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1     RESUMO 

 

A intensidade e a qualidade da radiação solar interceptada pelo dossel das 

plantas de soja são importantes fatores determinantes de componentes de 

produção, e consequentemente, para o rendimento de cultura. O presente trabalho 

teve como objetivo avaliar os efeitos do sombreamento artificial em caracteres 

produtivos e vegetativos em diferentes cultivares de soja (Glycine max L.) de 

crescimento determinado e indeterminado. Cultivar de soja com tipo de crescimento 

determinado (TMG 1180 RR) e três com tipo indeterminado (P98Y51, TMG 132RR, 

TMG 2187 IPRO). O experimento foi instalado na Fazenda Bela Vista do Paraíso, 

situada no município de Rondonópolis-MT. O delineamento experimental empregado 

foi em parcelas subdivididas, com quatro repetições, as parcelas subdividas 

possuíam 3,5m x 5 m. O sombreamento das cultivares foi realizado com tela 

Sombrite® de 30%de sombreamento sendo dispostos em três intervalos diferentes 

(R1 a R3 = S1; R5.1 a R5.3 = S2; R1 a R3 e R5.1 a R5.3 = S12), no qual o 

tratamento testemunha não sofreu sombreamento.  As características avaliadas, 

após o primeiro intervalo de sombreamento (em R3), foi altura de plantas e número 

de nós, e após o segundo intervalo de sombreamento (R5.3) avaliou-se a 

produtividade em kg/ha.  Os resultados preliminares apontam que o sombreamento 

interfere na altura das plantas de soja tanto no intervalo de R1 a R3, quanto nos 

intervalos de R1 a R3 e R5.1 a R5.3 associados .Reduzindo significativamente  

também na produtividade com relação a testemunha.  

 

Palavras-chave:Glycine max L., radiação solar, luminosidade. 
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2   INTRODUÇÃO  

 

Em condições de campo, as culturas estão sujeitas à influência de diversos 

elementos climáticos, os quais têm constante interação entre si e com outros fatores 

ambientais e fisiológicos de cada espécie vegetal. Estes elementos climáticos são 

determinantes para o crescimento e desenvolvimento das culturas. (CHANG, 1968).  

Desta forma, ao se cultivar uma planta anual, como a soja, existem diversos 

fatores à serem considerados, entre eles a escolha da época de semeadura, a qual 

é determinante, pois leva-se em consideração, principalmente, a pluviosidade e o 

fotoperíodo na época em questão.    

A época de semeadura recomendada para a soja, na maioria dos estados 

produtores do Brasil se situa entre meados de setembro, outubro até dezembro, 

dependendo do ciclo da cultivar adotada. Entretanto, muitas vezes, a infraestrutura 

da propriedade e, principalmente, a irregularidade de chuvas dificultam a realização 

da semeadura na época mais adequada para cada cultivar. Assim, há necessidade 

de se conhecer a adaptabilidade das cultivares às diversas condições de produção e 

do manejo que elas passam a requerer. 

Dentre o período de cultivo, os elementos climáticos, a partir da semeadura 

contribuem fortemente para a definição da duração do ciclo, altura da planta e 

produção de grãos, de forma dependente do local e do ano (OLIVEIRA, 2010).  

O crescimento, desenvolvimento e rendimento da soja resultam da interação 

entre o potencial genético de um determinado cultivar com o ambiente. Existe 

interação perfeita entre a planta e o ambiente, de maneira que, quando ocorrem 

mudanças no ambiente, também ocorrem no desenvolvimento da planta o que 

reflete na produtividade.   

Todos os cultivares têm um potencial máximo de rendimento que é 

geneticamente determinado. Esse potencial de rendimento genético somente é 

obtido quando as condições ambientais são perfeitas, sendo que estas não existem 

naturalmente. 

Dentre os fatores ambientais mais limitantes para a produtividade de uma 

cultura pode-se citar o estresse hídrico, o qual é muito estudado e compreendido 

fisiologicamente, e há o estresse causado pela diminuição da intensidade luminosa. 

A utilização da luz é o processo mais importante para a produtividade, porque é 

através da fotossíntese que a planta acumula biomassa em seus tecidos.  
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Em alguns trabalhos, já foi constatado que o sombreamento em outras 

espécies de leguminosas resultou em decrescente produção de matéria seca 

(LUDLOW et al., 1974). A fixação biológica de nitrogênio e o conteúdo de nutrientes 

retido nos tecidos vegetais também diminuíram em condições de sombreamento, 

conforme resultado obtido por Souto et al. (1970), WONG e WILSON (1980). 

Por conta da intensidade luminosa se tratar de estresse ambiental, estudos que 

relacionam a resposta da luminosidade em plantas não pode desconsiderar a 

temperatura e a umidade relativa do ar, além de que há também um microclima que 

depende do estádio de crescimento da planta e da interação dos efeitos de auto-

sombreamento. 

Melges et al. (1989) em experimento constatou a importância de níveis de 

irradiância no crescimento e desenvolvimento da soja. O trabalho indicou que o 

número de folhas e vagens decresceu em função do sombreamento; as plantas 

sombreadas apresentaram maior estatura, pois apresentou maior alongamento dos 

entrenós e aumento da dominância apical; e em maiores níveis de sombreamento 

ocorreu um maior retardamento na maturação. 

 

3       OBJETIVO  

 

Estudar os efeitos do sombreamento no desenvolvimento em porte e na 

produtividade de diferentes cultivares de soja. 

 

4   METODOLOGIA  

 

A condução do trabalho foi realizada na fazenda Bela Vista do Paraíso, 

localizada no município de Rondonópolis, MT. Foram avaliadas 4 cultivares de 

soja com diferentes tipos de crescimento (Tabela 1), sendo três cultivares de 

crescimento determinado e uma cultivar de crescimento semideterminado, as 

sementes foram cedidas pela Fundação Mato Grosso  provenientes do Centro 

de Pesquisa Dario Hiromoto.  
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Tabela 1.Nome comercial dos cultivares de soja, utilizadas no experimento, e suas 

respectivas características. 

Nomenclatura Ciclo (GM)1 
Hábito de 

crescimento 
PMS2 

Sementes por 

metro 
Dias3 

TMG 1180 RR Médio (8.0) Semideterminado Médio 20 120 

P98Y51 RR Médio (8.5) Determinado Alto 13 120 

TMG 132 RR Médio (8.5) Determinado Baixo 13 124 

TMG 2187 IPRO Tardio (8.7) Determinado Baixo 13 125 

1Grupo de maturação. 2Peso médio de mil grãos. 3Ciclo em dias. 

 

Os sombreamentos foram realizados de acordo com a fenologia da cultura da 

soja, ou seja, por conta da utilização de materiais de diferentes ciclos, os 

sombreamentos foram realizados assim que cada material atingia o estádio 

fenológico pré-determinado. Foram realizados quatro intervalos de sombreamento 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2.Intervalos em que as cultivares foram mantidas em sombreamento. 

Sigla do 

sombreamento 
Estádio Fenológico 

Número de intervalos 

sombreados 

NS Não sombreado (Testemunha) 0 

S1 Sombreado de R1 a R3 1 

S12 Sombreado de R1 a R3 e R5.1 a R5.3 2 

S2 Sombreado de R5.1 a R5.3 1 

Sombreamento artificial com tela Sombrite®de 30%. 

 

O sombreamento artificial foi realizado com telas de polietileno preta maleável, 

que proporcionaram 30% de redução da radiação solar incidente. As telas foram 

fixadas com fitas herlleman em armações de estacas de madeira. O sombreamento 

foi aplicado assim que cada cultivar chegasse ao estágio fenológico pré-

determinado. 

O delineamento experimental empregado foi em parcela subdivida, na qual a 

parcela principal foram as cultivares analisadas (4 cultivares) e as sub parcelas 

foram os diferentes intervalos de sombreamento (4 sombreamentos), configurando 

16 tratamentos, com  quatro repetições, o que totaliza sessenta e quatro parcelas 

subdivididas de 3,5metros (8 linhas espaçadas  0,45 cm entre si) de largura por 

5metros de comprimento. As bordaduras entre uma sub parcela a outra foram de 2 

metros. A semeadura foi realizada em 05 de dezembro de 2014. 
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Para a realização do sombreamento foi utilizada como suporte estacas de 

madeira (de 1,5 m de altura e espessura de 4 cm por 4 cm), cada tela de Sombrite® 

tinham 6 metros de comprimento e 4 metros de largura. A tela de sombrite foi fixada 

nas estacas de madeira com fitas hellerman com o objetivo de serem retirados para 

a prática de aplicações fitossanitárias. Cada parcela foi necessário utilizar 5 estacas, 

uma em cada extremidade e outra centralizada. 

Os parâmetros avaliados foram: 

a) Altura de plantas (AP): distância (medida em centímetros) do nível do 

solo ao ápice da haste principal após os intervalos em que a cultura ficou 

sombreada (R3 e R5.3)em 10 plantas escolhidas aleatoriamente nas duas linhas 

centrais de parcela. 

b) Número de nós (NN): contagem de nós após os intervalos em que a 

cultura ficou sombreada (R3 e R5.3), o primeiro nó considerado é da primeira folha 

trifoliada. 

c) Produtividade (PROD): peso obtido em gramas por parcela, após a 

secagem dos grãos, corrigida a 13% de umidade e calculado em quilos por hectare. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

O cultivo de soja no estado do Mato Grosso inicia-se nos meses de setembro e 

outubro, dentro da estação chuvosa, nos meses de janeiro e fevereiro, justamente o 

período em que a maioria dos materiais de soja, dependente do ciclo, encontra-se 

em estádio reprodutivo. Este período chuvoso reflete em uma diminuição na 

luminosidade, a literatura aponta que estes efeitos na redução da radiação solar 

incidente sobre a cultura da soja pode acarretar em abortamento de flores, vagens e 

grãos afetando diretamente a produtividade. 

Para a cultura da soja, a radiação solar está relacionada com a fotossíntese, 

alongamento de haste principal e ramificações, expansão foliar, pegamento de 

vagens e grãos e, fixação biológica de nitrogênio (CÂMARA, 2000). 

Alguns autores já encontraram a oscilações no desenvolvimento e 

produtividade da cultura da soja em ambientes com redução na luminosidade. Taylor 

et al. (1982), por exemplo, concluiu que por conta do sombreamento da soja em 

florescimento resultou em maior aborto de estruturas reprodutivas causada pela falta 

do abastecimento fotoassimilados no final do período de florescimento. Duncan 
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(1986) sugeriu que a luz interceptada durante e após o início de enchimento de 

grãos é uma dos principais estágios determinantes do rendimento. Jiang e Egli 

(1993) relataram que a sombra imposta em R1 (primeira flor) reduz a produção de 

flores e aumentou a abcisão de flores formadas. 

Mesmo havendo grande número de estudos relacionando a diminuição da 

luminosidade na redução da produtividade da cultura da soja, ainda não se realizou 

trabalhos em que se considera a condição no maior estado produtor de soja 

brasileiro, além do que há uma variabilidade genética dos materiais estudados, além 

de considerarmos os diferentes hábitos de crescimento e ciclos, que podem ser 

alvos de variabilidade nas respostas deste estresse. 

Em situações em que há sombreamento as plantas tendem a aumentar a 

eficiência do uso da radiação, dessa forma a planta tende a investir em menor 

quantidade de grãos para garantir uma quantidade mínima de sementes viáveis, 

justificando os abortamentos, o que reflete na queda de produtividade.  

Dessa forma, esse estudo contribuirá para a avaliação do efeito do 

sombreamento em caracteres produtivos e vegetativos da cultura da soja. 

 

6   RESULTADOS 

 

De acordo com a análise de variância realizada com variáveis analisadas no 

estádio fenológico R3 (Tabela 3), ou seja, logo após o primeiro intervalo de 

sombreamento observou-se que houve diferença significativa, pelo teste de Scott-

Knott à 5% de probabilidade altura de plantas entre as cultivares, entre os diferentes 

intervalos  de sombreamentos e também na interação dos fatores. Desta forma, 

podemos afirmar que os materiais, como esperado, apresentaram portes diferentes 

independente ao sombreamento, pois estes possuem características morfológicas e 

hábitos de crescimento diferentes entre si, conferido pela característica genética 

individual de cada genótipo.  

Entre os sombreamentos, na ausência de sombreamento as plantas, de todos 

os materiais, foram menores, do que as que foram sombreadas entre R1 a R3, fato 

este explicado por conta do estiolamento dos materiais em busca de radiação solar, 

cuja foi diminuída através do sombreamento, interferindo diretamente no 

comportamento vegetativo da cultura. 
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Para a contagem de número de nós dos cultivares e nos diferentes 

sombreamentos, observa-se que não houve diferença entre estes, salientando aqui 

que esta característica não foi alterada pelo estresse ambiental, ou seja, essa 

característica é fortemente determinada geneticamente. E correlacionando as 

informações encontradas, pode-se afirmar que os cultivares apresentaram maior 

altura de plantas por conta do estiolamento intermodal, sendo que o número de nós 

médio não foi afetado pelo sombreamento das plantas. 

 

Tabela 3. Análise de variância para altura de plantas (cm) e número de nós avaliados em 

R3, nos diferentes cultivares de soja sob quatro intervalos de sombreamento. Rondonópolis-

MT, 2015. 

Fontes de 

Variação 

Variáveis avaliadas 

Altura de planta (cm) Número de nós 

Cultivar   

TMG 1180 RR 95,67 a 15,19 b 

P98Y51 RR 88,05 b 14,94 b 

TMG 132 RR 98,48 a 14,88 b 

TMG 2187 IPRO 77,39 c 17,64 a 

Sombreamento   

NS 86,11 b 15,57  

S1 93,69 a 15,75 

F (Cult) 52,39** 29,00** 

F (Somb) 35,22** 1,05ns 

F (Cult*Somb) 6,94** 1,01ns 

CV (%) 4,02 4,45 

Média Geral 89,90 15,70 

nsnão significativo, *significativo Scott-Knott à 5% de probabilidade e **significativo Scott-Knott à 

1% de probabilidade.Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knottà 1% e 5% 

de probabilidade. 

 

Na Tabela 4, pode-se verificar, que a cultivar mais afetada pelo 

sombreamentocom relação à modificação de seu porte neste estágio, apresentando 

diferença estatística entre o tratamento sombreado e não sombreado, foi a TMG 

1180 RR. Mas de forma geral, todos os materiais apresentaram tendência a 

incremento na altura de plantas quando sombreado de R1 a R3. 
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Tabela 4.Desdobramento da altura de plantas avaliada em estádio R3 da soja, nos 

diferentes cultivares de soja sob quatro intervalos de sombreamento. Rondonópolis-MT, 

2015. 

Altura de plantas (cm em R3)  

Sombreamento 
Materiais 

TMG 1180 RR P98Y51 RR TMG 132 RR TMG 2187 IPRO 

NS 86,87 b B 86,24 a B 95,76 a A 75,56 a C 

S1 104,50 a A 89,89 a B 101,21 a A 79,19 a C 

Letras iguais minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott à 5% 

deprobabilidade. Letras maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste deScott-Knott 5% de 

probabilidade. 

 

 De acordo com análise de variância realizada após o segundo intervalo de 

sombreamento (de R5.1 a R5.3), a altura também foi interferida pelo sombreamento 

com interação significativa aos cultivares trabalhados. O número de nós assim como 

na avaliação realizada após o primeiro intervalo de sombreamento também não 

sofreu interferência dos sombreamentos. Já a produtividade foi muito afetada pelo 

sombreamento dos materiais, de forma geral, pois para a média de produtividade 

das cultivares avaliadas houve uma decrescente resposta significativa, no 

rendimento da cultura assim que o período de sombreamento foi aumentado (S12, 

os dois intervalos com o sombreamento à 30%). 

 

Tabela 5.Análise de variância para altura de plantas (cm) e número de nós avaliados em 

R5.3, e produtividade (kg.ha-1), nos diferentes cultivares de soja sob quatro intervalos de 

sombreamento. Rondonópolis-MT, 2015. 

Fontes de 

Variação 

Variáveis avaliadas 

Altura de planta (cm) Número de nós Produtividade (kg.ha-1) 

Cultivar    

TMG 1180 RR 105,92 a 17,23 2872,58 

P98Y51 RR 85,89 c 15,76 3020,66 

TMG 132 RR 96,71 b 15,43 2826,37 

TMG 2187 IPRO 80,18 d 17,71 2799,86 

Sombreamento    

NS 89,48 b 16,72 3256,96 a 

S1 94,74 a 15,74 2772,54 b 

S12 95,25 a 16,85 2603,37 c 

S2 89,23 b 16,80 2886,61 b 
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F (Cult) 64,68** 3,11ns 0,56ns 

F (Somb) 15,45** 0,79ns 25,52** 

F (Cult*Somb) 3,83** 1,06ns 1,64ns 

CV (%) 3,60 14,34 18,32 

Média Geral 92,2 16,50 2879,87 

nsnão significativo, *significativo Scott-Knott à 5% de probabilidade e **significativo Scott-Knott à 

1% de probabilidade. 

 

No desdobramento da altura de plantas avaliado em R5.3, logo após o segundo 

intervalo de sombreamento, nota-se que o material TMG 1180 RR foi o que apresentou 

maior incremento em altura quando sombreado no primeiro intervalo (S1 e S12), já o 

sombreamento do segundo intervalo isolado (S2) não afetou significativamente a altura dos 

materiais. 

 

Tabela 6.Desdobramento da altura de plantas avaliada em estádio R5.3 da soja, nos 

diferentes cultivares de soja sob quatro intervalos de sombreamento. Rondonópolis-MT, 

2015. 

Altura de plantas (cm em R5.3)  

Sombreamento 
Materiais 

TMG 1180 RR P98Y51 RR TMG 132 RR TMG 2187 IPRO 

NS 100,73 b A 84,72 a C 94,00 b B 78,48 a D 

S1 111,75 a A 86,32 a C 100,40 a B 80,65 a D 

S12 112,88 a A 85,93 a C 100,08 a B 82,13 a C 

S2 98,50 b A 86,58 a C 92,38 b B 79,48 a D 

Letras iguais minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott à 5% 

deprobabilidade. Letras maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste deScott-Knott 5% de 

probabilidade. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sombreamento interfere na altura das plantas de soja tanto no intervalo de R1 a R3, 

quanto nos intervalos de R1 a R3 e R5.1 a R5.3 associados, já apenas o segundo intervalo 

de sombreamento isolado (R5.1 a R5.3) não interferiu no porte dos materiais. 

Os intervalos de sombreamento R1 a R3 associado com R5.1 a R5.3 foi o que mais 

afetou a produtividade da cultura da soja.Os intervalos isolados de sombreamento R1 a R3 e 

R5.1 a R5.3 reduziram significativamente a produtividade com relação a testemunha, no 

entanto afetou menos do que os dois períodos de sombreamento somadas, o que evidencia 

a importância do período deste estresse ao rendimento da soja. 
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As cultivares respondem diferentemente ao sombreamento, por conta de sua 

variabilidade morfo-comportamental(hábito de crescimento e ciclo). 
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