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RESUMO 
 
 
PRESTES JUNIOR, Joanilson Vieira. Sucessão soja-milho safrinha em função do 
arranjo, épocas de semeadura e ciclos de maturação da soja. 60f. Dissertação 
(Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Área de 
Concentração: Produção vegetal), Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato 
Branco, 2020. 
 
Dos cultivos brasileiros, a soja (Glycine max (L.) Merrill) e o milho (Zea mays) ocupam 
lugar de destaque, sendo as duas principais comoditties. Por isso é fundamental 
entender os melhores posicionamentos dessas culturas, visando a viabilidade do 
arranjo soja - milho safrinha. O objetivo do trabalho foi buscar entender efeito da época 
de semeadura de diferentes grupos de maturação de soja do ponto de vista do 
desempenho agronômico, bem como do milho safrinha, para avaliação técnica do 
arranjo soja safra – milho safrinha no Sudoeste do Paraná. O experimento foi 
conduzido na fazenda experimental da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) na safra 2018/2019. O delineamento 
experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial, com três 
repetições; onde, o fator A foi composto por três cultivares de soja (P95R51 RR®, 
P95Y52 RR® e P96Y90® na safra 2018/2019, e o fator B por três épocas de 
semeadura (ES) (11/09; 05/10 e 16/10), sendo o milho (híbrido P3380HR®) safrinha 
semeado no mesmo dia da colheita das cultivares de soja, totalizando assim 9 épocas 
de semeadura. Destaca-se que a safra 2018/19 foi muito atípica em termos de 
condições climáticas, com longo período de seca nos meses de dezembro e janeiro, 
o que acabou afetando de forma diferenciada as cultivares de soja. Os genótipos de 
soja com grupo de maturação 5.1 e 5.2 (95R51 e 95Y520) semeados em setembro 
(12/09) e início de outubro são os mais indicados para viabilizar o cultivo do milho 
safrinha, visto que possui produtividade satisfatória, e a semeadura do milho pode ser 
realizada em final de janeiro ou início de fevereiro, onde irá desempenhar o maior 
potencial produtivo. Já se tratando da semeadura em metade de outubro, que é a 
realidade do produtor que cultiva trigo, com exceção do cultivar 95R51®, há um 
decréscimo na produtividade da soja e inviabiliza o cultivo do milho safrinha. Contudo, 
a cultivar de soja 96Y90 do grupo de maturação 6.0 torna-se uma opção para viabilizar 
o milho safrinha quando semeada em meados de setembro, obtendo uma produção 
de 3995 kg ha-1 mesmo não tendo o melhor rendimento do milho, porém ele podendo 
ser semeado dentro do zoneamento. As temperaturas amenas e a baixa radiação 
solar a partir do mês de maio, faz com que os grãos demorem muito para perder 
umidade, contribuindo para a baixa qualidade fisiológica dos grãos de milho. Sugere-
se também a adoção de um sistema de combinação entre os períodos de semeadura 
da soja e os grupos de maturação e híbridos de milho a fim de reduzir os riscos 
climáticos e permitir maior segurança no sistema de produção. 
  
Palavras-chave: Glycine max. Zea mays. Safrinha.  
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
PRESTES JUNIOR, Joanilson Vieira. Soybean-Corn double summer crop in relation 
to the soybean sowing periods and maturation cycles. 60f. Dissertation (Master in 
Agronomy) - Graduate Program in Agronomy (Concentration Area: Vegetal 
production), Federal University of Technology -  Paraná (UTFPR). Pato Branco, 2020. 

 
 
Among crops grown in Brazil, soybean (Glycine max (L.) Merrill) and corn (Zea mays) 
occupy a prominent area, being the two main commodities. That is why it is essential 
to understand the best positions of these crops, aiming at the viability of the soybean- 
corn double summer crop arrangement. The objective of this research was to 
understand the effect of soybean sowing periods of different groups of maturation in 
relation to its agronomic performance, as well as of corn grown as a second summer 
crop, for better recommendation of the soybean – corn double summer crop 
arrangement in the Southwest of Paraná. Experiment was carried out at the 
experimental research station f the Federal Technological University of Paraná, 
Campus of Dois Vizinhos (UTFPR-DV) at the 2018/2019 growing season. 
Experimental design used was randomized blocks, in a factorial scheme, with three 
replications; where factor A was composed of three soybean cultivars (P95R51 RR®, 
P95Y52 RR® and P96Y90®), and factor B for three sowing dates (ES) (09/11; 10/05 
and 10/16). Corn hybrid P3380HR® was sowed at the same day as soybean was 
harvest, totaling 9 sowing periods. It should be noted that the 2018/19 growing season 
was very atypical in terms of weather conditions, with a long period of drought at 
December and January, which ended up affecting soybean crops differently. Soybean 
genotypes with ripening group 5.1 and 5.2 (95R51 and 95Y520) sown at September 
(September 12th) and early October are the most suitable ones to turn it viable the 
grown of corn as a 2nd summer crop, since it has satisfactory yield, and the sowing of 
corn can be done in late January or early February, where it will perform well in terms 
of grain yield. As for soybean sowing in the middle of October, which is the reality of 
the farmers that grows soybean after wheat, with the exception of the 95R51® cultivar, 
there is a decrease in soybean yield and also it makes unfeasible to grow the corn as 
a 2nd summer crop. Thus, soybean cultivar 96Y90 with the 6.0 ripening group sowed 
at mid-September is a good option once make it possible to sown corn within its 
agricultural zoning. The mild temperatures and the low solar radiation from the month 
of May, make the grains take a long time to lose its moisture, contributing to the low 
physiological quality of the corn grains. It is also suggested the adoption of a 
combination between soybean sowing periods and ripening group and corn hybrids to 
reduce climatic risks and provide greater security in the production system 
 
Keywords: Glycine max. Zea mays. Second summer crop. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O agronegócio brasileiro é caracterizado como uma das principais atividades 

econômicas, contribuindo significativamente para os resultados da economia 

nacional, onde representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB). As chamadas 

commodities agrícolas representam uma fatia importante e até mesmo crucial para a 

economia. De todas as commodities do setor agrícola de grãos, duas são o carro chefe 

dessa esfera. A soja (Glycine max (L.) Merrill) e o milho (Zea Mays) representam 

88,8% da produção de grãos no Brasil (LEITNER; ALVES FILHO, 2019). 

A cultura da soja possui grande interesse pois é um cultivo rentável, pelo fato 

de possuir alto teor proteico e é utilizada em larga escala na produção de rações 

animais e exportação. O Brasil é o segundo maior produtor de soja com 115 milhões 

de toneladas produzidas na safra 2018/2019, estando atrás apenas da produção dos 

Estados Unidos da América (EUA) com 130 milhões de toneladas na mesma safra. 

Porém o nosso país é o maior exportador do grão, principalmente para o mercado 

asiático e do Oriente Médio (BRAGA; OLIVEIRA, 2018). 

O milho possui grande demanda no mercado devido sua larga utilização em 

nutrição animal, tanto em forma de grão, utilizado na formulação de rações como 

outras formas. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, ficando atrás 

de EUA e China, com uma produção de aproximadamente 100 milhões de toneladas 

em uma área de pouco mais de 17 milhões de hectares (CONAB, 2019; USDA, 2019). 

Atualmente o cultivo do milho é amplamente utilizado como opção da segunda safra 

de verão, também conhecida como safrinha. Esse período corresponde a mais de 

70% da produção total de milho no país. 

O estado do Paraná, terceiro maior produtor de milho, tem sua ótica de 

produção na safrinha dependente das condições climáticas. Algumas regiões tornam-

se muito susceptíveis aos eventos climáticos extremos, principalmente a geada, que 

pode ocorrer de forma antecipada, ou seja, nos meses de maio e junho, o que afetará 

diretamente o desenvolvimento e produtividade conforme estádio fenológico que a 

planta se encontra, além da dificuldade de perder umidade dos grãos, afetando 

diretamente a qualidade fisiológica e rendimento (PINOTTI et al., 2013). 

Deste modo, conseguir cultivar essas duas culturas em uma mesma área, mas 

em épocas diferentes torna-se promissor, tanto pelo aproveitamento residual que a 
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soja pode destinar ao milho, mas também para a diversificação de espécies, a 

chamada sucessão de culturas, formação de palhada resistente à decomposição 

(milho) favorecendo macro e microbiota do solo, melhorando atributos físicos e 

químicos (SHIOGA; GERAGE, 2010). Porém para que o arranjo produtivo soja/milho 

safrinha seja viável, é preciso estabelecer uma boa associação entre ciclo e época de 

semeadura, a fim de possibilitar a otimização produtiva de ambas as espécies.  

Recentemente, o melhoramento genético e os avanços biotecnológicos 

permitiram a oferta de cultivares de soja e híbridos de milho superprecoce, uma 

característica muito importante para determinar o sucesso deste arranjo produtivo. 

Estes materiais de soja permitem uma colheita antecipada, criando espaço para o 

milho safrinha.   

Conforme Carmo et al. (2018), a época de semeadura é o principal fator 

limitante da produtividade das culturas, e verifica-se esse efeito muito presente na 

sucessão soja-milho. Assim sendo, conhecer os grupos de maturação e posicionar as 

cultivares de acordo com isso, facilita a busca pelo equilíbrio do arranjo com o milho 

safrinha de modo a aproveitar ao máximo as condições ideais para cada cultura 

(fotoperíodo, radiação, temperatura e potencial fotossintético).  

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi buscar entender efeito da época de 

semeadura de diferentes grupos de maturação de soja do ponto de vista do 

desempenho agronômico, bem como do milho safrinha, para avaliação técnica do 

arranjo soja safra – milho safrinha no Sudoeste do Paraná. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1 Sucessão Soja – Milho Safrinha 
 
 

A soja (Glycine max) ocupa o posto de commoditie de maior importância no 

cenário agrícola brasileiro, com 35,9 milhões de hectares (ha) semeados na safra 

18/19, sendo produzidos cerca de 115 milhões de toneladas, número pouco abaixo da 

safra passada, porém ainda sendo a segunda maior safra de soja, com a produtividade 

média de 3.200 kg/ha (CONAB, 2019). 

 O maior produtor mundial de soja segue sendo os Estados Unidos da América 

(EUA) com aproximadamente 130 milhões de toneladas na safra 18/19, seguido de 

Brasil. Estes dois produtores correspondem à cerca de 40% do total de soja produzida 

no mundo. Consequentemente, os dois países lideram o ranking de exportação do 

grão, com a diferença do Brasil ser o maior exportador com 75,6 milhões de toneladas 

na safra 18/19 (USDA, 2019). 

 Pelo dinamismo que a soja possui no seu mercado, tanto interno como externo, 

podendo ser comercializada in natura ou dos seus subprodutos (óleo, farelo e 

biodiesel), há o registro do aumento linear de consumo e também da expectativa de 

continuar nesse exponente produtivo (REIS; REIS; ZANATTA, 2018). 

 Para isso, não só o aumento de áreas representado por aberturas de novas 

fronteiras agrícolas deve ser levado em consideração, mas o incremento de 

produtividade por área, tornando o sistema produtivo mais eficiente. Outro fator que 

contribui para essa compensação de produtividade é a plasticidade que a soja possui, 

ou seja, a capacidade de se adaptar ao ambiente, modificando sua estrutura 

morfológica e arquitetura (LUDWIG et al., 2011; EMBRAPA, 2017). 

 O Brasil tem a capacidade de produzir em 3 períodos durante o ano. Uma safra 

de inverno e as safras de verão, denominadas safra, onde na Região Sul e Sudeste 

se dá a partir de setembro e safrinha que começa nos meses de janeiro/fevereiro. As 

culturas de verão, onde inclui-se a soja, podem ser cultivadas tanto na safra quanto 

na safrinha. Assim, de acordo com a necessidade de cada produtor e a demanda de 

mercado, podemos estipular arranjos produtivos e posicionar cada cultura em um 

período (NASCIMENTO et al., 2011; PINOTTI et al, 2013). 

 Diante disso o Paraná passou por um período (safra 2016/2017 a safra 
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2018/2019) em que foi proibido o cultivo de soja com semeadura posterior a 30 de 

dezembro, conforme Portaria n°202 da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná 

(ADAPAR). Com a fronteira agrícola paranaense praticamente esgotada, a projeção 

de crescimento das áreas de soja esteve pautada nas áreas de pastagem e milho 

safra, tendo em vista a regulamentação, que estabelecia que a semeadura da soja 

deveria ocorrer entre as datas de 15 de setembro a 31 de dezembro, abolindo a 

possibilidade de cultivo de soja safrinha (ADAPAR 2016; MAPA, 2017). 

A normativa 202/17 da ADAPAR foi revisada e revogada conforme nova 

portaria, essa a de nº 342/19, onde autoriza a semeadura da soja em período de 

safrinha, desde que a colheita seja realizada até o dia quinze de maio. Portanto, a 

ótica de produção do Paraná a partir do ano de 2019 novamente será ajustada em 

vista da possibilidade de cultivo de soja na safrinha (ADAPAR, 2017). 

 Assim, o cultivo da soja torna-se de extrema importância para a economia 

nacional, devido a empregabilidade gerada nos mais diversos setores agrícolas, 

comercialização interna e comercio exterior, além da grande demanda da utilização 

de seus derivados (LEITNER; ALVES FILHO, 2019).  

O cultivo do milho é de extrema importância para a dieta animal e para consumo 

humano, seja na forma in natura ou em alimentos processados, sendo a base de 

muitos pratos típicos regionais e de comunidades.  

O milho é uma planta originária do continente americano, sendo relatado 

principalmente o México. Atualmente podemos encontrar diversas variações da 

espécie, sendo possível cultivar desde os Andes até regiões do mar Cáspio que se 

encontra abaixo do nível do mar. Isso deve-se ao elevado desempenho na adaptação 

e especialização da planta (CASTRO; KLUGE; SESTARI, 2008). 

Pertencente à família das Poaceas, da classe Liliopsida, ordem Cyperales, 

gênero Zea sendo seu nome científico Zea mays. Esta é uma planta anual, robusta, 

de porte ereto com elevado poder na produção de grãos (CASTRO; KLUGE; 

SESTARI, 2008). 

A produção é amplamente difundida, tendo como principais produtores 

novamente os estados do Mato Grosso e Paraná, responsáveis por 27 e 19% 

respectivamente do total produzido no Brasil de um total de aproximadamente 98 

milhões de toneladas, onde o consumo interno, principalmente destinado à fabricação 

de rações é de cerca de 60% (MAPA, 2017). 

A área destinada à produção de milho na safra 18/19 foi de aproximadamente 
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17.495 mil hectares, número 5,3% superior à safra anterior. Diante das condições 

climáticas favoráveis, a produção chegou à marca de 99.984 mil toneladas, tornando-

se uma safra recorde (CONAB, 2019; USDA, 2019). 

Apesar das condições climáticas favoráveis na safra 18/19, a produtividade 

média foi de 5.700 kg ha-1, número bastante inferior ao potencial produtivo dessa 

cultura, onde conforme Oliveira et al. (2013) pode-se atingir o patamar de 19 ton ha-1. 

Para essa produtividade reduzida, vários podem ser os fatores atrelados, mas os 

principais são o manejo errado, níveis de fertilidade do solo baixos, posicionamento 

de materiais genéticos de forma equivocada e o clima (AMADO; MIELNICZUK; AITA, 

2002; OLIVEIRA et al., 2013). 

O manejo de adubação para gramíneas, como o milho, requer uma atenção 

especial ao nutriente Nitrogênio (N), onde é requerido em maior quantidade na forma 

mineral quando comparado à soja, por exemplo. O fato de necessitar realizar a 

adubação nitrogenada no milho, deve-se principalmente ao fato deste não realizar a 

fixação biológica de N (FBN), assim como em leguminosas cultivadas. Portanto o uso 

racional e a diversificação de fontes de N, são fundamentais para elevar produtividade 

e reduzir custo de produção (CANCELLIER et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2013) 

O cultivo do milho safrinha é muito superior com relação ao plantio na primeira 

safra, assim não haverá necessidade de abertura de novas fronteiras agrícolas, 

somente em casos pontuais, visto que a cultura irá ser semeada sobre resteva de 

soja. Outra explicação para o vasto cultivo de milho na região Sul, é a necessidade da 

suplementação alimentar do gado leiteiro através da silagem de milho, assim o 

produtor de leite sempre destina áreas para essa produção, o que reflete em consumo 

local e não mais comercializado de forma direta. 

A agricultura é dependente de vários fatores para o bom desenvolvimento dos 

cultivos. O fator ambiental, provavelmente é que mais possui importância e afeta as 

plantas, pois o ambiente em conjunto com o solo e clima condiciona as plantas a se 

desenvolverem de acordo com suas necessidades. Conforme a época de semeadura, 

caso seja mais tardia, a planta fica vulnerável as condições ambientais da época, 

podendo postergar a colheita pela dificuldade de perder a umidade dos grãos para o 

ambiente, além de ficar mais susceptível ao acamamento. 

O fator solo, apesar de muito complexo, pode ser manejado de acordo com a 

necessidade de cada espécie, tanto a questão de fertilidade e física, quanto a fração 

biológica. No entanto, o fator clima é muito mais sensível e não está sob controle direto 
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do homem, apesar de as ações antrópicas causarem impacto direto no ambiente. 

Assim, devemos buscar medidas a fim de proporcionar as melhores condições para 

cada espécie se desenvolver, e minimizar os riscos climáticos de acordo com cada 

região.  

O avanço da tecnologia impacta diretamente o agronegócio. Atualmente, 

podemos projetar as melhores datas de semeadura de forma que o mapeamento das 

áreas gerem informações pertinentes para realizarmos tomadas de decisões mais 

acertivas, ou seja, mapear áreas por meio de sensoriamento remoto, como por 

exemplo o mapeamento de fertilidade e cobertura do solo, ou mesmo a infestação de 

plantas invasoras. Assim, torna-se mais uma ferramenta na tomada de decisões do 

agricultor (URBAN; GUAN; JAIN, 2018). O uso dessa tecnologia reduz o erro humano, 

torna-se mais barato e rápido para obtenção dos dados (SADEH et al., 2019). 

O zoneamento agrícola de risco climático (ZARC), mais conhecido como 

zoneamento agroclimático, é uma ferramenta legislativa da política agrícola com o 

intuito de minimizar ao máximo os riscos relacionados aos fenômenos climáticos, tais 

como períodos de estiagem e estação de chuvas, e principalmente geadas (MAPA, 

2017).  

A eficiência produtiva dos cultivos está intrinsicamente relacionada com as 

condições climáticas, principalmente nos locais cultivados no sistema ‘’sequeiro’’ 

(BATTISTI; SENTELHAS, 2014). As quebras de produtividade podem ser severas, 

onde segundo Conab (2013) os três maiores estados produtores de soja, Mato 

Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, obtiveram perdas de 10, 29 e 44%, 

respectivamente, causados pelo fenômeno La Niña, onde ocorre a diminuição das 

águas no Pacífico e intensificação dos ventos alísios, o que tende a reduzir as 

precipitações nessas regiões (MACHADO; DÁVILA, 2014) 

Nesse sentido, tomar medidas cautelares tornam-se de extrema importância a 

fim de reduzir as perdas de produtividade. O ZARC vem de encontro com essa 

necessidade, visando enquadrar dentro de uma janela de período o cultivo de cada 

espécie, de acordo com a necessidade de cada uma (fotoperíodo, temperatura do solo 

e do ar, precipitação e ciclo). 

A agricultura como um todo passa por constante evolução, e nos últimos anos, 

houve um processo de evolução determinante para conhecermos a agricultura como 

ela é hoje. Com o advento e evolução do melhoramento genético de plantas, diversas 

cultivares de soja e híbridos de milho são lançados mundialmente pelas empresas, a 
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fim de maximizar a produtividade, ou de minimizar efeitos adversos causados às 

culturas, principalmente relacionados ao clima e posição geográfica de cada região. 

Um dos principais fatores de melhoramento visados pelos melhoristas, é o ciclo 

que este material irá ficar a campo. Isso ocorre tanto para a soja como para o milho, 

que possuem classificações um pouco distintas. A soja é dividida em grupos de 

maturação que irão variar de zero a dez, ou seja, quanto mais elevado é o ciclo de 

maturação nessa escala, mais próximo da linha do equador deverá ser cultivado esse 

material (PENARIOL, 2000). 

No Brasil, esse país continental, encontramos grupos de maturação que vão de 

4 a 10. Isso significa que cada casa decimal adicionada, teremos de 1,5 a 2 dias a 

mais de ciclo. Essa divisão por grupos se refere a diferença da latitude, onde irá se 

enquadrar melhor, consequentemente, esses grupos irão se ajustar melhor diante da 

quantidade de fotoperíodo que o material vegetal será exposto. Assim, se uma cultivar 

for posicionada errada do ponto de vista das faixas de grupos de maturação, todo 

seus componentes de rendimento estarão comprometidos (PENARIOL, 2000).  

O que devemos tomar cuidado com os ciclos, é a disposição geográfica, ou 

seja, a latitude que cada material irá se estabelecer. Ciclos de maturação mais 

precoces não se adaptam bem às condições de menor latitude (próximas a linha do 

Equador), isso porque o período vegetativo é determinado pelo fotoperíodo. No verão, 

os dias são mais longos em regiões de alta latitude (Sul do Brasil), consequentemente 

maior fotoperíodo (ALLIPRANDINI et al., 2009). 

No Paraná, os genótipos de soja que podem ser posicionados vão de 5.5 a 7.0, 

bem como em toda a região Sul, parte da região Sudeste e parte da região Centro 

oeste. Mais especificamente na região Sudoeste do estado do Paraná, dá-se 

preferência aos grupos de maturação que possam entrar em um arranjo produtivo 

onde se possa cultivar o milho safrinha, portanto o genótipo com grupo de maturação 

de até 6.0. 

O manejo de culturas da região é caracterizado por empregar culturas de 

inverno. Essas culturas se dão basicamente pelo plantio de cereais de inverno, como 

por exemplo trigo e aveia, e também por realizar apenas cobertura verde com a 

utilização de plantas de cobertura. Para que os ciclos das culturas sejam organizados 

no espaço de tempo, é necessário realizar o planejamento de cada ciclo produtivo. 

A classificação do milho é mais simples, sendo classificada quanto ao ciclo de 

desenvolvimento: superprecoce, precoce e normal. A diferença desses ciclos irá de 
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dar no número de dias desde a emergência até o início da fase reprodutiva, ou seja, 

no lançamento do pendão, e do pendoamento a maturação fisiológica (CRUZ et al., 

2006). 

Ainda conforme Cruz et al. (2006), o ciclo da cultura do milho pode variar de 

106 até 146 dias. Os materiais de ciclo superprecoce vão possuir um período de 120 

dias em média com lançamento do pendão em torno de 60 dias. Os precoces chegam 

a atingir o ciclo de 130 dias de média, com florescimento aos 65 dias. Já os híbridos 

normais irão ter ciclo de mais de 130 dias, podendo chegar há 146 dias, com o 

florescimento por volta dos 70 dias. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  
 
 

3.1 Área Experimental E Caracterização Do Local 
 

O experimento foi conduzido na fazenda experimental da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV) na safra 

2018/2019, nas coordenadas geográficas (25° 41’ S, 53° 05’ O) e 525 metros de 

altitude (Figura 1). O solo do local é classificado como Latossolo Vermelho (Embrapa, 

2013). O clima pela classificação de Köppen é o Cfa (subtropical úmido) sem estação 

seca definida (ALVARES et al., 2013). 

 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

Previamente à implantação do primeiro ano de experimento foi realizada 

amostragem do solo a uma profundidade de 20 centímetros (cm) para determina a 

composição química do solo (Figura 2). As análises foram realizadas no Laboratório 

de Análise de Solos da UTFPR - campus Pato Branco, conforme tabela 1. 

 

Figura 1 - Representação espacial da área e das unidades experimentais. 

 
Figura 2 - Representação espacial da área e das unidades experimentais. 
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Tabela 1 - Resumo da análise química do solo (0 – 20 cm) nas áreas de realização dos estudos. 

MO (%) P (mg.dm-3) K (mg.dm-3) pH V (%) 

4,10 11,30 0,18 5,10 58,80 

Fonte: Autor (2019). 

 

 
Figura 2 – Coleta de solo para caracterização dos atributos químicos da área experimental.

Fonte: Autor (2019). 
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3.2 Delineamento Experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema 

bifatorial, com três repetições; onde, o fator A foi composto por três cultivares de soja 

(Glycine max. L) (P95R51 RR®, P95Y52 RR® e P96Y90 na safra 2018/2019, e o fator 

B por três épocas de semeadura (ES) (11/09; 05/10 e 16/10) (Figura 3). 

 

 

Fonte: Albani, 2019. 

 

O milho safrinha foi semeado no decorrer da colheita das épocas de soja, ou 

seja, assim que cada época de semeadura foi colhida, logo em seguida foi semeado 

o milho, totalizando assim 9 épocas de semeadura (Tabela 2). O híbrido utilizado foi o 

P3380HR. 

  

Figura 3 - Croqui da disposição dos blocos e unidades experimentais. 
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Tabela 2 - Data de colheita da soja e semeadura do milho safrinha na safra18/19. Dois Vizinhos - PR, 

2019 

Data de Semeadura do Milho Após Soja 

EP1 -09/01/2019 1º ES-95R51 

EP2- 14/01/2019 1º ES-95Y52 

EP3- 01/02/2019 2º ES-95R51 

EP4- 08/02/2019 2º ES-95Y52 

EP5- 11/02/2019 1º ES-96Y90 

EP6- 14/02/2019 3º ES-95R51 

EP7- 19/02/2019 3º ES-95Y52 

EP8- 22/02/2019 2º ES-96Y90 

EP9- 02/03/2019 3º ES-96Y90 

EP: Época/data de semeadura do milho;  
ES: Época de semeadura Soja. 
Fonte: Autor, (2019). 
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3.3 Condução Do Experimento 
 

3.3.1 Soja 
 

 A cultura da soja foi implantada em distintas épocas de semeadura, sendo: 

11/09, 05/10 e 16/10/2019 (Figura 4) em sistema de semeadura direta. As datas foram 

determinadas de acordo com as condições climáticas, e seriam semeadas em datas 

equidistantes, porém como visto na figura 7, a precipitação nos primeiros dias de 

outubro impossibilitou a semeadura. As cultivares avaliadas (95R51; 95Y52 e 96Y90) 

são de ciclo superprecoce e precoce, indicadas para o zoneamento da região, em 

espaçamento entre linhas de 45cm. 

 As unidades experimentais foram formadas por parcelas com dimensões de 10 

linhas de plantio (duas passadas de semeadora) com 20 metros de comprimento. A 

semeadura foi realizada com auxílio de uma semeadora – adubadora de arrasto 

hidráulica SEMEATO® modelo SAM de 5 linhas, acoplada a um trator John Deere® 

5605. 

 A densidade populacional da soja na primeira época de semeadura foi de 17,4 

sementes m-1 na cultivar 95R51 e 95Y52 e 14,2 sementes m-1 da cultivar 96Y90. Na 

semeadura de 05/10 e 16/10 foi reduzido a população para 14,7 nas duas primeiras 

cultivares, e 11 da 96Y90. Essa diferença de sementes distribuídas entre cultivares e 

épocas de semeadura deve-se à recomendação técnica que cada material possui 

para a região do estudo de acordo cm os detentores das cultivares. 

 O manejo de adubação foi utilizar na base 418 kg ha-1 da formulação 04-30-10 

(N, P2O5 e K2O), com expectativa de produção de 5 ton ha-1. 

 

Figura 4 - A-  Desenvolvimento soja semeadas em 12/09 (1ª época - E1) e 05/10 (2ª época - E2). (B) 
Desenvolvimento soja semeada em 16/10 (3ª época - E3). 

 
Fonte: Autor (2019). 
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 Como controle das plantas daninhas e do milho guacho, cultura antecessora, 

realizou-se a aplicação de 480 g i. a. ha-1 de Glyphosato + 0,4 litros ha -1 de Cletodim 

quando a soja se encontrava em estádio fenológico de V3-V4.  

 Se tratando do controle da ferrugem asiática, doença ocasionada pelo fungo 

(Phakopsora pachyrhizi), e controle de pragas, foi realizado a aplicação de 

Trifloxistrobina + Protioconazol (Fox - 400 ml ha-1) + mancozeb (1,5 kg ha-1) + 

Tiametoxam + Lambda-Cialotrina (Engeo PlenoTM - 300 ml ha-1), sendo necessário 

realizar duas aplicações nas duas primeiras épocas de semeadura. Na terceira época 

foi realizada a terceira aplicação de fungicida. Para a segunda aplicação, foi 

substituído o Fox pelo Elatus (Azoxistrobina + Benzovindiflupir) na dose 250 gramas 

ha-1 e na terceira aplicação adicionou-se o inseticida Galil sc (Imidacloprido + 

Bifentrina) na dose de 300 ml ha-1.  

 
Figura 5 - A - Desenvolvimento das cultivares da primeira época de semeadura;  B - Primeiras parcelas 
da primeira época dessecadas; C – Manejo de dessecação das parcelas com pulverizador costal; D – 
Parcela próxima ao ponto de dessecação. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

C D 
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 Todas as aplicações para o manejo de pragas e doenças foram realizadas com 

o auxílio de um pulverizador de barras acoplado no trator regulado para um volume 

de calda de 150 L ha-1. 

Quando as parcelas de soja atingiam o estádio fenológico R7.2 (FEHR; 

CAVINESS, 1977) foi realizado o manejo de dessecação, a fim de uniformizar a 

maturação de colheita. Para isso, com auxílio de um pulverizador costal (Jacto PJH) 

com volume de calda de 20 litros, e bicos tipo leque fez-se a operação de dessecação 

(Figura 5) e sete dias após foi realizada a colheita da parcela previamente dessecada.  

A partir da colheita, deu-se o início à fase de determinação de componentes de 

rendimento (Figura 6). No momento prévio a colheita, foi determinado a população 

final (plantas/ha-1), por meio da contagem de plantas em 5 metros das três linhas 

centrais de cada parcela, com isso pode-se estimar o número total de plantas. 

 Também no momento da colheita, foram colhidas 10 plantas aleatórias na 

parcela para determinar os parâmetros: 

 Altura de planta (AP): medida por fita métrica do colo até o ultimo nó da planta; 

 Altura de inserção da primeira vagem (AIV): medida por fita métrica do colo ao 

primeiro nó reprodutivo; 

 Número de ramificações (NR): quantificação das ramificações laterais a haste 

principal contida em cada planta; 

 Número de nós totais (NNT): contagem de todos os nós da planta; 

 Número de nós reprodutivos (NNR): contagem de todos os nós com presença 

de vagem viável; 

 Número de vagens (NV): contabilizados todas as vagens com grãos; 

 Número de grãos por planta (NGP): determinado a partir da relação de vagens 

e grãos por vagem.  

Com a unidade experimental colhida, o feixe de plantas foi trilhado em trilhadora 

estacionária modelo BC – 80 III, acoplada ao trator, liberando a palha residual 

uniformemente sobre a parcela. Após isso, as amostras de grãos foram encaminhadas 

ao laboratório de culturas anuais para determinação de rendimento final, massa de 

mil grãos (MMG) e umidade (U). 
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Fonte: Autor (2019). 

 
O processo seguinte foi fazer a MMG, sendo contados 8 repetições de cem 

grãos, pesados separadamente com anotação desse peso inicial e submetidos à 

estufa a 65ºC até atingir peso constante. Após, realizou-se novamente a pesagem e 

estipulado o peso de mil grãos. 

 O rendimento de grãos, ou seja, a produtividade da soja, foi obtido conforme a 

C 

Figura 6 -  A - Área amostral de 15 metros lineares dentro da parcela; B - Separação e 
identificação da amostra de cada parcela; C – Separação das amostras para avaliações de 
componentes de rendimento. 
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colheita de dois pontos amostrais por UE de 15 metros (3 linhas de 5 metros) com 

área amostral de 6,75 m2 e verificado o peso final das duas sub-amostras, assim 

formando a média da parcela. 

Inicialmente, cada amostra teve sua umidade determinada por medidor de 

umidade de grãos portátil modelo AL-102 ECO. Munido dessa informação, 

conseguimos corrigir matematicamente a umidade para 13% e estimar a produtividade 

final conforme a formula seguinte: 

 

PC = [(100 – UC) x P] / (100 –UR) 

 

Onde: 

PC = Peso de grãos corrigido; 

UC = Umidade no momento da pesagem;  

P = Peso de grãos da amostra; 

UR = Umidade requerida (13%).  
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3.3.2 Milho Safrinha 
 

 Conforme foram sendo realizadas as colheitas das parcelas de soja, iniciava-

se o processo de semeadura do milho safrinha (Zea mays L.), como verificamos na 

tabela 2. O híbrido utilizado foi o P3380HR da fornecedora Pioneer® com tecnologia 

Herculex® I e com gene Roundup Ready™ Milho 2 com ciclo superprecoce e já com 

conta com tratamento de sementes (Dupont Dermacor®) a base de clorantraniliprole, 

e Poncho® a base de clotianidina. 

 Com o arranjo produtivo determinado, o milho foi semeado no espaçamento de 

45 cm. Esse processo ocorreu obrigatoriamente simultâneo a colheita da soja, em 

uma densidade populacional de 65.000 plantas ha-1. 

 O manejo de adubação do milho constituiu de 350 kg ha-1 do fertilizante mineral 

de formulação 05-20-10 (N, P2O5 e K2O) aplicado no sulco de semeadura e adição de 

100 kg ha-1 de N na forma de uréia lançada em cobertura próximo do estádio 

fenológico de V3. Esse manejo foi realizado visando atingir a expectativa de produção 

de 9 ton ha-1. 

 O manejo de plantas daninhas no milho foi realizado em estádio fenológico V2 

com ingrediente ativo Atrazina na dose de 3000 g i. a. ha-1 a fim de proteger também 

de infestação de soja guaxa. 

 Juntamente com a aplicação da Atrazina, o controle de pragas foi realizado com 

Tiametoxam + Lambda-Cialotrina (Engeo PlenoTM - 300 ml ha) e uma aplicação futura 

de Cipermetrina (produto – dose). Com uma infestação de Spodoptera sp elevada, foi 

realizado uma aplicação de Acefato (Perito - 970 g i.a ha-1) nas duas primeiras épocas 

do milho. 

 Para a avaliação da perda de umidade, foram coletadas 4 espigas aleatórias 

em cada parcela, iniciando quando a umidade média se encontrava em 40% e se 

repetindo a cada três dias até atingir umidade média de 24%. As espigas foram 

encaminhadas ao laboratório de culturas anuais e submetidas a teste de umidade (U). 

As avaliações de componentes de rendimento começaram quando o milho atingiu 

umidade média de 24% e se iniciaram por:  

 Densidade populacional: contagem de cinco metros de plantas, das três linhas 

centrais da parcela, assim podendo estimar quantas plantas/ha possuía. 

 Altura de inserção da espiga (AIE): com auxílio de fita métrica, mensurou-se a 

distância do colo da planta, ou seja, da base do colmo até o ponto de inserção da 
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primeira espiga, sendo feito em dez plantas aleatórias na parcela. 

 Feito isso, duas formas de coletar as espigas para avaliação foram realizadas. 

A primeira maneira, foi coletar trinta espigas ao acaso na parcela. Já a segunda, foi 

coletar as espigas presentes em dez metros lineares. A partir disso, as amostras foram 

trilhadas e a partir da média das duas coletas extrapolado o rendimento por hectare. 

Foram também analisados os seguintes componentes de rendimento: 

Número de fileiras por espiga (NFE): método de contagem do número de fileiras 

de grãos em cada espiga. 

Número de grãos por fileira (NGF): obtido pela contagem do número de grãos 

presentes em uma das fileiras da espiga.  

Número de grão por espiga (NGE): determinado pelo cálculo de multiplicação 

de NFE e NGF. 

Para realizar a MMG do milho, primeiramente foi debulhado manualmente 

algumas espigas, e o processo seguiu conforme metodologia apresentada para a soja. 

Pesagem de oito repetições de cem grãos e corrigida a umidade para 13%. 

Para determinar a produtividade total do milho, foram coletadas de forma 

manual 5 metros das três linhas centrais as espigas, novamente, assim como na soja, 

em dois pontos da parcela para cálculo da média. Para obtenção dos grãos a serem 

pesados, as espigas passaram por processo de debulha em trilhadora estacionária, 

modelo BC – 80 III, acoplada ao trator, assim como realizado na soja. 

Os dados de produtividade foram corrigidos para 13% de umidade pelo método 

de estufa e correção por fórmula conforme descrito para a cultura da soja e 

extrapolado para hectare. 

PC = [(100 – UC) x P] / (100 –UR)]  

Onde: 

PC = Peso de grãos corrigido; 

UC = Umidade no momento da pesagem;  

P = Peso de grãos da amostra; 

UR = Umidade requerida (13%). 

Os dados coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F 

(P<0,05) e as médias comparadas pelo teste Tukey (p ≤ 0,05), assim seguindo os 

desdobramentos necessários com auxílio do programa estatístico R® (R CORE TEAM, 

2018). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

4.1 Dados Climáticos 
 
 

Os dados médios de precipitação, temperatura e radiação solar, durante o 

período de setembro de 2018 a junho de 2019, intervalo da condução do experimento, 

estão apresentados na figura 7. 

 

Figura 7 - Médias de temperatura média, precipitação e radiação solar, observados durante o período 
de setembro de 2018 a junho de 2019 em Dois Vizinhos – PR. 

 
Fonte: INMET, (2019) - Instituto Nacional de Meteorologia, Estação Automática de Dois Vizinhos - PR, 
2019. 
 
 A precipitação média nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foi 

inferior da média para esses meses nos anos anteriores. O impacto climático interfere 

no desempenho agronômico da soja de maneira direta, desde a semeadura até o 

período de enchimento de grãos, portanto as altas temperaturas e incidência de 

radiação solar, assim como a baixa pluviosidade foram significativos para o 

desempenho da cultura da soja e por consequência do milho safrinha. 

 Conforme dados do Gebiomet (2016), a média de chuvas do mês de dezembro 

de 2016 foi de 140 mm e de janeiro de 2017 foi de 130 mm. Já na safra 17/18, as 

médias de chuva em dezembro de 2017 foi de 216 mm e janeiro de 2018 foi de 271 

Set/2018 Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr MaiJun/2019

P
re

ci
p

it
a
çã

o
 (

m
m

)

0

50

100

150

200

250

300

350

T
em

p
er

a
tu

ra
 m

éd
ia

 (
°C

)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

R
a
d

ia
çã

o
 (

k
J
 m

-2
)

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Precipitação Temperatura média Radiação



35 
 

 

mm.  

 Assim, podemos observar o déficit hídrico ocorrido no mesmo período da safra 

18/19, onde em dezembro de 2018 a incidência de chuva foi de apenas 26 mm e 

janeiro de 2019 com chuvas que somam 97 mm (INMET, 2019). 
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4.2 Desempenho Agronômico Da Soja 
 

A cultura da soja não encontrou problemas para se estabelecer desde o período 

da sua semeadura, visto que houve umidade suficiente no período de emergência. 

Nos estádios R5 da 1ª época de semeadura, fase em que começa o enchimento de 

grãos e R1 das 2ª e 3ª épocas, ou seja, período de floração, podemos inferir que a 

planta sofreu por déficit hídrico, onde houve períodos de estiagem e a média de 

precipitação foram abaixo da média em dezembro e janeiro (Figura 7). 

 A primeira variável que foi avaliada, a população de plantas apresentou 

diferença estatística entre os genótipos e nas diferentes épocas de semeadura (Tabela 

3), resultado já esperado pelas densidades populacionais pré-estabelecias no 

momento da implantação da lavoura. Cada cultivar tem sua peculiaridade na 

recomendação da quantidade de semente a ser utilizada, e também varia de acordo 

com a data do plantio. 

 Todas as cultivares semeadas na primeira época de semeadura, foram 

adotadas densidades de semeadura maiores pelo fato de ser um período de abertura 

de janela produtiva, com as temperaturas médias mais amenas, o que causa 

retardamento do crescimento da planta. 

Na segunda época de semeadura para todas as cultivares reduziu-se a 

densidade populacional a fim de seguir a recomendação técnica das mesmas, assim 

esse resultado já era esperado. 

 Na última semeadura, em metade de outubro as cultivares 95R51 e 95Y52 

mantiveram a população reduzida em comparação a primeira semeadura, por conta 

da recomendação técnica. Porém, a cultivar 96Y90 optou-se por elevar novamente 

em detrimento do baixo desempenho que a menor população demonstrou no arranque 

inicial. 

 Corroborando com esse estudo, Embrapa (2013) verifica que a densidade 

populacional ideal se dá entre 200 e 500 mil plantas ha-1 e é um fator importante para 

definição de altura de planta, ramificações, acamamento e produtividade da soja. 

 Como a soja é uma cultura que confere plasticidade, ou seja, se adapta muito 

bem a condição que está inserida, a definição populacional no momento de 

estabelecimento da cultura é muito importante, pois mesmo uma planta fazendo a 

compensação da falta da planta vizinha através da emissão de mais ramos, não 
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preenche a produção dessa planta faltante (KOMATSU; GUADAGNIN; BORGO, 2010; 

BALBINOT JUNIOR et al., 2015; GIBBERT et al., 2018).   

Balbinot Junior et al. (2015) cita que a escolha da densidade populacional na 

soja é fator determinante para velocidade de fechamento entre as linhas, arquitetura 

de plantas, severidade de doenças e no resultado final de produtividade.  

Ormond et al. (2016) comenta que a mudança da população de plantas na 

lavoura é essencial para a modificação de parâmetros agronômicos que irão refletir 

na produtividade final. 

Segundo Mauad et al. (2010) avaliando a influência da densidade de 

semeadura em componentes de rendimento da soja em Rio Brilhante (MS) e Cruz et 

al. (2016), que avaliou o cultivo de soja sob diferentes densidades de semeadura e 

arranjos no município de Jataí (GO), a população é um fator determinante para um 

maior rendimento de grãos além da melhora de componentes como altura e altura da 

inserção do primeiro legume. 

 

Tabela 3 - População (mil ha -1) de soja, obtidos de três cultivares de soja com diferentes ciclos de 
maturação, produzidas em três épocas de semeadura. 

Época 

População final (mil ha-1) 

Cultivar 

95R51 95Y52 96Y90 

12/09 356.66 Aa1 354.07 Aa 247.77 Ba 

02/10 229.25 Ab 186.47 ABb 183.33 Bb 

16/10 231.47 Ab 176.10 Bb 232.40 Aa 

Média 272.46 238.88 221.17 

C.V (%) 10,2  
1Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
 

Para a variável de altura de plantas, a única cultivar que se diferenciou, 

atingindo maior porte e ultrapassando um metro de altura foi a 96Y90, nas três épocas 

(Tabela 4). Isso deve-se principalmente à característica da cultivar, que por apresentar 

maior ciclo de maturação e consequentemente período juvenil, consegue vegetar por 

mais tempo mesmo em condições de influência do fotoperíodo, apresentando maior 

altura final.  

Outra justificativa encontrada, é a época em que este material, que se enquadra 

no grupo de maturação (GM) 6.0 apresentou maior altura, foi a última data. Observa-
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se que nos três genótipos de soja a altura de planta foi superior nas épocas mais 

tardias, ou seja, semeadas em metade de outubro (Tabela 4). 

Esse crescimento mais lento na abertura de janela de plantio, em setembro, 

pode ser pelo fato de que é um mês de temperaturas e radiação solar mais amenas. 

Essa condição proporciona crescimento mais lento às plantas (FARIAS; 

NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007). 

 Segundo os mesmos autores, outro fator que impacta sobre o baixo 

desenvolvimento na altura das plantas é o fotoperíodo mais curto no mês de setembro. 

Por mais que a soja seja uma planta de dia curto, cada cultivar tem sua peculiaridade, 

assim, materiais posicionados em zonas erradas irão ter seu período juvenil alterado, 

podendo reduzir o porte e lançar o florescimento mais cedo.  

 Em estudo realizado por Braccini et al. (2010) na região Oeste do Paraná, com 

condições semelhantes a esse estudo, as plantas de soja semeadas no mês de 

outubro foram superiores em altura em comparação aos genótipos introduzidos em 

setembro. Os autores apontam além da característica de crescimento das cultivares, 

o fotoperíodo e temperaturas mais amenas nas primeiras épocas, realizadas em 

setembro. 

 Outro componente de rendimento que se demonstrou maior na cultivar 96y90, 

foi a altura da primeira vagem. De modo similar ao que ocorreu na altura de plantas, 

essa cultivar obteve a maior altura do legume, sendo que na última semeadura foi 

ainda maior (Tabela 4). 

 Essa característica está muito intrínseca a característica da cultivar, que é de 

ciclo mais longo, pertencendo ao GM 6.0. Assim, a planta tem seu ciclo pouco mais 

longo o que faz que ela também alongue seus entrenós. 

 Conforme Zanon et al., (2015), onde foram estudadas épocas de semeadura 

diferentes no Rio Grande do Sul (RS) a antecipação do florescimento em decorrência 

do plantio antecipado encurtou o período juvenil, consequentemente reduzindo porte, 

encurtando a altura da inserção dos primeiros legumes. 

 Segundo Carvalho et al. (2010), a altura mínima do primeiro legume deve ser 

superior a 10 centímetros (cm), sendo que para o padrão das lavouras em terrenos 

mais ondulados esse valor aumenta, sendo o ideal 15 cm, evitando assim perdas no 

momento da colheita. 

 Ludwig et al. (2010) obteve resultado diferente, onde o atraso na semeadura 

provocou não só a redução na estatura da planta como a redução da altura do primeiro 
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legume.  

 Outra pesquisa realizada por Barbosa et al. (2013), visando avaliar o 

desempenho agronômico de cultivares de soja em diferentes épocas de semeadura, 

corrobora com os resultados encontrados para a cultivar 96Y90, onde novamente a 

época de semeadura mais tardia resultou em uma maior altura do primeiro legume. 

 

Tabela 4 – Resultados médios da altura de plantas e de altura de inserção da primeira vagem, em 
centímetros, obtidos de três cultivares de soja com diferentes ciclos de maturação, semeadas em três 
épocas de semeadura. 

Época 

Altura de Planta (cm)   Altura 1° Vagem (cm) 

Cultivar   Cultivar 

95R51 95Y52 96Y90   95R51 95Y52 96Y90 

12/09 46,22Bb* 45,43Bb 93,29Ab  12,05Bb 10,79Bb 14,58Ac 

02/10 74,33Ba 73,28Ba 103,86Aab  12,21Cb 15,40Ba 20,98Ab 

16/10 84,60Ba 81,40Ba 108,95Aa  15,45Ba 14,08Ba 25,80Aa 

Média 68,38 66,70 102,03  13,24 13,42 20,45 

CV (%) 8,09  6,75 
* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

 

As variáveis de número de nós totais (NNT) e número de nós produtivos (NNP) 

novamente foram maiores na cultivar 96Y90 (Tabela 5). Porém para estes 

componentes, podemos observar uma tendência em decrescer conforme as datas de 

semeadura avançaram, para esta cultivar (Tabela 5). 

É de grande importância salientar que nem todos os nós irão se desenvolver 

legumes, ou seja, não serão produtivos. Isso pode ser verificado na tabela 5. Essa 

característica está relacionada a adaptação da cultivar ao ambiente. 

 Para as cultivares 95R51 e 95Y52 o efeito foi contrário, ou seja, conforme a 

semeadura avançou para início de outubro, o NNT e NNP aumentaram. Isso indica 

que esse período é o mais favorável para desenvolver nós produtivo, 

consequentemente com maiores chances de obter produtividade mais elevada. 

 Essas variáveis são muito importantes pois serão onde as vagens, que é o 

componente direto relacionado a produção, irão se desenvolver.  

Lima et al. (2009) comentam que quando o período da semeadura fica muito 

tardio, a tendência é da produção de menos nós, consequentemente menor 

produtividade. Isso ocorreu em todas as cultivares, onde a semeadura de 16/10 
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ocorreu um decréscimo no número de nós totais e produtivos. 

Martins et al. (2011) obtiveram os mesmos resultados, onde realizou o estudo 

também com três épocas de semeadura, semeadas mais tardiamente (09/11; 09/12 e 

28/01) testadas em quinze cultivares de soja utilizadas no Sul do Brasil.  

 

Tabela 5 – Resultados médios do número de nós totais e número de nós produtivos, obtidos de três 
cultivares de soja com diferentes ciclos de maturação, produzidos em três épocas de semeadura. 

Época 

N° de Nós Totais   N° de Nós Produtivos 

Cultivar   Cultivar 

95R51 95Y52 96Y90   95R51 95Y52 96Y90 

12/09 18Bc* 18Bb 41Aa  16Bc 17Bb 35Aa 

02/10 38Aa 36Aa 29Bb  33Aa 30Aa 21Bb 

16/10 31ABb 33Aa 26Bb  25ABb 27Aa 20Bb 

Média 28,77 29,05 31,88  24,34 24,39 25,15 

CV (%) 11,73  15,36 
* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

 

A variável de ramificações seguiu a mesma tendência de NNT e NNP, aonde 

para a primeira época a cultivar que engalhou mais, ou seja, emitiu mais ramificações 

foi a 96Y90 (Tabela 6). Conforme a data de semeaduras avançou para 16/10, nota-se 

que novamente as outras duas cultivares (95R51 e 95Y52) emitiram mais ramificações 

laterais (Tabela 6). 

A tendência do número de ramificações das três cultivares está diretamente 

relacionada a densidade populacional adotada em cada época de semeadura. Onde 

houve o aumento da população de plantas, reduziu o número de ramificações, e onde 

a densidade foi reduzida, aumentaram o número de ramificações. Isso ocorre pela 

competição intraespecífica, sendo proporcionalmente ao aumento de plantas por área 

(SOUZA et al., 2010). 

O rendimento de grãos da soja pode ser estipulado pela capacidade que a 

planta tem de interceptar radiação solar por meio do índice de área foliar (IAF), assim 

por meio da fotossíntese transforma a radiação solar em material vegetal (ZANON et 

al., 2015). Assim, a quantidade de ramificações que a planta emite, influencia 

diretamente no lançamento de novas folhas, o que impacta no IAF, podendo ser um 

diferencial para alcançar maiores tetos produtivos. 

Segundo o mesmo autor, o IAF de uma planta pode ser subdividido em dois 



41 
 

 

para se alcançar o IAF total. O primeiro considera-se apenas o IAF da haste principal 

e o segundo o IAF das ramificações. As ramificações correspondem em cerca de 16% 

do IAF total, mas esse número pode chegar a mais de 30%, variando principalmente 

de acordo com a época de semeadura (ZANON et al., 2015). 

Como observado por Setiyono et al. (2011), há uma precariedade de 

informações para entender qual o impacto que o número de ramificações tem sobre a 

produção de soja. 

 

Tabela 6 – Resultados médios do número de ramificações por planta e população de plantas por m², 
obtidos de três cultivares de soja, produzidas em três épocas de semeadura. 

Época 

N° de Ramificações   

Cultivar   

95R51 95Y52 96Y90   

12/09 1Bb* 2Bb 3Aa  

02/10 3Aa 3Aa 2Aab  

16/10 3Aa 3Aa 2Bb  

Média 2,48 2,67 2,44  

CV (%) 23,11  
* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 
 

 A variável número de vagens (NV) seguiu a tendência de ramificações, NNT e 

NNP, em que a cultivar 96Y90 obteve melhor desempenho na primeira época (Tabela 

7). Para as épocas de semeadura de 02/10 e 12/10 não houve diferença significativa 

entre as cultivares. 

 A cultivar 95Y52 emitiu menos vagens na primeira época de semeadura, 

enquanto as outras duas cultivares não diferenciaram a emissão de vagens em 

decorrência das épocas. 

 

Tabela 7 – Resultados médios do número de vagens por planta obtidos de três cultivares de soja, 
produzidas em três épocas de semeadura. 

Época 

N° de Vagens   

Cultivar   

95R51 95Y52 96Y90   

12/09 38Bb* 33Bb 65Aa  

02/10 58Aa 56Aa 55Aa  

16/10 51Aab 51Aa 59Aa   

Média 48,88 46,73 59,80  

CV (%) 15,58   
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* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

Esse componente tem relação com o lançamento das ramificações, onde a 

redução do número de ramos reduz a quantidade de vagens, por consequência da 

redução de nós emitidos (MAUAD et al., 2010). 

A massa de mil grãos (MMG) representa a densidade da semente. Sementes 

mais pesadas possuem maior densidade, ou seja, maior conteúdo de reservas 

contidas no interior dessa semente (PEDÓ et al., 2016).  

A cultivar que expressou melhor essa característica, se sobressaindo nas três 

épocas de semeadura foi a 95Y52, com um peso médio de 146,4 gramas (g), onde na 

semeadura de 12 de setembro, alcançou peso máximo de 167,5 g (Tabela 8). 

Resultado esse abaixo do esperado, onde segundo o detentor da semente, deveria 

pesar em torno de 200 g.  

 A cultivar 96Y90 foi a que teve a menor MMG dentre as três cultivares, nas três 

épocas de semeadura. Como esse genótipo não alcançou médias próximas aos 

outros dois consideramos que é uma característica intrínseca ao genótipo (Tabela 8). 

Os mecanismos de plasticidade permitem uma compensação entre os 

componentes de rendimento, onde uma variável impacta na outra, ou seja, maior 

número de nós e grãos por planta, tende a reduzir a MMG, e o contrário é verdadeiro. 

 Podemos observar também que a massa de sementes é interferida de acordo 

com o passar do tempo, assim as épocas mais tardias se mostraram inferiores com 

relação a este componente de rendimento, principalmente nas duas primeiras 

variedades. 

A MMG está diretamente relacionada com a capacidade de enchimento de 

grãos, ou seja, a translocação de reservas da planta para o grão, que por sua vez é 

muito dependente da condição climática. Podemos observar alguns períodos 

(dezembro e janeiro) de baixa pluviosidade e altas temperaturas e radiação (Figura 

8), o que coincide com os estádios fenológicos de enchimento de grãos (R 5,0) 

(FARIAS; NEPOMUCENO; NEUMAIER, 2007).  

 Uma característica intrínseca aos genótipos para determinar o peso da 

semente é suscetibilidade as condições ambientais, podendo ser maior ou menor de 

acordo com cada cultivar em condições de estresse (BARBOSA et al., 2013). 

 Conforme Barbosa et al. (2013), após estudarem épocas de semeadura e 

cultivares de soja no arenito Caiuá, condições de elevadas temperaturas e baixa 

pluviosidade no período de enchimento de grãos, acarreta elevação da 
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evapotranspiração, consequentemente a planta entra em estresse hídrico. Essa 

condição de restrição hídrica resulta em baixa assimilação de massa pelo grão. 

 Altas temperaturas associadas a falta de chuva afetam o ciclo dos materiais. 

Um dos principais efeitos notados é o aceleramento do ciclo, o que acarreta em morte 

da planta mais precocemente. 

 Em trabalho conduzido por Oligini (2019) no município de Dois Vizinhos – PR, 

onde foram avaliados o efeito da época de semeadura e ciclos de maturação da soja 

sobre o milho safrinha, a colheita dos materiais ocorreu de forma mais tardia, de forma 

que o ciclo da soja não foi afetado por estresse hídrico como a condição enfrentada 

nesse estudo. 

 Freiria et al. (2016) obtiveram resultado similar, onde analisando componentes 

de rendimento de soja em diferentes épocas de semeadura em Londrina, verificou que 

conforme as semeaduras avançaram no tempo (07/out; 14/out; 29/out e 09/nov) 

menor foram as massas de sementes. 

 Bornhofen et al. (2015) estudando o efeito de quatro épocas de semeadura e 

seis cultivares de soja no Oeste de Santa Catarina, constataram que o peso de mil 

grãos possui alta correlação com a época de semeadura, de forma que cultivos mais 

tardios ficam mais propensos à exposição de pragas e patógenos, tal como a ferrugem 

asiática. 

Spader e Deschmps (2015) avaliando o rendimento de grãos de cultivares de 

soja com diferentes densidades e épocas de semeadura na região de Guarapuava, 

verificaram comportamentos similares para MMG, onde nos dois anos agrícolas do 

estudo as semeaduras mais tardias resultaram em menor peso dos grãos. 

 A MMG está fortemente correlacionada a produtividade final, pois como dito 

anteriormente é uma medida de densidade, de peso da semente, portanto quanto 

mais pesada a semente, tende a elevar a produtividade. 

 Perini et al. (2012) avaliando os componentes de rendimento em soja de 

crescimento determinado e indeterminado no município de Londrina, observam baixa 

correlação entre MMG e a produtividade final de grãos, justificando novamente a 

compensação de componentes devido a interação genótipo ambiente de cada cultivar. 

 Outro fator que pode corroborar para a correlação de MMG com a produtividade 

de soja é o cálculo de estimativa de produtividade de acordo com diversos parâmetros 

observados, ou seja, de acordo com a quantificação de um parâmetro isolado, como 

a MMG, podemos estimar a produtividade final (FERREIRA; COSTA; SOUZA, 2007). 
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Tabela 8 – Resultados médios da massa de mil grãos por planta (g) obtidos de três cultivares de soja, 
produzidas em três épocas de semeadura. 

Época 

Massa de 1000 Grãos (g)   

Cultivar   

95R51 95Y52 96Y90   

12/09 142,75Aa* 167,50Aa 113,50Ba  
02/10 146,41Aa 138,00Ab 101,75Ba  
16/10 107,25Bb 133,75Ab 106,50Ba   

Média 134,14 146,42 107,25   

CV (%) 12,20   
* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

 

O rendimento de soja estipulado pela produtividade (kg ha-1) não teve diferença 

estatística entre os três genótipos (95R51; 95Y52 e 96Y90) na primeira e última época 

de semeadura (12/09 e 16/10) (Tabela 9). Contudo, na semeadura do dia 02/out o 

genótipo 95R51 obteve média estatística diferente, onde alcançou também a maior 

MMG (Tabela 7), superando as duas cultivares subsequentes (Tabela 9).  

A cultivar 95R51 obteve o maior rendimento entre os genótipos na segunda 

data de semeadura (02/10), diferenciando-se estatisticamente das demais, atingindo 

4.346,95 kg ha-1 (Tabela 9), resultado 26,3% acima da média de produtividade 

nacional que foi de 3.206 kg ha-1 na mesma safra (CONAB, 2019). 

Apesar das cultivares 95R51 e 95Y52 terem atingido porte semelhante na 

segunda época de semeadura (02/09), podemos observar uma diferença acentuada 

na produtividade entre elas. A justificativa encontrada é a estabilidade e adaptabilidade 

de cada genótipo e a capacidade de enchimento de grãos (Tabela 8). Outra discussão 

pertinente é a interação que cada genótipo expressa no ambiente, ou seja, para a 

semeadura de início de outubro (02/09), a cultivar 95R51 consegue desempenhar com 

maior êxito sua caixa produtiva. 

 A terceira época de semeadura (16/10) apresentou desempenho inferior as 

demais épocas, onde para todas as variedades de soja apresentou a menor média de 

produtividade, sendo 3.143,7 kg ha-1, o que representa um rendimento 17,5% abaixo 

das duas datas anteriores, com 3.832 e 3.791 kg ha-1, respectivamente (Tabela 9). 

 A cultivar 95Y52 ultrapassou a produtividade de 4 ton ha-1 na primeira época, 

onde para essa cultivar foi o melhor desempenho, não diferindo da semeadura 

realizada no início de outubro, porém muito superior e diferindo estatisticamente da 
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última data com 3.066 kg ha-1 (Tabela 9). Esse resultado é corroborado de acordo com 

a tabela 7, onde a MMG foi maior na primeira época de semeadura (12/09). 

A mesma observação pode ser feita na cultivar 96Y90, onde o máximo 

desempenho produtivo foi alcançado na primeira data, 3.995 kg ha-1, não diferindo da 

época subsequente, porém distingue-se estatisticamente da semeadura realizada na 

metade de outubro com 3.013 kg ha-1 (Tabela 9). 

 A realidade do produtor que cultiva o trigo, é de semear a soja pouco mais tarde, 

ou seja, em meados de outubro, o que conforme podemos observar pode afetar o 

potencial produtivo de soja, como o genótipo 95R51. Assim, a avaliação de pragas e 

doenças deve ser intensificada, visto que materiais semeados na segunda quinzena 

de outubro sofrem maior pressão de pragas e doenças.  

Em contrapartida, é um arranjo que inviabiliza o milho safrinha, visto que 

posterga a semeadura dessa cultura, resultando em baixa produtividade e qualidade 

de grãos (Tabela 9). Além da perca de potencial produtivo em razão do atraso da 

semeadura, o cultivo do milho safrinha nesse arranjo fica muito exposto a eventuais 

intempéries climáticas, principalmente geadas antecipadas e dificuldade de perder 

umidade dos grãos devido sobretudo às temperaturas mais amenas nos meses de 

abril a junho (Figura 7). 

 A semeadura na abertura de janela (fim do vazio sanitário) pode ser realizada 

com o manejo das plantas de cobertura de inverno, quando optado por esse sistema 

de produção. O trabalho apresentou dados que mostram que esse arranjo pode ser 

bem sucedido para as cultivares avaliadas, onde atingiu a produção média de 3.832 

kg ha-1 

Podemos observar que o atraso na semeadura coloca a cultura sob forte 

pressão de patógenos e pragas. A pressão de ferrugem asiática se torna mais elevada 

justamente para os genótipos introduzidos tardiamente no campo, e em materiais de 

ciclo mais longo, como o 96Y90, que ficou no campo dezesseis e onze dias a mais 

que a cultivar 95R51 e 95Y52, respectivamente. 

 A antecipação do estabelecimento da soja no campo, como no início de 

setembro ajuda a amenizar as perdas causadas pelos patógenos, principalmente a 

ferrugem. Quando realizado o manejo inverso, ou seja, o atraso da semeadura da 

soja, ocorre maior exposição do hospedeiro ao inoculo, acarretando em níveis de 

doença mais significativos e perda no potencial produtivo (SOUZA, 2015). 

 Para validar essa informação, o mesmo autor avaliou a área abaixo da curva 
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de progresso da doença (AACPD), no município de Planaltina-DF e verificou que as 

primeiras épocas, em especial a primeira (semeada em 16/11), o surgimento das 

pústulas de ferrugem ocorreu apenas na fase de desfolha, o que não acarreta em 

danos mais significativos e manutenção da produtividade. 

 Gallotti, Balbinot Junior e Backes (2005) avaliando o efeito da época de 

semeadura e da aplicação de fungicidas no progresso de doenças de final de ciclo na 

cultura da soja em Papanduva, afirmam que a época de semeadura tem efeito direto 

sobre a produtividade da soja.  

 

Tabela 9 – Resultados médios do rendimento de grãos (kg ha-1), obtidos de três cultivares de soja, 
produzidas em três épocas de semeadura. 

 
  Rendimento (kg ha-1) 

  Cultivar 

  95R51 95Y52 96Y90 

12/09  3483,61Ab 4018,14Aa 3995,35Aa 

02/10  4346,95Aa 3565,18Bab 3463,87Bab 

16/10   3352,74Ab 3066,70Ab 3013,63Ab 

Média   3727,77 3550,01 3490,95 

CV (%)   11,37 
* Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5%. 

 

Garcia et al. (2018) estudando os efeitos das diferentes épocas de semeadura 

em soja, verificaram que o plantio em início de outubro garantiu o maior rendimento 

de produtividade, assim como ocorreu na cultivar 95R51. Outro resultado obtido por 

eles, foi o baixo rendimento de grãos após a metade de outubro, assim como a última 

data, 16/10, que obteve as menores produtividades. 

As condições climáticas da safra 2018/2019 interferiram diretamente nos 

componentes de rendimento e consequentemente na produtividade da soja, onde 

passou por dois períodos acentuados de estiagem, em dezembro e janeiro, momentos 

importantes da definição de componentes de rendimento da cultura. 

Semeaduras em outubro, mesmo apresentando valores de altura, número de 

nós e grãos por planta superiores a de setembro, não se traduziram em maiores 

produtividades devido ao estresse hídrico ocorrido nos meses de dezembro e janeiro. 

 Outro fator que a estiagem contribuiu na cultura da soja, foi o encurtamento do 

ciclo de desenvolvimento, onde por consequência afetou as datas de semeadura do 
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milho safrinha. 

Sendo assim, precisamos considerar o contexto do arranjo produtivo de uma 

segunda safra de verão, o milho. Avaliando a produtividade da soja isoladamente, 

podemos dizer que a época de semeadura que acarretou em maior produtividade foi 

02/out. Porém, para justificar o cultivo de milho safrinha, de tal modo que evite a 

vulnerabilidade, principalmente climática, precisamos considerar o cultivo de soja mais 

antecipado, sendo melhor na metade de setembro para as cultivares 95Y52 e 96Y90 

e início de outubro para a cultivar 95R51 (Tabela 9).  
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4.2 Desempenho Agronômico Do Milho 
 

 As avaliações da cultura do milho iniciaram de forma simultânea a colheita, de 

acordo com os arranjos combinados da saída da soja e plantio do milho. Foram 

avaliados os seguintes componentes de rendimento: Altura de inserção da espiga 

(AIE); número de grãos por fileira (NGF); número de grãos por espiga (NGE); massa 

de mil grãos (MMG), além da produtividade final (PROD) (Tabela 10). 

 A variável AIE se comportou de maneira linear de acordo com as épocas de 

semeadura.  As duas primeiras épocas, ainda no início de janeiro foram as que 

apresentaram a maior média de AIE, sendo quatorze e treze cm, respectivamente, 

superior da última época, esta semeada já no final de fevereiro (Tabela 10). 

 Uate et al. (2015) avaliando diferentes épocas de semeadura do milho em 

Lavras, MG, verificaram que o atraso da semeadura do milho safrinha reduz a AIE em 

relação a semeadura antecipada, legitimando os resultados obtidos, em que a partir 

de fevereiro as médias de AIE reduzem em até 14%. 

 Com a espiga localizada em uma altura maior, como nas duas primeiras 

épocas, a chance de perdas de colheita é reduzida, visto que possuem melhor 

qualidade fisiológica conforme ilustrado na figura 8, além de acumular maior 

quantidade de reservas no colmo para suprir a relação fonte/dreno (SOUZA; 

SORATTO, 2006).  

Em contrapartida, segundo Casagrande e Fornasieri Filho (2002), AIE maiores 

podem propiciar a planta de milho ao acamamento, o que não foi observado nesse 

estudo, muito provavelmente pela característica do híbrido. 

Nas três primeiras épocas, não houve diferença estatística no NGF e NGE, 

diferindo, no entanto, de todas as outras épocas, seguindo a mesma tendência do 

componente anterior, onde no decorrer das datas os valores médios foram decaindo, 

onde novamente a última data foi a de menor expressão (Tabela 10).  

O NGF e a MMG estão entre os principais componentes que mais se 

correlacionam com o rendimento de grãos no milho (BALBINOT JUNIOR et al., 2005). 

Isso pode ser verificado na tabela 9, onde as produtividades que não se diferenciaram 

estatisticamente (EP1, EP2, EP3), assim como para estes componentes. 
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Fonte: Autor (2019). 

 

Como o componente NGE é uma relação direta entre o NFE e NGF, obtidas 

através da multiplicação dessas variáveis, seguiu a tendência do componente anterior 

(NGF), visto que os resultados das épocas foram semelhantes entre eles. 

Como a quantidade de grãos é variável e extremamente dependente dos 

fatores climáticos, o período do início da fase reprodutiva, ou seja, o pendoamento, 

que é quando se define esse componente, é o estádio que está mais susceptível as 

condições de estresse (MAGALHÃES et al., 2002). 

Figura 8 - Comparação visual dos efeitos das nove épocas de semeadura do milho safrinha. 
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 O componente MMG se difere um pouco dos anteriores, visto que apenas as 

duas primeiras épocas não se diferenciam estatisticamente, porém conforme 

observado anteriormente, a última época foi a que desempenhou o pior enchimento 

de grãos, tendo uma redução de 35% em comparação a primeira época (Tabela 10). 

 Assim como a NGE a MMG possui relação direta e é um dos principais 

componentes para determinar a produtividade final do milho safrinha. A massa de 

grãos está muito relacionada com as condições ambientais onde a cultura está 

inserida. Os principais fatores condicionantes para esse componente são os 

climáticos, como: temperatura, pluviosidade, radiação solar, entre outros, que vão 

impactar na taxa fotossintética (MAGALHÃES et al., 2002).  

 Os rendimentos de grãos obtidos no milho safrinha tiveram um desempenho, 

onde a abertura de semeadura, ou seja, a primeira época de cultivo apresentou 

produtividade superior a 8 ton ha-1 (Tabela 10). Esse resultado é cerca de 27% acima 

da média nacional para safrinha, que é de 5.715 kg ha-1 (CONAB, 2019). 

A oitava e nona época de semeadura (22/02 e 02/03/2019) foram as que 

atingiram as menores produtividades, ficando em torno de 3 ton ha-1 e 2,7 ton ha-1 

respectivamente (Tabela 10). Essa produção representa uma quebra de mais de 65% 

com relação ao plantio de começo de janeiro. 

 Com isso, podemos estimar a partir dos dados de produtividade, a perda diária 

de rendimento do milho safrinha, com o adiamento da semeadura. Para essa safra, a 

quebra de produção foi de 111 kg ha-1 por dia de atraso da semeadura, ou seja 1,85 

sacas de 60kg a menos por dia de atraso na semeadura (Tabela 10). Cruz et al. (2006) 

afirmam que essa perda relacionada ao atraso da semeadura pode ser superior a 60 

kg ha-1 dia. O mesmo autor ainda cita que há o risco de perdas por condições 

climáticas adversas, como geada antecipada e temperaturas mais amenas com alta 

umidade relativa, dificultando a perda de umidade dos grãos (Figura 9) o que irá afetar 

diretamente a qualidade fisiológica dos grãos (Figura 8). 

Os melhores índices de produtividade do milho safrinha foram encontrados nas 

EP1, EP2 e EP3 (Tabela 10), sendo essas épocas de semeadura de milho oriundas 

da primeira e segunda época da cultivar 95R51 e primeira época da cultivar 95Y52. 

Dessa maneira, os arranjos produtivos, considerando a soja safra e o milho safrinha 

que traz mais segurança ao agricultor são os descritos acima.  
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Tabela 10. Componentes do rendimento e produtividade do milho safrinha. 

Época  
de  

semeadura 
AIE (cm)1 NGF NGE MMG (g) PROD (kg ha-1) 

EP1 -09/01/2019 100,0 a2   36,1 a 495,2 a 314,67 a 8018,4 a 

EP2- 14/01/2019   98,9 a   36,7 a 513,6 a 305,75 a   7640,8 ab 

EP3- 01/02/2019   97,5 b   36,6 a 513,0 a   291,50 ab   7713,8 ab 

EP4- 08/02/2019   95,5 c   33,6 ab   459,6 ab   254,50 bc   5487,0 bc 

EP5- 11/02/2019   94,2 d   33,1 abc   452,8 ab   225,75 cd   5379,8 bc 

EP6- 14/02/2019   92,4 e   30,8 abcd     415,1 abc   240,00 cd   4645,1 cd 

EP7- 19/02/2019   90,9 f   27,8 cd   380,8 bc   207,25 cd   3168,6 cd 

EP8- 22/02/2019   88,9 g   26,5 cd   361,1 bc   208,50 cd 3001,6 d 

EP9- 02/03/2019   86,2 h   25,8 d 347,3 c 204,25 d 2771,2 d 

Média 93,8 31,9 437,6 250,2 5314,0 

C.V (%) 0,5   9,2  9,9  8,2  18,4 
1AIE- altura de inserção da espiga; NGF- número de grãos por fileira; NGE- número de grãos por espiga; 
MMG- massa de mil grãos; PROD- produtividade. 2Médias seguidas por mesma letra minúscula na 
coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

O declínio de produtividade do milho safrinha ao decorrer das épocas de 

semeadura, estão relacionadas a menor incidência de radiação solar e temperatura, 

conforme figura 7 (CARDOSO; FARIA; FOLEGATTI, 2004). Encontraram resultados 

semelhantes ao avaliar a produtividade do milho safrinha por meio de simulações, em 

doze épocas de semeadura em Londrina, onde houve declínio de produtividade de 

35,4% conforme o avanço da semeadura no tempo. 

Como as cultivares de soja 95R51 e 95Y52 possuem ciclo mais curto (5.1 e 

5.2), o estabelecimento no início de outubro proporciona um rendimento de grãos 

satisfatório e ainda assim pode viabilizar o cultivo do milho safrinha nas datas 08/02 e 

11/02, com uma produtividade inferior com relação as três primeiras.  

Por outro lado, o genótipo 96Y90 possui ciclo mais longo (6.0), assim devemos 

dar preferência para a semeadura ainda em setembro, pensando em viabilizar o milho 

safrinha, que seria semeado apenas dia 22/02, e teria a produtividade ainda mais 

reduzida. 

 As quatro primeiras épocas de semeadura do milho (09/01; 14/01; 01/02 e 

08/02/2019) ficaram com umidade dos grãos abaixo dos 20% (Figura 9). As demais 

épocas de semeadura encontraram dificuldade de perder umidade, em função das 

condições climáticas que a planta enfrenta a partir do mês de maio, principalmente as 
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temperaturas mais amenas e baixa radiação solar (Figura 7). 

 

Figura 9 - Gráfico da perda de umidade em decorrência do período de semeadura do milho safrinha. 
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Fonte: Autor (2019). 

 
A partir do momento que a planta atinge a maturação fisiológica os grãos se 

desligam da planta e ficam susceptíveis a oscilação das condições ambientais 

(CECCON, et al., 2019). A elevada precipitação no mês de maio contribuiu para a 

retenção de umidade nas espigas, dificultando a perda de água dos grãos (Figura 7). 

 Conforme Rosa, Emygdio e Bispo (2017), híbridos de milho de ciclo precoce ou 

superprecoce apresentam rápida perda de umidade após a planta atingir a maturação 

fisiológica, mas como é um processo físico de perda de umidade, esse tempo fica 

variável de acordo com as condições meteorológicas. 

 O critério mais utilizado para definir o ciclo do híbrido de milho a ser cultivado, 

é a velocidade de secagem (dry-down), sendo mais importante que a precocidade de 

florescimento, principalmente ao agricultor que utiliza o milho na safrinha (ROSA; 

EMYGDIO; BISPO, 2017). 

Os arranjos produtivos que viabilizam o cultivo do milho safrinha, pensando em 

rendimento de colheita e sanidade fisiológica do milho devem ser definidos pela época 
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de semeadura antecipada e o ciclo de maturação dos genótipos de soja. 

O cultivo de soja em metade de outubro é uma realidade de produtores que 

cultivam trigo no período de inverno inviabiliza a adoção da sucessão soja – milho 

safrinha, uma vez que a produtividade da soja é similar as outras épocas de 

semeadura, mas o atraso na semeadura do milho resulta em baixas produtividades. 
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5 CONCLUSÕES 
 

O maior rendimento de soja alcançado foi na segunda época de semeadura, 

ou seja, 02 de outubro com a cultivar 95R51 e se torna um arranjo que possibilita o 

cultivo de milho safrinha. 

 As três cultivares de soja (95R51; 95Y52 e 96Y90) sofreram interferência 

negativa das condições climáticas sobre seu desenvolvimento, prejudicando os 

componentes de rendimento quando semeadas na primeira época de semeadura 

(12/09/2019).  

Recomenda-se a semeadura das cultivares de soja 95R51 (ciclo de maturação 

5.1) em início de outubro, o que possibilita a semeadura do milho no início de fevereiro 

(01/02), o que garante produtividade de 7714 kg ha-1. 

Havendo a necessidade de cultivar a soja em épocas mais tardias, a safrinha 

de milho se inviabiliza no sistema. Assim, recomenda-se a utilização de cultivares de 

grupo de maturação maiores, a fim de elevar o potencial produtivo da soja em função 

da época de semeadura. 
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