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1. RESUMO 

O experimento foi instalado em condições de campo em Plintossolo numa 

área de 4500m2 situada na Fazenda Escola da Faculdade Anhanguera de 

Rondonópolis-MT. Objetivou se avaliar características morfológicas em soja 

relacionadas à resistência à chuva no momento da colheita. O delineamento foi o 

DIC, com 12 cultivares de soja, 4 repetições e 2 métodos (com e sem irrigação). Os 

tratamentos são respectivamente as variedades de soja de dois tipos de maturação. 

Serão analisadas as variáveis: grau de umidade; produtividade; peso de mil grãos; 

classificação dos grãos; teste de germinação e teste de tetrazólio. Os dados que 

serão obtidos em todos os ensaios serão submetidos posteriormente à análise de 

variância e teste F, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Palavras-chave: Glycine max; maturação; danos por chuva. 

2. INTRODUÇÃO 

O cultivo de soja tem sido bastante afetado, devido à frequência de chuva 

no final de ciclo, a qual vem afetando o momento da colheita de milhares de 

hectares causando perdas de produção, ocasionando muitas vezes a depreciação 

da qualidade dos grãos (IMEA, 2014). 

Dessa forma, visto a importância do fator chuva na colheita, prejudicial às 

lavouras de soja, o presente trabalho tem como foco avaliar características 

morfológicas em soja relacionadas à resistência de chuva no momento da colheita. 

3. OBJETIVO 

Avaliar características morfológicas em soja relacionadas à resistência ao 

estresse abiótica de chuva no momento da colheita. 

4. METODOLOGIA 

O experimento foi instalado em condições de campo no ano agrícola 

2015/2016, em Plintossolo em área total de 4500m2 que dispõe de irrigação por 

aspersão convencional. A pesquisa foi realizada com a utilização do delineamento 

inteiramente casualizado com 12 cultivares de soja, 4 repetições e 2 métodos (com e 

sem irrigação), totalizando 96 parcelas, sendo que cada parcela possui 4 linhas de 5 

metros. As variedades foram divididas em dois grupos distintos de acordo com o 

grupo de maturação relativo a cada cultivar, como demostra a tabela 1:  



Tabela 1 – Divisão das cultivares de soja segundo o grupo de maturação. 

GRUPO 1  GRUPO 2 

GENE GM CULTIVAR GENE GM CULTIVAR 

RR1 7.4 TMG123RR RR1 7.9 TMG1179RR 

RR1 7.4 TMG1174RR RR1 8.0 TMG1180RR 

RR1 7.3 NA7255RR Convencional 8.5 BRS/MTPINTADO 

RR1 7.4 NA7337RR RR1 8.5 TMG132RR 

RR1 7.6 MSOY7639RR RR1 8.6 TMG115RR 

RR1 7.7 P98Y11 RR2 8.5 TMG2187IPRO 

Fonte: Fundação MT (2015). 

No grupo 1 estão presentes as cultivares de grupo de maturação (GM) menor, 

as quais são classificadas de ciclo médio. No grupo 2 as cultivares presentes são de 

ciclo médio e a grande maioria tardio (FUNDAÇÃO MT, 2013). 

Serão realizados testes para determinação de umidade, produtividade, peso 

de mil grãos, classificação dos grãos, teste de germinação e teste de tetrazólio, com 

a finalidade de classificar quanto a resistência de cultivares a chuva na colheita. Os 

testes serão submetidos à análise de variância pelo teste F, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O plantio da soja do grupo 1 foi o primeiro a ser realizado no dia 26/11/2015 e 

o grupo 2 no dia 27/11/2015, sendo que em ambos foi feito manualmente a partir do 

risco da plantadeira no solo. No grupo 1 as sementes foram depositadas no solo 

numa densidade de 20 sementes por metro linear, com espaçamento entre linhas de 

0,45m. Já o grupo 2 foi plantado com densidade de 15 sementes por metro linear, 

com espaçamento entre linhas de 0,45m. 

O experimento contou com um total de 4 quadras de plantio, sendo que cada 

quadra será o espelho da outra, sendo a única diferença que uma área foi irrigada e 

a outra não foi. Com o inicio do amarelecimento das folhas os grupos de cultivares 

foram dessecados ao atingir o estágio R9 “ponto de maturação de colheita (TMG, 

2015) iniciando-se a simulação de chuva por meio da aspersão convencional, sendo 

que foi irrigado 1 hora/dia, durante 4 dias, totalizando 80mm de irrigação. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Ao se analisar visualmente o comportamento das cultivares ao serem 

submetidas a simulação de chuva por meio da aspersão convencional em um 

regime de 80mm distribuídos em 4 dias pode se classificar (tabela 3): 

Tabela 2 – Classificação de resistência ao dano de chuva na colheita. 

CLASSIFICAÇÃO DANOS 

R (Resistente) Sem a presença de danos perceptíveis. 

MR (Moderadamente Resistente) Presença de manchas fúngicas nas vagens. 

MS (Moderadamente Susceptível) Presença de manchas fúngicas e abertura 
de vagens com degrana. 

S ( Susceptível) Presença de manchas fúngicas; abertura de 
vagens com degrana; tendência a 
acamamento; ocorrendo até germinação de 
grãos nas vagens. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A partir dessa classificação foi possível relatar à reação das cultivares 

testadas quanto a resistência a chuva no momento da colheita por meio de 

simulação de chuva por aspersão convencional. 

Tabela 3 – Reação dos materiais quanto ao regime de simulação de chuva. 

GRUPO 1  GRUPO 2 

GM CULTIVAR REAÇÃO  GM CULTIVAR REAÇÃO 

7.4 TMG123RR R 7.9 TMG1179RR MR 

7.4 TMG1174RR MR 8.0 TMG1180RR MS 

7.3 NA7255RR MS 8.5 BRS/MTPINTADO R 

7.4 NA7337RR S 8.5 TMG132RR MR 

7.6 MSOY7639RR S 8.6 TMG115RR MS 

7.7 P98Y11 MS 8.5 TMG2187IPRO MR 

* R (Resistente); MR (Moderadamente Resistente); MS (moderadamente susceptível); S 
(Susceptível). 

Em relação ao grupo 1 notou se por observação a campo que a cultivar 

TMG123RR comprovou sua resistência, não sofrendo danos significativos. Já a 

cultivar TMG1174RR se mostrou moderadamente resistente ao regime de chuva no 

final de ciclo, provocando poucos danos, sendo o mais perceptível a presença de 

manchas fúngicas nas vagens. As cultivares NA7255RR e P98Y11 demonstraram 

ser moderadamente susceptíveis, com manchas fúngicas e abertura de vagens. Os 

materiais NA7337RR e MSOY7639RR apresentaram maior susceptibilidade com 

presença de manchas fúngicas, abertura de vagens com degrana, tendência a 

acamamento e até mesmo germinação de grãos nas vagens. 

No grupo 2 a cultivar BRS/MTPINTADO apresentou resistência em relação a 

chuva no momento da colheita. Os materiais TMG1179RR, TMG132RR e 

TMG2187IPRO demonstraram moderada resistência com presença de manchas 

fúngicas nas vagens. A TMG1180RR e a TMG115RR foram as que menos se 



destacaram nesse grupo se caracterizando como moderadamente susceptível, pois 

havia presença de manchas fúngicas e abertura de vagens com degrana. 

Quando cultivares de soja são submetidas ao estresse abiótico de chuva na 

colheita, sua qualidade por mais elevada que seja fica restringida e com isso ocorre 

a redução de seu peso, comprometendo a produtividade e a viabilidade da 

produção. A produção de soja de alta qualidade requer que as fases de maturação e 

colheita ocorram sob temperaturas amenas (ao redor de 22° C), associadas com 

condições climáticas secas. 

Segundo Arantes e Souza (1993) o excesso de chuvas durante a fase de 

maturação da planta pode aumentar, embora de forma diferenciada, a incidência de 

doenças de fim de ciclo, o grau de acamamento, a porcentagem de abertura de 

vagens e consequentemente, a produção de grãos. 
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