilidade hídrica que nos 

anos agrícolas 2019/20 e 2020/21. De acordo com INMET (2018), para a safra de 

verão (2018/19) o clima se encaminhava para o fenômeno de El Niño fraco, e 

consequentemente resultando em aumento de chuvas, onde se registrou 639 mm 

durante o ciclo da cultura, permitindo um bom desenvolvimento da cultura. A 

necessidade total de água na cultura da soja, para obtenção do máximo rendimento, 

varia entre 450 a 800 mm/ciclo, dependendo das condições climáticas, do manejo da 

cultura e da duração do seu ciclo (ZANON et al., 2018). 

 

Tabela 1. Parâmetros do balanço hídrico da cultura da soja para safra 2018/19, 
2019/20 e 2020/21. Cachoeira do Sul, RS, 2021. 

Etapa do 
ciclo 

ETc 
(mm) 

Irrigação 
(mm) 

Chuva 
(mm) 

Ano agrícola 2018-19 

Inicial 10 0 161 

Rápido cresc. 113 15 138 

Médio 189 67 285 

Final 88 54 55 

Ano agrícola 2019-20 

Inicial 13 12 16 

Rápido cresc. 98 39 100 

Médio 177 66 172 

Final 37 12 24 

Ano agrícola 2020-21 

Inicial 11 24 0 

Rápido cresc. 115 32 157 

Médio 192 55 246 

Final 81 63 120 
Onde: ETc = evapotranspiração da cultura. Fonte: Autor (2021). 

 

Na safra 2019/2020 a irrigação total foi de 129 mm e foi aplicada para 

suplementar as chuvas que somaram 312 mm ao longo do ciclo, estas insuficientes 

para suprir a evapotranspiração da cultura de 325 mm e manter o armazenamento de 

água no solo em níveis desejados. As chuvas ocorreram durante boa parte da 

primavera e, a partir da segunda quinzena de novembro, houve escassez de chuvas, 
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caracterizando uma das maiores estiagens do estado (IRGA, 2020). Segundo a 

Emater/RS-Ascar (2020), ocorreram perdas médias de produtividade em função do 

déficit hídrico de 55% no município de Cachoeira do Sul. 

Na safra 2020/21 teve-se problemas com falta de chuvas no início da 

implantação da cultura, a precipitação total durante o ciclo da cultura foi de 523 mm, 

mas irregulares, assim, para manter o suprimento hídrico adequado à cultura foram 

necessários 174 mm de irrigação suplementar ao longo do ciclo da cultura. Em uma 

série histórica (1976 a 2008), de dados meteorológicos para o RS, Farias et al. (2017) 

observaram que, apesar de elevados volumes de chuva acumulados durante o ciclo 

da soja, a falta de distribuição destas no período reprodutivo da cultura, resultam em 

perda na produtividade. Já déficits moderados e períodos curtos durante a fase 

vegetativa, não ocasionam reduções significativas na produção, de maneira oposta, 

nos estádios reprodutivos essa redução pode ser considerável (FOROUD et al., 1993). 

O resumo da análise da variância (tabela 2) demonstra que os tratamentos 

promoveram diferenças estatísticas significas nas variáveis em todas as safras 

avaliadas, com interação entre fatores. Essas interações podem ser observadas nas 

tabelas 3, 4, 5. 

O arranjo espacial impactou em pelo menos dois anos dos três avaliados, nas 

variáveis (vagens planta-1, nós produtivos-1, altura de plantas e MMG). Já o fator 

regime hídrico proporcionou diferenças significativas em todos as variáveis das safras 

2019/20 e 2020/21. Segundo os autores Navarro Junior & Costa (2002), os 

componentes como número de vagens planta-1, o número de grãos vagem-1 e o peso 

de mil grãos, são considerados componentes de rendimento diretos, estes quando 

alterados, influenciam diretamente sobre a produtividade de grãos. 

Na última safra (2020/21) o arranjo espacial das plantas e o regime hídrico 

adotado, impactaram em efeitos significativos e na interação entre esses fatores para 

os componentes de vagens planta-1, grão vagem-1, altura de planta, MMG e 

produtividade. Há diferenças significativas no regime hídrico (irrigado ou sequeiro) 

para todas as variáveis analisadas. O fator arranjo espacial das plantas só não 

influenciou na variável vagens planta-1.  
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Tabela 2. Resumo da análise da variância (ANOVA) para as diferentes variáveis 
respostas. Cachoeira do Sul, RS, 2021. 

 Ano agrícola 2018-19 

F.V. 
Vagens 
planta-1 

 Nós 
produtivos-1 

Alt. de 
planta B (m) 

Produtividade 
(kg/ha-1) 

      

 A 3,427* 2,763ns 1,87ns 64,511*    

 B 2,172ns 2,492ns 6,27* 25,941*    

A * B 3,98* 3,169* 1,25ns 21,357*    

Rep. 0,879* 0,458ns 1,34ns 2.007ns    

CV (%) 8,12 6,45 3,71 7,84    
 Ano agrícola 2019-20 

 F.V. 
Vagens 
planta-1 

Nós 
produtivos-1 

Alt. de 
planta B (m) 

Alt. de planta 
A (m) 

IAF 
MMG 

(g) 
Produtividade 

(kg/ha-1) 

A 4,788* 0,7500* 29,696* 2,84ns 0,105ns 5,042* 9,964* 

B 173,899* 54,935* 1373,040* 17,23* 19,436* 45,473* 1211,661* 

A * B 0,127ns 0,862* 21,712* 1,34ns 0,642ns 7042* 23,857* 

Rep. 0,574ns 1.319* 1096* 0,16ns 0,303ns 0,722ns 1,026* 

CV (%) 6,13 6,71 1,97 13,75 31,46  2,96 
 Ano agrícola 2020/21 

F.V. 
Vagens 
planta-1 

Grãos 
vagem-1 

Nós 
produtivos -1 

Alt. de planta 
A ou B? (m) 

IAF  
MMG 

(g) 
Produtividade 

(kg/ha-1) 

A 0,658ns 5,054* 4,099* 3,66* 5,118* 0,0276* 6515* 

B 30,65* 14,31* 68,297* 560,75* 57,121* 17,774* 37,969* 

A * B 3,08* 14,996* 0,315ns 5239* 0,804ns 1,921ns 3,994* 

Rep. 0,07ns 4,27* 0,568ns 1,161ns 1,08ns 5.73* 0,151ns 

CV (%) 11,15 4,15 5,18 3,85 28,22 2,27 12,44 

Em que: F.V. = fonte de variação; Rep.= repetições; A =fator espaçamento entre linhas; B = fator regime 
hídrico; IAF = índice de área foliar; PMG = peso de mil grãos; CV = coeficiente de variação; * significativo 
e 

ns não significativo pelo teste “f” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 

 

 Observa-se na tabela 3 que no espaçamento 0,25 m teve maiores valores em 

produtividade nos dois regimes hídricos avaliados, onde nos componentes de 

rendimento não se teve a melhor média, mas de igual não ocorreu grande diferença 

estatística entre os demais espaçamentos. Em paralelo Rodrigues, Teixeira e 

Costenaro (2016), observaram que o espaçamento 0,25 m teve produtividade 

significamente maior em comparação ao arranjo de 0,50 m, independente da cultivar 

utilizada. 
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Tabela 3. Resultado da interação entre os fatores espaçamento entre linhas (A) e 
regime hídrico (B) para as diferentes variáveis analisadas (altura de plantas, número 
de nós produtivos -1, vagens planta-1 e produtividade (sc ha-1) para o ano agrícola 
2018/19. Cachoeira do Sul, RS, 2021. 

Variáveis 
analisadas 

Regime 
hídrico 

Espaçamento entre linhas (m) 

0,25 0,50 0,25x0,50 0,75 

Altura de planta B 
(m) 

Irrigado 1,18 aA 1,10 aA 1,13 aA 1,05 aA 

Sequeiro 1,09 aA 1,01 aA 1,08 aA 1,01 aA 

Nº. de nós pl-1 
Irrigado 15,00 aA 17,00 aA 15,00 aA 16,00 aA 

Sequeiro 13,25 aB 13,75 bAB 15,75 aAB 16,75 aA 

Nº. de vagens pl-1 
Irrigado 52,25 aA 59,5 aA 49,00 aA 55,00 aA 

Sequeiro 42,50 aB 44,5 bB 51,25 aAB 62,25 aA 

Produtividade (sc 
ha-1) 

Irrigado 94,23 aA 76,19 aC 85,71 aB 85,42 aB 

Sequeiro 84,92 bA 80,02 bB 81,93 bAB 82,79 bAB 
* Números seguidos por letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si 

pelo teste de “Tukey” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor, 2021. 

 
A irrigação promoveu aumento de produtividade nos diferentes arranjos das 

plantas, exceto no espaçamento 0,50 m, com uma elevação média de 11,89 sc ha-1. 

Esse baixo incremento de produção de grãos e a menor produção no espaçamento 

0,50 m com suplementação hídrica se deve ao efeito das chuvas recorrentes na safra 

2018/19, conforme pode-se observar na tabela 1. No espaçamento 0,25 m a 

suplementação hídrica incrementou 9,31 sc ha-1. Os resultados da deficiência hídrica 

sobre a produção advêm da sua intensidade, época, duração ocorrência e de relação 

com outros fatores determinantes da produtividade final (SILVA, 2011).   

No ano agrícola 2019/20 a suplementação hídrica contribuiu e muito no 

incremento das variáveis analisadas, resultando em maiores produtividades e 

melhores características agronômicas, conforme pode ser observado na tabela 4. 

Assim, evidenciando a grande influência do suprimento de água sobre o 

desenvolvimento e produtividade da cultura da soja, sobretudo na safra 2019/20 onde 

a distribuição de chuvas ficou abaixo da média, especialmente no período de 

dezembro a maio que coincidiu com o período reprodutivo de desenvolvimento da 

cultura, quando suas exigências hídricas são maiores.  

Déficits hídricos intensos, durante a floração e o enchimento de grãos, 

ocasionam alterações fisiológicas na planta e, como consequência, aumentam a 

queda precoce de flores e ocasionam o abortamento de vagens (FARIAS et al., 2020a, 

STRECK, 2004; TAIZ & ZAIGER, 2013). A escassez de água ocasiona ainda redução 
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da fotossíntese, refletindo em resultados negativos a produtividade (MATZENAUER 

et al. 2003). 

 

Tabela 4. Resultado da interação entre o espaçamento (A) e regime hídrico (B) para 
as diferentes variáveis analisadas (altura de plantas (A) e (B) (m), IAF, número de nós 
-1, vagens planta-1, MMG (Kg) e produtividade (sc ha-1) para o ano agrícola 2019/20. 
Cachoeira do Sul, RS, 2021. 

Variáveis 
analisadas 

Regime 
hídrico 

Espaçamentos entre linhas (m) 

0,25 0,50 0,25x0,50 0,75 

Altura de 
planta A (m) 

Irrigado 0,34 aAB* 0,41 aA 0,31 aB 0,35 aAB 

Sequeiro 0,30 aA 0,30 bA 0,27 aA 0,29 bA 

IAF 
Irrigado 3,10 aA 2,92 aA 2,58 aA 2,51 aA 

Sequeiro 1,72 aA 1,28 bA 1,92 bA 1,77 aA 

Altura de 
planta B (m) 

Irrigado 1,26 aA 1,24 aA 1,23 aA 1,10 aB 

Sequeiro 0,95 bA 0,89 bB 0,96 bA 0,92 bAB 

Nº. de nós pl-1 
Irrigado 15,00 aA 14,75 aA 14,50 aA 14,50 aA 

Sequeiro 12,50 bA 12,00 bA 11,75 bA 13,00 bA 

Nº. de vagens 
pl-1 

Irrigado 47,50 aA 43,75 aA 45,50 aA 48,25 aA 

Sequeiro 35,75 bA 33,00 bA 33,25 bA 36,75 bA 

MMG (Kg) 
Irrigado 0,23 aA 0,21 aAB 0,20 aB 0,20 aB 

Sequeiro 0,19 bA 0,18 bA 0,19 aA 0,19 aA 

Produtividade 
(sc ha-1) 

Irrigado 80,49 aA 76,91 aAB 73,22 aB 76,15 aB 

Sequeiro 52,86 bB 46,63 bC 57,64 bA 55,15 bAB 
* Números seguidos por letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si 
pelo teste de “Tukey” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor, 2021. 

 

Na tabela 4, em relação a produtividade de grãos, verifica-se que a utilização 

da irrigação resultou em média de 76,69 sc ha-1, enquanto os tratamentos não 

irrigados tiveram produtividade média de 53,09 sc ha-1, reflexo da baixa precipitação 

no ano agrícola 2019/20 (tabela 1). Assim, a utilização da irrigação proporcionou um 

incremento de 23,63 sc ha-1. Segundo a Emater/RS-Ascar (2020), a produtividade 

média da soja no município de Cachoeira do Sul foi de 37,5 e 26 sc ha-1 para a safra 

2018/19 e 2019/20, respectivamente. Nesse cenário, a irrigação suplementar da soja 

no Rio Grande do Sul é uma prática imprescindível para a constância e a busca de 

altos níveis de produtividade (BATTISTI et al., 2018). 

Pequenos incrementos de produtividade foram proporcionados no 

espaçamento entrelinhas de 0,25 m em regime hídrico irrigado (safras 2018/19 e 

2019/20). Enquanto que, no regime hídrico não irrigado não se observou tendência 

clara. Podemos observar nas tabelas 3 e 4 que a produtividade se mostrou superior 

no espaçamento 0,25 m no regime irrigado, já no sequeiro essa superioridade não se 
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manteve. De acordo com Heitholt et al., (2005), estresses abióticos como o estresse 

hídrico em espaçamentos reduzidos tem sido indicadores de redução do benefício 

obtido na produção de soja. 

Destaca-se também na tabela 4, que todas as variáveis do espaçamento 0,25 

m apresentaram melhores resultados em comparação ao espaçamento de 0,50 m. 

Essa superioridade pode ser atribuída a maior radiação interceptada (RI) nesse 

espaçamento, decorrente da melhor distribuição de plantas no espaço (RODRIGUES; 

TEIXEIRA; COSTENARO, 2016). 

De maneira geral, observa-se que a mudança do regime hídrico teve maior 

influência nos resultados que a variação dos espaçamentos entre linhas. 

 

Tabela 5. Resultado da interação entre o espaçamento (A) e regime hídrico (B) para 
as diferentes variáveis analisadas (altura de plantas (m), IAF, número de nós-1, grãos 
planta-1, vagens planta-1, MMG (Kg) e produtividade (sc ha-1) para o ano agrícola 
2020/21. Cachoeira do Sul, RS, 2021. 

Variáveis 
analisadas 

Regime 
hídrico 

Espaçamento entre linhas (m) 

0,25 0,50 0,25x0,50 0,75 

Altura de 
planta B (m) 

Irrigado 1,15 aA 1,10 aA 1,15 aA 1,08 aA 

Sequeiro 0,84 bA 0,84 bA 0,75 bB 0,80 bAB 

IAF  
Irrigado 6,58 aB 8,40 aAB 11,45 aA 9,80 aAB 

Sequeiro 2,96 bA 3,99 bA 5,17 bA 4,27 bA 

N° grãos 
vagem-1 

Irrigado 2,75 aA 2,50 aB 2,58 aAB 2,53 aB 

Sequeiro 2,30 bB 2,44 aB 2,32 bB 2,74 bA 

Nº. de nós pl-1 
Irrigado 17,50 aA 16,75 aA 17,00 aA 16,25 aA 

Sequeiro 15,00 bA 14,75 bA 14,75 bA 13,50 bA 

Nº. de vagens 
pl-1 

Irrigado 53,25 aA 59,25 aA 60,50 aA 59,50 aA 

Sequeiro 50,75 aA 50,50 bA 42,00 bA 43,50 bA 

MMG (Kg) 
Irrigado 0,21 aAB 0,21 aA 0,20 aB 0,20 aAB 

Sequeiro 0,19 bA 0,20 bA 0,19 aA 0,20 aA 

Produtividade 
(sc ha-1) 

Irrigado 72,94 aAB 86,61 aA 75,95 aA 58,01 aB 

Sequeiro 58,01 bA 52,68 bA 62,55 bA 50,21 aA 

* Números seguidos por letras minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas não diferem entre si 
pelo teste de “Tukey” em nível de 5% de probabilidade de erro. Fonte: Autor, 2021.  

 

Dentro do fator espaçamento entre linhas, para altura de planta e número de 

nós-1 não houve efeito significativo em nenhuma das safras, nas variáveis IAF e 

número de vagens-1 só ocorreu diferença no arranjo 0,75 m em apenas um ano 

agrícola, já MMG diferiu somente uma única vez no espaçamento 0,50 m. O número 

de grãos por vagem também não demostrou diferença dentro desse fator, segundo 
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BOARD (2000), a pratica de manejo como espaçamento entre linhas normalmente 

não afeta o número de grãos por vagem, pois é uma característica intrínseca da 

planta. Já no comparativo entre as variáveis nos dois regimes hídricos, a maioria delas 

apresentou diferença significativa.  

Na tabela 5, confrontando os espaçamentos 0,25 m e 0,50 m podemos verificar 

no regime irrigado o segundo arranjo teve uma produção superior de 13,67 sc ha-1. Já 

no regime sequeiro o espaçamento menor teve o rendimento de grãos superior em 

5,33 sc ha-1.  

 Podemos observar que os espaçamentos entre linhas de 0,50x0,25 m e 0,75 

m até atingiram produtividades superiores aos outros arranjos, mas não sendo 

considerados significantes estatisticamente. Segundo Garcia, Procópio e Balbinot 

Junior (2017), em grande parte dos experimentos realizados no Paraná, constataram 

que a produtividade de grãos da fileira dupla foi semelhante à do espaçamento 

convencional. Provavelmente, isso aconteceu em virtude da grande plasticidade 

fenotípica das cultivares de soja utilizadas (BALBINOT JUNIOR et al., 2014a). 

 Como já destacado, o espaçamento reduzido (0,25 m) demonstrou resultados 

similares ao arranjo convencional (0,50 m) nas safras 2018/19 e 2019/20 (tabela 3 e 

4) e 2020/21 no regime sequeiro (tabela 5), onde pode ser uma boa alternativa de uso, 

sem perder o potencial produtivo da soja. De acordo com o trabalho de Carmo et al. 

(2018), utilizando a variedade BMX Desafio RR, verificaram um melhor desempenho 

quando utilizaram espaçamento entre linhas menores (arranjo reduzido - 0,25 m), com 

superioridade de 356 kg ha-1 em relação ao arranjo tradicional. Outra pesquisa com a 

cultivar DM 6458 RSF IPRO com plantas compactas averiguou-se que a redução do 

espaçamento de 0,50 m para 0,25 m conferiu ganho de produtividade de 

aproximadamente 400 kg ha-1. Walker et al. (2010), relata que as alterações de 

produtividade de grãos devido à redução do espaçamento são dependentes da 

cultivar. 

 Na literatura existem vários outros trabalhos que defendem a redução do 

arranjo entre as plantas. Segundo Solano e Yamashita (2011) constatou produtividade 

superior no espaçamento de 0,20 m. Balbinot Junior (2015) cita em seu trabalho 

existem dados que comprovam o aumento do rendimento da soja com o emprego do 

espaçamento reduzido (0,20 a 0,30m), mesmo resultados encontraram Mattioni et al. 

(2008) no espaçamento 0,30 m.  
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 Mas encontra-se vários trabalhos que divergem com os apresentados. Para 

Balbinot Junior et al., (2014b), grande parte dos trabalhos desenvolvidos apontou para 

ausência de vantagens da redução do espaçamento de 0,45 m a 0,50 m para 0,20 m 

a 0,30 m, considerando várias cultivares e ambientes de produção. Possivelmente, 

nesta circunstância, a redução do espaçamento promoveu a senescência prematura 

das folhas próximas ao solo, em função do sombreamento das folhas baixeiras pelas 

folhas do dossel (PROCÓPIO et al., 2013). 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso da suplementação hídrica nos anos agrícolas 2019/20 e 2020/21 

avaliados resultou em incrementos positivos na produtividade de grãos, em média 

23,6 e 17,5 sc ha-1 respectivamente, demonstrando ser uma excelente estratégia de 

manejo para ser utilizada na cultura da soja. 

 Os arranjos espaciais demostraram menor diferenças de produtividade em 

regime sequeiro. Da mesma maneira em anos com maior disponibilidade hídrica os 

espaçamentos entrelinhas tiveram menor influência. 

Os diferentes espaçamentos entrelinhas avaliados apresentaram resultados 

divergentes entre os anos agrícolas, mas de maneira geral, a adoção do espaçamento 

entrelinhas reduzido, de 0,25 m, resultou em respostas da cultura da soja semelhantes 

ou até superiores ao espaçamento tradicional de 0,5 m.  

Neste sentido, recomenda-se que sejam realizados mais experimentos, 

combinando diferentes estratégias de manejo com diferentes espaçamentos 

entrelinhas, na busca de resultados mais conclusivos.  
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