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RESUMO 

O presente trabalho avaliou os componentes de rendimento de variedades de soja em função da 
aplicação foliar de cálcio (Ca) e boro (B), em duas fases reprodutivas da cultura. O trabalho foi 
desenvolvido no ano agrícola 2006/2007 da Faculdade de Engenharia UNESP- Campus de Ilha 
Solteira, no município de Selvíria – MS, em um Latossolo Vermelho distrófico típico. O 
delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com três repetições. Os 
tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 4X5X2, sendo quatro cultivares de soja, sendo 
três cultivares transgênica e uma convencional (BRS 245 RR, BRS MG 705S RR, BRS Favorita e 
Conquista), cinco doses de fertilizante mineral foliar a base de cálcio e boro( 8,0% Ca, 2,0% B), (0; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 L ha-1) em dois estádios fenológicos (R1 e R3 ). A aplicação do produto no estádio 
R3 proporcionou um maior nível de produtividade. A cultivar BRS MG 705S RR apresentou o 
melhor desempenho podendo ser indicada para o cultivo na região de Selvíria- MS. 

Palavras chave: Glycine max, estádio de desenvolvimento, produção.  

Soybean seeds yield of four cultivars as function of the leaf mineral 
fertilizer application of calcium and boron 

ABSTRACT 

The present work evaluated the effect of calcium (Ca) and boron (B), applied in leaf pulverization, 
in two reproductive phases of the soybean crops in their yield components. The work was 
developed in the agricultural year 2006/07 in the Satation of Faculdade de Agronomia, UNESP, 
Campus de Ilha Solteira, located in the Selvíria - MS, county in a Reed typic. The experimental 
design used was randomized blocks, with three repetitions. The treatments were disposed in a 
factorial 4X5X2, being four soybean cultivars, three transgenics and  one conventional  (BRS 245 
RR, BRS MG 705S RR, BRS Favorita  and Conquista), five dosis of mineral fertilizer of calcium 
and boron ( 8,0% Ca, 2,0% B), (0; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 L ha-1) in two stadia fenologics (R1 and R3). 
The application of  product in the stadium R3 provided a larger productivity level, with increase of 
15%. To cultivar BRS MG 705S RR it presented the best acting could be indicated for the 
cultivation in the area Selviria- MS. 

Key words: Glycine max, development stadium, production. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura da soja (Glycine max (L.) 
Merrill) tem grande importância no contexto 
agrícola mundial, sendo responsável por cerca 
de 40% da produção nacional de grãos 
(Companhia Nacional de Abastecimento- 
CONAB, 2007). Essa produção expressiva é 
conseqüência do manejo adequado e ao uso 
cada vez maior de sementes de alta qualidade, 
associado ao tratamento químico adequado de 
pragas, doenças e nematóides. 

O crescimento da produção e o 
aumento da capacidade produtiva da soja 
brasileira estão aliados aos avanços científicos 
e à disponibilização de tecnologias no setor 
produtivo, estando nessa situação o uso de 
fertilizantes minerais de aplicação foliar, entre 
outras tecnologias.  

A utilização de adubos foliares a base 
de Ca e B tem papel importante, pois, o cálcio 
influencia na fertilização de flores e na 
formação de vagens de soja, existindo uma alta 
correlação negativa com o número de flores e 
vagens abortadas (Konno, 1967). O boro é 
importante na germinação do grão de pólen e 
no crescimento do tubo polínico; desse modo, 
sua deficiência leva a um baixo pegamento das 
flores e uma má formação dos grãos em 
cereais (Lima et al., 2003). O mesmo autor 
salienta que, sua presença proporciona 
menores valores de esterilidade masculina e de 
chochamento dos grãos. Segundo Faquin 
(1994), a exigência de B é normalmente maior 
para a produção de sementes e grãos, do que 
para o crescimento vegetativo das plantas, 

devido a sua participação no processo de 
fertilização. 

A época de aplicação exerce grande 
influência no rendimento e produção de 
sementes, Rosolem e Boaretto (1989) citam 
que a época de maior demanda de nutrientes 
pelas plantas de soja é do estádio R1 ao R5. O 
Ca e do B são translocados pelo floema, por 
essa razão a aplicação destes nutrientes poderá 
ser realizada na fase de floração ou pós-
floração para haver um efeito no rendimento 
de grãos e na qualidade das sementes obtidas 
(Bevilaqua et al., 2002). 

A escassez de informações sobre o 
efeito de diferentes formas e fontes de 
micronutrientes no desenvolvimento de 
grandes culturas como a soja, requer que sejam 
realizadas pesquisas permitindo aos 
agricultores utilizarem produtos que 
proporcionem aumentos nos níveis de 
produção e de produtividade corrigindo as 
deficiências que possam ocorrer nas culturas. 

A aplicação de fertilizantes foliares tem 
se desenvolvido nos últimos anos, em virtude, 
dentre outros fatores, da necessidade de se 
buscar altas produtividades das culturas. Nesta 
perspectiva, produtos cada vez mais eficientes 
e econômicos têm sido desenvolvidos para 
satisfazer as exigências nutricionais das 
plantas. Atualmente, um grande número de 
fertilizantes foliares estão disponíveis no 
mercado, como fornecedor de um ou mais 
elementos. 

O presente trabalho avaliou os 
componentes de rendimento de cultivares de 
soja em função da aplicação foliar de Ca e B, 
em dois estádios fenológicos (R1 e R3).

2 MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi conduzido no ano 
agrícola 2006/2007 da Faculdade de 
Engenharia UNESP- Campus de Ilha Solteira, 
no município de Selvíria – MS, localizada nas 
coordenadas geográficas 51º22’W e 20º22’S, 
com altitude de 335 metros e precipitação 
anual de 1350 mm, temperatura média anual 
de 23,5ºC e umidade relativa do ar de 70-80%. 
O solo é do tipo Latossolo Vermelho distrófico 
típico, A moderado, hipodistrófico, álico, 
caulinítico, férrico, compactado, muito 
profundo, moderadamente ácido (Embrapa, 

1999). Antes da instalação do experimento 
foram coletadas amostras de solo da área 
experimental. Os resultados da análise do solo 
revelaram a, composição química apresentada 
na Tabela 1. 
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Tabela 01: Atributos químicos do solo antes da instalação do experimento. Selvíria, MS, 2006. 

K Ca MG H + Al Al V (%) 
M.O. 

(g dm-3) 
pH 

(CaCl2) 
P resina 

(mg dm-3) _______________ mmolc dm-3 _______________ 

27 5,3 13 2,4 19,0 13 22,4 0 57 

A semeadura foi realizada em 
13/12/2006 mecanicamente colocando-se 18 
sementes m-1, para cada cultivar. Aplicou-se 
250 kg ha-1 da fórmula 8-28-16, por ocasião da 
semeadura. Os tratos culturais consistiram da 
aplicação de herbicida pós emergência, 
complementados por capinas manuais. O 
tratamento fitossanitário constituiu da 
aplicação de inseticidas para o controle de 
lagartas e percevejos de acordo com as 
recomendações para a cultura da soja na região 
(Embrapa, 2003).  

As parcelas foram constituídas de 4 
linhas de 5 metros, espaçadas de 0,45 m. A 
área considerada útil foi constituída pelas duas 
linhas centrais, desprezando-se 1,0 m em 
ambas as extremidades de cada linha. O solo 
foi preparado por meio de 1 aração e 2 
gradagens.  

A aplicação das diferentes doses do 
fertilizante mineral via foliar contendo Ca na 
concentração de 8,0 % e B 2,0% foi realizada 
quando a cultura atingiu os estádios R1 (início 
da floração, até 50% das plantas com flor) e 
R3 (final da floração; vagens com até 1,5 cm 
de comprimento) com o auxílio de um 
pulverizador costal de 20 litros aplicando-se 
um volume de calda equivalente a 300 L ha-1. 
A aplicação foi realizada das 8:00 as 10:00 da 
manhã, com  as doses 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 L ha-

1. A colheita foi realizada no estádio R8 (início 
a 50% de desfolha). 

Foram coletadas 10 plantas por 
parcelas, que após a identificação foram 
levadas ao laboratório para analise e efetuar as 
seguintes avaliações: altura de plantas, altura 
de inserção da primeira vagem, número de 
vagens por planta, número de grãos por vagem, 
número de vagens chochas por planta e massa 
de 100 grãos. 

 A produtividade foi avaliada em duas 
linhas de três metros. Nessa área útil as plantas 
foram arrancadas e após a secagem a pleno sol 
foram submetidas a trilhagem mecânica. Os 
grãos com umidade corrigida a 13% foram 
pesados e os dados transformados em kg ha-1. 
O número de plantas por metro foi avaliado 
em campo contando-se as plantas contidas em 
duas linhas de cada parcela e estimando-se o 
resultado em número de plantas por hectare. 

O delineamento experimental utilizado 
foi em blocos casualizados com três repetições, 
no esquema fatorial 4X5X2, sendo 4 cultivares 
de soja, três delas transgênicas (BRS 245 RR, 
BRS MG 705S RR, BRS Favorita) e uma 
convencional (Conquista), cinco doses de 
fertilizante foliar a base de cálcio e boro (0; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 L ha-1) aplicadas em dois 
estádios fenológicos (R1 e R3) (Fehr et 
al.,1971). Os dados foram analisados pelo 
Programa de Análise de Estatística-Sisvar, 
através da aplicação do teste F, sendo 
comparação entre médias feita através da 
aplicação do teste de Tukey a 5%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 2 são apresentados os 
valores de altura de plantas, altura da inserção 
da 1ª vagem, número de vagens por planta, 
número de grãos por vagem, número de 
vagens chochas por planta, massa de 100 grãos, 
estande final e produtividade das quatro 
cultivares de soja.  

Em relação às diferenças entre 
cultivares para altura de plantas e altura de 
inserção da primeira vagem verificou-se que a 

BRS Favorita apresentou-se resultados 
superiores as demais cultivares.  
 A adubação foliar na cultivar BRS MG 
705S RR, proporcionou um aumento no 
número de vagem por planta de 43% em 
comparação a cultivar Favorita, a qual 
apresentou o menor número de vagem por 
planta. Estes dados corroboram em parte com 
dados obtidos por Bevilaqua et al. (2002), ao 
estudar o efeito da aplicação foliar de cálcio e 
boro nas cultivares de soja BR 16 e FT 
Cometa, observaram resultados semelhantes 
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para os componentes de rendimento, exceto 
para maior número de vagens por planta na cv. 
BR 16. No entanto, esse aumento não se 
refletiu em maior massa de sementes por 
planta. Houve diferença significativa entre 
produtividade para as cultivares de soja 
(Tabela2). As cultivares BRSMG705S RR e 
Conquista foram significativamente superiores 
às demais cultivares, obtendo-se 
respectivamente uma produtividade de 6048 e 
3454 kg ha-1, com superioridade para BRS MG 
705S RR, enquanto que as cultivares BRS 245 
e BRS Favorita produziram 2628 e 2308 kg ha-

1 (Tabela 2). Macedo et al. (2002) concluíram 
que aplicação de B e Ca, isolados ou 
associados, nas doses e épocas de aplicação 
consideradas (4L ha-1 de B no solo em R1; 4L 
ha-1 B (no solo) + Ca e B em R2; 2L ha-1 em 
R1 e 2L ha-1 em R2 de B (no solo) + Ca e B; 
4L ha-1 de Ca e Bem R1; 4L ha-1 de Ca e B em 
R2; 2L ha-1 em R1 e 2L ha-1 em R2 de Ca e B), 
não afetaram a produção da soja, considerando 
as variáveis analisadas.  

Rosolem et al. (1990) não detectaram 
resposta do feijoeiro a fontes e doses de Ca, 
aplicados via foliar na fase de pré-
florescimento, em termos de rendimento e em 
seus componentes. Ben et al. (1993) não 
verificaram efeito benéfico dos fertilizantes 
foliares contendo apenas Ca a 10%, ou com B 
a 4,5%, junto com outros micronutrientes, 
sobre o rendimento da soja em Passo Fundo, 
RS, em duas épocas de semeadura. 

Nogueira & Jorge (1979) relataram que 
experiências têm mostrado que o Ca é um 
nutriente, importante para a cultura da soja, 
pelo efeito da aplicação de cálcio (cloreto de 
cálcio a 1%) por via foliar, em soja “Santa 
Rosa”, quando aplicado aos 40 e aos 60 dias, 
aumentou significativamente a produção em 
até 10%, comparando com a testemunha, e 
concluíram que o cálcio aplicado por via foliar 
nas fases de florescimento e estabelecimento 
de vagens aumentou a produtividade de grãos. 

Para o número de vagens chochas por 
planta, a cultivar Conquista (não transgênica) 
quando comparada com as cultivares 
transgênicas, apresentou o maior número de 
vagens chochas conforme observado na Tabela 
2, sendo que este fator seja devido a cultivar. 
Lima et al. (1999) concluíram que tanto o 
rendimento de grãos quanto os seus 

componentes (número de vagens por planta, 
número de grãos por vagem e massa de cem 
grãos) não apresentaram resposta à aplicação 
foliar de B e Zn. Certamente, a falta de 
resposta está relacionada com os teores 
suficientes desses micronutrientes no solo 
empregado, já que as análises químicas 
revelaram de acordo com Raij et al. (1996), 
teor médio de B e alto de Zn, em ambas as 
safras. 

Analisando o estande final de plantas 
por metro e plantas por hectare, observou-se 
diferença significativa apenas entre a cultivar 
BRS Favorita com as demais cultivares, sendo 
a menor média observada nessa cultivar, este 
fato esta atrelado as características da cultivar, 
afetando com isso sua produtividade. 

Na Tabela 2, verifica-se que não houve 
diferença significativa nas duas épocas de 
aplicação foliar de cálcio e boro para altura de 
plantas e altura da inserção da 1ª vagem.  Com 
relação ao número de vagens cheias por planta, 
foi aumentado quando se efetuou a aplicação 
na segunda época, ou seja, no estádio 
fenológico R3.  

Não se constatou diferença 
significativa entre as épocas de aplicação foliar 
de cálcio e boro, para o número de sementes. 
Segundo Bevilaqua et al. (2002), a aplicação 
foliar de Ca e B aumentou o número de vagens 
por planta, grãos por vagem e o peso de 
sementes por planta, quando aplicados na fase 
da floração na cultivar BR 16. Sendo que na 
cultivar FT Cometa, houve um aumento no 
número de grãos por vagem na época da pós-
floração, sem apresentar, aumento do peso de 
sementes por planta. 

O número de vagens chochas por 
planta que na segunda época de aplicação foi 
maior do que aquele observado no estádio R1 
(Tabela 2). A produção de grãos de soja foi 
menor no estádio R1 do que no R3. Primavesi 
(1981) obteve resultados positivos deste tipo 
de aplicação foliar em soja, nos quais os 
incrementos foram inferiores a 15% em 
relação à testemunha. Neste tipo de adubação 
foliar, Souza et al. (1981) não verificaram 
efeito de tratamento sobre a produtividade de 
grãos. 

Malavolta (1974) relata que em ensaios 
feitos com soja, observaram boa resposta às 
pulverizações foliares. A aplicação de Ca e B 
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no início do florescimento foi capaz de reduzir 
a queda de botões florais, e sendo realizada 
uma segunda aplicação 2-3 semanas depois, 
promoveu o desenvolvimento das sementes na 
vagem. 
 A adubação foliar tem sido 
recomendada para aumentar ou manter a 
concentração de nutrientes nas folhas, no 
período de enchimento de grãos, porque nessa 
fase, a absorção de nutrientes pelas raízes é 
praticamente nula (Garcia & Hanway, 1976).  
Assim, pode-se através desta prática aumentar 
o conteúdo de nutrientes na planta e o 
metabolismo formador de estruturas 

reprodutivas promovendo assim aumento na 
produtividade. 

A reposição dos nutrientes nas folhas, 
através de adubação foliar, pode manter a taxa 
de fotossíntese por um tempo maior, o que 
possivelmente pode refletir-se em maior 
produção de grãos de soja (Rezende et 
al.,2005),. 

No presente estudo, a massa de 100 
sementes foi significamente inferior quando a 
aplicação do fertilizante foliar foi realizada no 
estádio R1, no estádio R3 obteve-se maior 
massa das sementes indicando que a aplicação 
proporcionou maior acúmulo de matéria seca.

Tabela 02: Efeito da aplicação foliar de Ca e de B sobre altura de plantas, altura da inserção da 1ª vagem, o número de 
vagens por planta, número de grãos por vagem, número de vagem chocha por planta, massa de grão e produtividade em 
função de cultivares, época de aplicação e doses de fertilizante mineral foliar a base de Ca e B. Selvíria- MS/2007. 

Estande final
CULTIVARES 

Altura de 
plantas 

(m)

Altura de inserção 
da 1ª vagem 

(m) 

Nº vagem 
cheia/ planta

Nº 
grãos/ 
vagem

Nº vagem 
chochas/ 
planta

Massa 
de 100 
grãos 

(g) Plantas/m Plantas
/ha-1 

Produt. 
(kg ha-1)

Conquista 0,72 b 0,20 b 47,90 b 2,20 a 7,20 a 11,56 b 
12.86 a 285.960 

a 
3454 b 

BRS 245 RR 0,69 bc 0,15 c 38,70 b 2,20 a 4,43 b 10,36 c 
13.26 a 294.860 

a 
2628 c 

BRS MG 705S 
RR 0,63 c 0,10 d 85,40 a 1,90 b 5,07 b 12,96 a 

13.46 a 299.260 
a 

6048 a 

BRS Favorita 0,82 a 0.23 a 37,80 b 2,00 ab 4,27 b 11,88 b 
11.63 b 258.530 

b 
2308 c 

DMS 0,06 0,03 10,34 0,26 1,50 0,57 0,73 16,28 700,30 
ÉPOCA

1 0,71  0,17  49,51 b 2,11  4,80 b 11,46 b 12,68 a 281.774 a 3355 b 

2 0,71  0,17  55,43 a 2,06  5,68 a 11,92 a 12,93 a 287.330 a  3865 a 

DMS 0,03 0,01 5,54 0,14 0,80 0,30 0,39 8,74 379,24 

DOSE

0,0 
0,71 0,16 49,54 2,1O 5,41 11,35 13,16 292.583 3562,79 

0,5 
0,71 0,17 53,25 2,14 4,87 11,75 12,75 283.375 3731,87 

1,0 
0,72 0,17 51,83 2,07 5,54 11,28 12,54 278.791 3481,50 

1,5 
0,69 0,16 56,04 2,03 4,91 12,24 13,12 291.625 3875,91 

2,0 
0,73 0,17 51,70 2,09 5,45 11,83 12,45 276.916 3398,62 

CV 
13,11 22,06 29,07 18,57 42,16 7,27 8,57 8,49 32,50 

DMS 
0,06 0,02 5,54 0,14 0,80 0,30 0,73 16,28 42,44 

Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade
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Rosolem & Boaretto (1989) descrevem 
que embora as maiores velocidades de 
absorção de macronutrientes ocorrem durante 
o florescimento e início de enchimento de 
grãos, para a maioria desses, as maiores 
quantidades são absorvidas após o 
florescimento. Sendo que este fato, aliado à 
alta taxa de translocação que se observa na 
planta nesta época, gera discussão a respeito 
da eficiência da adubação foliar em soja, 
muitas vezes relegando-se a um segundo plano 
a capacidade do solo em fornecer nutrientes, e 
ainda o grande volume que o sistema radicular 
deve apresentar nesta época. 

Na tabela 3, em relação à produtividade 
de grãos, observou-se interação significativa 
entre doses de fertilizante e cultivares, 
detectando-se que na dose de 1,5 L ha-1 do 
fertilizante a cultivar BRS MG 705S RR 
diferiu-se significativamente das demais, vindo 
a seguir a cultivar Conquista que diferiu-se da 
cultivar BRS Favorita, porém não diferiu da 
BRS 245 RR, as quais foram semelhantes entre 
si. De modo geral, a cultivar transgênica BRS 
MG 705S RR sempre se mostrou-se superior às 
demais, em todas as doses aplicadas. Com 
relação às doses do fertilizante não se observou 
equação de regressão que se ajustasse ao 
comportamento das cultivares. 

Tabela 03: Efeito das doses de aplicação foliar de Ca e de B sobre a produtividade (kg ha-1) de quatro cultivares de soja. 
Selvíria-MS/2007. 

DOSE 
CONQUISTA 

Kg ha-1 
BRS-245 RR 

Kg ha-1
BRS-MG RR 

Kg ha-1

BRS 
FAVORITA  

Kg ha-1

0,0 3192 b 2218 b 6458 a 2381 b 

0,5 3690 b 2621 b 6100 a 2495 b 

1,0 3366 b 2031 b 6506 a 2039 b 

1,5 3794 b 3521 bc 6184 a 2003 c 

2,0 3230 b 2768 b 4970 a 2624 b 

DMS = 1581,65
Médias na linha seguidas de mesma letra não diferem significativamente entre si. 

4 CONCLUSÕES 

A aplicação da solução a base de Ca e 
B no estádio R3 proporcionou um maior nível 
de produtividade na soja.  

A cultivar BRS MG 705S RR 
apresentou o melhor desempenho na região de 
Selvíria - MS. 
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