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RESUMO 

 

Avaliação de diferentes fontes de zinco na cultura da soja (Glycine max L. 
Merril) 

 

 Neste estudo foram determinados: (i) a resposta em produtividade (kg.ha-1) 
massa de 100 grãos (g); (ii) confrontar os tratamentos com a diferentes fontes de Zn 
em relação ao controle; (iii) avaliar a fitotoxicidade resultante da aplicação via foliar 
de zinco entre as diferentes fontes de Zn. No experimento foram avaliadas cinco 
fontes foliares de zinco, sulfato, cloreto, quelato (EDTA), oxido e soluções 
concentradas. O ensaio foi conduzido no centro de pesquisa “Geraldo Schultz” em 
Iracemápolis-SP, em uma área onde fora anteriormente um pomar abandonado de 
citrus e semeado soja no sistema convencional. Não foram constatadas diferenças 
estatísticas em produtividade, com o uso das 5 diferentes fontes de zinco, na 
comparação de médias de produtividade (kg.ha-1) e peso de 100 grãos (gramas), 
quando comparadas em relação ao tratamento controle. Entretanto, comparando as 
5 diferentes fontes usadas no ensaio, a fonte com soluções concentradas, 
apresentou diferenças estatísticas em relação às demais fontes, com as maiores 
produtividades (kg.ha-1). A fitotoxicidade revelou diferenças estatísticas entre as 
fontes, sendo que maiores fitotoxicidade foram observadas no tratamento (6), com a 
fonte soluções concentradas de zinco, nas 3 avaliações realizadas.  
 

Palavras-chave: Fertilização foliar; Soja; Glycine max; Fitotoxicidade 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of different sources of zinc in soybean (Glycine max L. Merril) 

 

 On this research were evaluated: (i) the yield response (Kg.ha-1) mass of 100 
grains (g) among the different sources of Zn; (ii) confront the control treatment with 
the 5 different sources; (ii) evaluated the phytotoxicity effects caused by the foliar 
application of Zn. The experimentation consisted in six treatments, containing a 
control treatment and five different sources of zinc: sulfate, chloride, chelate (EDTA), 
oxide, and concentered solutions. The experimentation was placed at research 
center “Geraldo Schultz” in Iracemápolis, SP, in an area where had previously a 
citrus orchard and were left abandoned, it was seeded in a conventional system. 
Was not observed statistical difference in yield, confronting the control treatment with 
the five different sources. The statistics among the five different sources showed the 
best yield (kg. ha-1) was found in the treatment 6 which was consisted of 
concentered solution when compared with other sources. The phytotoxicity results, 
reveled consistent statistic differences, been the treatment (6) consisted with 
concentered solutions of Zn delivering the poorest results in all three evaluations. 
 

Keywords: Foliar application; Soybean; Glycine max; Phytotoxicity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

  



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Curva de crescimento típica da cultura da soja, mostrando acúmulo total 

de matéria seca. Adaptado de (Carpenter e Board, 1997). ...................... 15 

Figura 2 - Mapa de deficiência de zinco. Adaptado de (Carpenter e Board, 1997) ... 17 

Figura 3 - Dados climáticos obtidos a partir da estação automática do "Centro de 

Pesquisa Geraldo Schultz" em Iracemápolis, SP ..................................... 23 

Figura 4 - Escala visual para notas de fitotoxicidade, adotadas no ensaio de 

pesquisa. Nesta escala, a nota 1 representa ausência de sintomas. 

Escala desenvolvida pelo departamento técnico da Produquímica. ......... 26 

 

  

file://///Users/Gabriel/Desktop/Universidade%20de%20São%20Paulo.docx%23_Toc487465171
file://///Users/Gabriel/Desktop/Universidade%20de%20São%20Paulo.docx%23_Toc487465171
file://///Users/Gabriel/Desktop/Universidade%20de%20São%20Paulo.docx%23_Toc487465172
file://///Users/Gabriel/Desktop/Universidade%20de%20São%20Paulo.docx%23_Toc487465174
file://///Users/Gabriel/Desktop/Universidade%20de%20São%20Paulo.docx%23_Toc487465174
file://///Users/Gabriel/Desktop/Universidade%20de%20São%20Paulo.docx%23_Toc487465174


10 

 

  



11 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos aplicados na cultura da soja (Glycine max L. 

Merril) var. BMX Lança. .......................................................................... 24 

Tabela 2 - Manejo fitossanitário, aplicado na cultura da soja (Glycine max L. Merril) 

var. BMX Lança. ..................................................................................... 25 

Tabela 3 - Análises físicas e químicas do solo. ......................................................... 29 

Tabela 4 - Análises químicas do solo. ....................................................................... 29 

Tabela 5 - Análises químicas de micronutrientes do solo. ........................................ 29 

Tabela 6 - Notas de fitotoxicidade em plantas de soja (Glycine max L. Merril) var. 

BMX Lança., submetidas a aplicação foliar de diferentes fontes de Zn na 

fase vegetativa V8 da cultura. Iracemápolis, Jan/2017 .......................... 30 

Tabela 7 - Massa de 100 sementes, após a colheita da soja (Glycine max L. Merril) 

var. BMX Lança, submetidas a aplicação foliar de diferentes fontes de 

Zn na fase vegetativa V8 da cultura. Iracemápolis, Jan/2017. ............... 31 

Tabela 8 - Produtividade em (kg.ha-1) após a colheita da soja (Glycine max L. Merril) 

var. BMX Lança, submetidas a aplicação foliar de diferentes fontes de 

Zn na fase vegetativa V8 da cultura. Iracemápolis, Jan/2017 ................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Importância da soja 

 

 A soja (Glycine max (L.) Merril), é uma planta de ciclo anual que pertence à 

família Fabaceae, de origem na Ásia Ocidental provavelmente em partes do Norte e 

central da China. Acredita-se que as primeiras variedades cultivadas tenham sido 

introduzidas primeiramente na Coréia e depois no Japão por volta de 2000 anos 

atrás. A cultura da soja se desenvolveu como uma importante fonte alimentar na 

China e outros países do leste e sudeste asiático por milhares de anos, e continua 

atualmente sendo importante componente na dieta de populações destas regiões, 

entretanto os Estados Unidos e o Brasil figuram hoje como os maiores produtores de 

soja no mundo (Bonato e Bonato, 1987). 

 A introdução desta cultura na agricultura ocidental é relativamente recente. A 

soja é produzida principalmente para a indústria, pela sua produção de óleo e 

proteína. Apesar de suas quantidades relativas de óleo serem pequenas (em média 

20% descontada umidade), a soja é a maior fonte de óleo extraído, e contabiliza por 

aproximadamente 50% de toda produção de óleos no mundo (Wilcox, 2004). 

 Para cerca de 4,5 toneladas de óleo de soja bruto, são produzidas cerca de 1 

tonelada de farelo de soja com teor de proteína de cerca de 44% (Wilcox, 2001). 

 A quantidade produzida anualmente de proteína de soja, se pudesse ser 

diretamente utilizada para consumo humano, seria suficiente para fornecer um terço 

das necessidades globais de proteína. Isso faz com que a soja tenha o maior 

potencial como fonte de proteína na dieta (Council, 2008). 

 A maior parte da farinha de óleo de soja, é utilizada como ração na 

alimentação animal, para a produção de carne e ovos. Apesar do considerável 

interesse público e comercial nos produtos de soja como alimento, a proporção de 

proteína de soja consumida diretamente na nutrição humana ainda é relativamente 

pequena (Specht e Williams, 1984) 

 

1.2 Componentes de produtividade da soja 

 

 O aumento de produtividade das culturas agrícolas tem papel essencial e 

estratégico, para garantir segurança alimentar e o suprimento energético, com 
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implicações no uso racional de recursos ambientais e bem-estar social para as 

futuras gerações (Lobell et al., 2009). 

 O Brasil possui um total de 850 milhões de hectares, sendo que deste total, 

71 milhões estão sendo usados para agricultura, sobrando 65 milhões de ha 

disponíveis para expansão da agricultura. 

 A produtividade de soja atingida em lavouras comerciais ao redor do mundo, 

obtém valores entre 60 a 80% do nível ótimo (Sadras e Calderini, 2009). Essa 

diferença é atribuída a condições não ideais do ambiente como por exemplo 

radiação solar inadequada, temperatura, fotoperíodo, disponibilidade hídrica, 

características do solo, em combinação com o incorreto uso de fertilizantes e 

controle fitossanitário. As condições ambientais desfavoráveis podem afetar 

inicialmente em vários aspectos fisiológicos, na maioria dos casos, o efeito 

determinante no final, acaba sendo a redução da superfície fotossintéticamente ativa 

(entrada de CO2 m
2 dm-2) (Fageria et al., 2006). 

 A capacidade fotossintética da planta, combina a capacidade fotossintetizante 

genética intrínseca da espécie, por unidade de área foliar, com o índice de área 

foliar (I.A.F = área foliar/ unidade de área) e a arquitetura da parte aérea, para 

fornecer uma análise compreensível da capacidade da planta de obter CO2 da 

atmosfera (Fageria et al., 2006). 

 A importância das reações fotossintéticas no desenvolvimento da planta está 

estimada entre 75 a 90% da massa seca, derivada da fixação de CO2 no processo 

fotossintético (Board e Kahlon, 2011). 

 O desenvolvimento da soja é separado nos períodos vegetativo (emergência 

até R1) e reprodutivo (R1 até R7). O crescimento vegetativo (folhas, caule e 

nódulos) acontece da emergência até R5. O estádio de desenvolvimento reprodutivo 

compreende o florescimento, e se estende até a formação da vagem (R1 até R6), 

período de enchimento de grãos (R5 até R7) (Egli e Leggett, 1973). 

 O período de enchimento de grãos se divide em estádio inicial de enchimento 

lento de grãos (R5 até R6), e no rápido enchimento de grãos (R6 até R7), quando a 

taxa de crescimento de grãos é máxima ... A quantidade de vagens, e o número de 

grãos são determinados em R6 (Board e Tan, 1995). 

 Os três mais comuns estresses abióticos que afetam na produtividade da soja 

são: extremos de temperatura, disponibilidade hídrica e a interceptação luminosa no 

dossel (Hollinger e Angel, 2009). 
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 Os componentes de produtividade são características morfológicas que serão 

decisivos para produtividade. Para soja, os componentes de produtividade que tem 

potencial para influenciar na produtividade são: número de grãos por área (grãos.m-

2), peso de grão (gramas), quantidade de grãos por vagem, vagens por área 

(vagens.m-2), vagens por nó reprodutivo, nós reprodutivos por área (nó 

reprodutivo.m-2), porcentagem de nós reprodutivos por área, e total de nós por área 

(nós.m-2) (Board e Kahlon, 2011), 

 

1.3 Importância do zinco  

 

 A deficiência do zinco em plantas leva a implicações na nutrição humana, 

sendo que aproximadamente 30% da população mundial é afetada pela deficiência 

de zinco (Alloway, 2008). Este elemento pode ainda se mostrar em níveis tóxicos no 

solo para as plantas (Jung e Thornton, 1996). 

 O manejo do elemento zinco para os vegetais é de suma importância, visto 

que este elemento pode se encontrar em níveis deficientes ou fitotóxicos para as 

plantas. 

Figura 1 - Curva de crescimento típica da cultura da soja, mostrando acúmulo total de matéria seca. 
Adaptado de (Carpenter e Board, 1997) 
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 O aumento da concentração de Zn nas sementes é um fator desejável, sob a 

ótica agronômica, pois sementes com alto conteúdo de Zn, podem aumentar o 

desenvolvimento e a produtividade das culturas, através de melhor geminação, vigor 

de plântulas e tolerância a estresses, especialmente em solo deficientes em Zn 

(Yilmaz et al., 1998).  

 Para a maioria das plantas, concentrações ótimas de zinco estão na faixa de 

20 a 100 mg.kg-1 de tecido vegetal (Fox e Guerinot, 1998), e quantidades exportadas 

para uma produção de 3093 kg.ha-1 de grãos, foram de 92 g.ha-1 de Zn pelos grãos 

(Tanaka et al., 1993). 

 O zinco é considerado como o fator mais limitante na produção agrícola em 

diferentes partes do mundo (Mandal et al., 2000). Ele está diretamente relacionado 

com metabolismo do nitrogênio na planta, sendo componente essencial na catálise 

de mais de 300 enzimas, incluindo fosfatasse alcalina, desidrogenase alcoólica, 

anidrase carbônica (Fox e Guerinot, 1998). 

 O zinco também desempenha papel fundamental na síntese de proteínas, 

RNA, DNA, e precursor da auxina essencial no alongamento celular (Welch, 2002). 

 Íons de zinco ativam a enzima síntese de triptofano, para formação do 

triptofano, precursor do ácido indolacético, que atua no alongamento celular de 

todas a células e órgãos vegetais, esta relacionado a fixação de folhas, flores e 

frutos, impedindo a abscisão acelerada destas estruturas, promove a dominância 

apical, o enraizamento de estacas; mudança do sexo de flores em plantas 

especialmente nas plantas da família das cucurbitáceas; partenocarpia e o efeito 

herbicida no caso do 2,4-D e 2,4,5-D (Taiz et al., 2015). 

 O zinco também atua na síntese do amino ácido triptofano, metabolismo do 

amido, incremento da resistência a fungos e desenvolvimento radicular ... A 

regulação da expressão genica requerida para tolerância a estresses ambientais é 

dependente do zinco (Cakmak, 2000). 

 Deve-se ter em mente que propriedades químicas do solo como alto pH, 

salinidade e materiais de origem calcária levam a complexação do micronutrientes, 

incluído o zinco, os deixando indisponíveis para a planta (Alloway, 2009). 

 O zinco é extraído de depósitos de minério em mais de 50 países, em 2014 a 

mineração de zinco foi de 13.3 milhões de toneladas, e os maiores exploradores 

foram respectivamente China, Austrália, Peru, México e Índia (Montalvo et al., 2016). 
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 O minério de zinco mais explorado é o sulfeto de zinco (ZnS) que tem até 

67% de pureza em sua composição. Outros minérios também contêm zinco em sua 

composição como carbonato de zinco (ZnCO3), ortosilicato de zinco (Zn2SiO4) e 

calamina (Zn4Si2O7,(OH)2.H2O). Estima-se que 60% do zinco provem da mineração 

deste minério, enquanto 40% restantes, provem da reciclagem secundária do zinco. 

 

 

 O zinco agrícola proveniente da mineração, é usado principalmente na 

indústria de galvanização (50%), na produção de ligas de zinco (17%) e na produção 

de latão e bronze (17%) (Montalvo et al., 2016). 

 Todos estes processos industriais geram coprodutos e resíduos que são 

usados com insumo para produção de fertilizantes com zinco. Devido ao aumento no 

uso de fertilizantes de zinco na agricultura, a indústria de fertilizantes está usando 

atualmente zinco proveniente de mineração na manufatura destes fertilizantes 

(Borkert et al., 1998). 

 

1.4 Fontes de zinco 

 

 Existem vário tipos de fertilizantes no mercado que são usados para corrigir a 

deficiência de Zn nas culturas. Estes fertilizantes variam na quantidade relativa de 

Figura 2 - Mapa de deficiência de zinco. Adaptado de (Carpenter e Board, 1997) 
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Zn em seu conteúdo, composição química, preço, e efetividade para as plantas 

(Mortvedt e Gilkes, 1993). 

 As quatros classes de fertilizantes de Zn mais comuns são: compostos 

inorgânicos, quelato sintéticos, complexos orgânicos e complexos inorgânicos 

(Mortvedt e Gilkes, 1993). 

 O zinco pode ser absorvido pelo estômato foliar, quando pulverizado e 

transportado até local que será incorporado pelo sistema vascular da planta ... A 

Aplicação foliar de Zn é efetiva na correção dos níveis adequados de zinco na 

planta, elevando a concentração de zinco nos grãos (Jiang et al., 2008) 

 Aumentos significativos na produção de grãos e massa seca total da planta, e 

o aumento na concentração de zinco nos grãos foram observados com aplicação 

foliar de zinco na forma de quelato de zinco EDTA (Karak e Das, 2006). 

 Fertilizantes de zinco podem ser aplicados de forma independente, ou como 

compostos incorporados ou misturados com macronutrintes (N-P-K). Fertilizantes a 

base de zinco estão disponíveis em ambas formas, líquidas e sólidas, e foram 

desenvolvidos tanto para aplicação via solo como foliar.  

 

1.5 Aplicações foliares 

 

 O uso de aplicações foliares se justifica quando as situações a seguir não 

forem satisfeitas: (i) quando as condições do solo limitarem a disponibilidade dos 

nutrientes aplicados via solo; (ii) quando ocorrer grande perda de nutrientes 

aplicados via solo; (iii) quando o estádio da planta, a demanda interna, e as 

condições ambientais, interagirem para limitar a translocação do nutriente até um 

órgão crítico na planta (Fernandez e Brown, 2013). Assim à eficácia agronômica de 

uma fronte de micronutriente foliar é definida como o grau de resposta da cultura por 

unidade de aplicação do micronutriente (Mortvedt, 1991). De uma perspectiva da 

tecnologia de fertilizantes, um fertilizante eficiente é aquele que fornece a maior 

resposta em termos de produtividade com o menor custo de aplicação.  

 Para o incremento de Zn através de fertilização, se traduzir em um aumento 

de produtividade, ou um incremento de Zn na planta, o elemento deverá estar 

disponível no solo; e sob condições de deficiência, a fertilização com Zn refletirá no 

incremento de produtividade, e em condições de não deficiência, o efeito somente 
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se verificará no aumento das quantidades relativas deste elemento, nos tecidos 

vegetais (Rengel et al., 1999). 

 Nos solos a concentração total de zinco varia na faixa de 10 à 30 mg Zn kg-1 

(Alloway, 1995). Entretanto a concentração total de zinco não é um índice que reflete 

na capacidade do solo de suprir as necessidades da planta. Uma pequena porção 

do total de zinco contido no solo (<1 mg Zn Kg-1) esta disponível na solução do solo 

(Kabata-Pendias, 2010). 

 Aplicações foliares com Zn estão sendo usadas como uma prática agrícola, 

para suplementar a aplicação de Zn via solo, durante os estádios de 

desenvolvimento com alta demanda deste elemento, particularmente quando as 

condições climáticas e do solo possam limitar a disponibilidade do Zn aplicado via 

solo (Fernandez e Brown, 2013). 

 Aplicações foliares de Zn são consideradas mais efetivas, que aplicações via 

solo, no alivio dos sintomas de deficiência de Zn, quando estes estão visíveis 

durante ciclo da cultura. A desvantagem da aplicação foliar de Zn, é que podem ser 

requeridas múltiplas aplicações para corrigir a deficiência de Zn, devido sua 

mobilidade limitada na translocação para as novas folhas não atingidas, e para as 

raízes (Swietlik, 2002). 

 Um dano permanente de produtividade pode acontecer caso haja um período 

considerável entre a diagnose dos sintomas de deficiência de Zn, até sua efetiva 

aplicação foliar.  

 Existe uma limitação da translocação do Zn aplicado via foliar, para outros 

órgãos, em função da baixa penetração do nutriente na folha, ou da alta capacidade 

de ligação do Zn aos tecidos foliares, mais evidenciada que sua limitada capacidade 

de mobilidade no floema (Fernandez e Brown, 2013). 

 (Haslett et al., 2001), usando isótopos reativos de Zn, demonstraram que o 

nutriente aplicado em folhas de trigo, translocou acima e abaixo da folha onde foi 

aplicado na planta, e também nas raízes.  

 Estes resultados foram confirmados em outro ensaio, que também utilizou 

isótopos reativos de Zn, onde 40% do nutriente após ser absorvido em aplicações 

foliares de folhas de trigo, foi translocado para fora da área de aplicação, indo para 

as raízes e para o restante da parte aérea (Du et al., 2015). Nesta pesquisa 

utilizando um microscópio de fluorescência de raios X, com microssonda, para 

observar o local de absorção e deslocamento da aplicação foliar de Zn, tanto na 
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parte abaxial quanto adaxial da folha de folhas, sem e com deficiência de Zn em 

plantas de tomate e citrus. 

 Em folhas de tomate, a concentração de zinco nos tecidos também foi 2 

vezes mais alta, quando aplicado na face abaxial da folha (com substancial aumento 

na densidade de estômatos e tricomas) que na superfície adaxial. Em geral, a 

redistribuição do Zn na folha foi bem limitada, com concentrações de Zn diminuindo 

para os níveis anteriores da aplicação, a partir de 10 mm do local de entrada do 

micronutriente. Porém, em plantas deficientes em Zn, a redistribuição foi restrita para 

uma distância ainda maior, sendo limitada à 2 mm de distância.  

 Além da rota cuticular de absorção, existem evidências de uma rota adicional 

de penetração através das aberturas dos estômatos, possibilitando a entrada de 

substâncias hidrofílicas (Eichert e Burkhardt, 2001). 

 A contribuição dos estômatos no processo absorção de nutrientes aplicados 

via foliar, ainda não foi esclarecida, ainda que existam evidências que podem ser 

muito significantes (Eichert et al., 2008). 

 Também solutos que penetram através dos estômatos, podem seguir um 

caminho de difusão diferente, nos poros das paredes celulares, os quais podem ser 

menos seletivos quanto ao tamanho da molécula, quando comparados aos que 

penetram via cutícula(Eichert et al., 2008). 

Os fatores que mais afetam a absorção e translocação de nutrientes aplicados via 

foliar são: momento de aplicação, propriedades físico-químicas da formulação, e as 

condições ambientais no momento da aplicação e as características intrínsecas da 

planta  (Fernandez e Brown, 2013). 

 As fontes mais usuais na fertilização foliar são sais solúveis e quelatos. 

Surfactantes e adjuvantes também podem estar inclusos na formulação para ajudar 

na penetração dos nutrientes através da cutícula (Aytac et al., 2007). 

 A taxa de pulverização retida ou repelida, irá variar em função da interação 

entre as gotículas do fertilizante e a superfície da planta (Picchioni e Weinbaum, 

1995). 

 

1.6 Objetivos 

 

 A maior parte de fertilizante aplicado é desperdiçada, e somente uma fração 

do micronutriente é efetivamente absorvida pela planta, assim não promovendo 
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incrementos de produtividade. Aplicação foliar também pode causar sintomas 

fitotoxicidade nas folhas, portanto garantir a disponibilidade de zinco para as plantas, 

evitando uso excessivo de micronutrientes. 

 A forma mais assertiva de se medir a efetividade da resposta de fertilizantes, 

é com a resposta em produtividade da planta ao final do ciclo.  

 Para realização deste trabalho científico, foram levantadas três questões, 

acerca da realização de fertilização via foliar com diferentes fontes de Zn na cultura 

da soja. 

 - Estudar o incremento na produtividade da cultura da soja, com adição de Zn, 

via nutrição foliar. 

 - Estudar a diferença na produtividade da cultura da soja, em relação ao uso 

de diferentes fontes de Zn. 

 - Estudar a diferença na fitotoxicidade provocada com adição de Zn, via foliar 

com as diferentes fontes de Zn. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido nas dependências do Centro de Pesquisa 

“Geraldo Schultz”, unidade que pertence a Produquímica Indústria e Comércio. S/A, 

no município de Iracemápolis, Estado de São Paulo, no bloco 7 deste centro. O local 

possui altitude média de 570 metros, (longitude 47º 30’ 10,81” O e latitude 22º 38’ 

49,14” S), topografia suave ondulada, sendo o solo classificado como Latossolo 

Vermelho distrófico típico (Embrapa, 1999). A classificação regional do clima 

segundo Köppen é Cwa (Clima tropical de altitude, com chuvas no verão e seca no 

inverno).  Os dados obtidos de pluviosidade e temperatura estão reunidos na Figura 

3. 

 

 

Figura 3 - Dados climáticos obtidos a partir da estação automática do "Centro de Pesquisa Geraldo 
Schultz" em Iracemápolis, SP 

  

 O experimento foi instalado, no dia 06 de dezembro de 2016, em sistema de 

preparo do solo convencional, em uma área que anteriormente possuía um pomar 

de citros. Anteriormente a semeadura da soja, foram feitas operações de 

subsolagem, aplicação de calcário (9.000 kg.ha-1), e gradagem. A soja semeada foi 

da variedade BMX Lança, classificação de peneira 5,5, de grupo de maturação 6,5, 

de crescimento indeterminado, com uso de um trator de 90cv, e uma semeadora a 

vácuo com 6 linhas, montada neste trator.  O espaçamento utilizado foi 0,50 m entre 



24 

 

linhas com 16,3 sementes por metro linear, assim totalizando 256.000 sementes por 

ha.  

A sementes foram tratadas com auxílio de uma betoneira com os seguintes 

produtos:  375ml de UP! seeds, 250 ml Standak Top, 100 ml Cruise, 100ml Maxim 

(doses para 100Kg de sementes).  

 Durante a semeadura, foi utilizado inoculante líquido na dose de 400ml/ha. 

Para a adubação de base, foi usado fertilizante Potenza P 10-49-00, em uma dose 

de 198 (kg.ha-1), e adubação pré-plantio com 167kg/ha de KCl. 

 O delineamento experimental adotado foi delineamento em blocos 

casualizados (DBC) com 6 tratamentos, e 4 repetições, totalizando 24 parcelas, com 

3 metros de largura por 14 metros de comprimento, e área da parcela total de 42 m2. 

Cada parcela foi constituída de 6 linhas de semeadura. A área útil da parcela foi 

constituída por 2 linhas de semeadura, com 10 m de comprimento. Os tratamentos 

estão descritos na Tabela 1. 

 A aplicação foliar foi realizada com pulverizador costal pressurizado com CO2, 

pressão constante de 200 KPa, com 6 pontas de pulverização de jato duplo de 

leque, 110015, e uma taxa de aplicação de 90 (l.ha-1). A aplicação ocorreu no dia 

12/01/2017, quando a soja se encontrava no estádio de desenvolvimento V8, no 

período da manhã entre 9:00h e 10:15h.   

 

Tabela 1 - Descrição dos tratamentos aplicados na cultura da soja (Glycine max L. Merril) var. BMX 
Lança 

Tratamento Descrição Dose de Zn 

(kg/ha) 

Estádio de 

aplicação 

1 Controle -  

2 Sulfato de Zn 0,08 V8 

3 Cloreto de Zn 0,08 V8 

4 Quelato de Zn 0,08 V8 

5 Óxido de Zn 0,08 V8 

6 Soluções concentradas de Zn 0,08 V8 

 

 O manejo fitossanitário incluiu o emprego de aplicações de dessecantes, 

herbicidas, fungicidas e inseticidas. Todas as pulverizações do manejo fitossanitário 

foram com um volume de calda de 150 (l.ha-1) utilizando um pulverizador da Jacto, 
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com as pontas JA-02 pressão de 138KPa, montado em um trator de 90cv. A 

descriminação dos produtos e datas das aplicações então na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Manejo fitossanitário, aplicado na cultura da soja (Glycine max L. Merril) var. BMX Lança 

Data Época/ Estádio Produto Dose (ml ou g/ha) 

30/11/2016 Dessecação 

Triunfo Neutron 75 

2,4-D 1000 

Finale 1000 

30/12/2016 V5 

Triunfo Flex 75 

WG 1500 

Select 500 

Nimbus 300 

Ampligo 100 

Lanatte 750 

12/01/2017 V8/R1 

Triunfo Neutron 150 

Elatus 200 

Kellus imune 500 

Premio 62,5 

Lanatte 1250 

25/01/2017 R3 

Triunfo Neutron 150 

Orkestra 400 

Engeo 300 

Proacqua Maturação 300 

08/02/2017 R 5.1 

Triunfo Neutron 150 

Priori Xtra 300 

Engeo 300 

Manzate 1000 

Proacqua Maturação 1500 

07/03/2017 R6 
Triunfo Neutron 150 

Engeo 300 
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 Os parâmetros avaliados no experimento foram: fitotoxicidade, produtividade, 

e massa de 100 grãos.  

 A fitotoxicidade, foi avaliada através de comparação, com uma escala visual 

com notas, que variam entre 1, com ausência de sintomas, e 7 com necrose 

avançada, conforme exemplificado na Figura 4 .Foram avaliadas 4 folhas de soja por 

parcela, localizadas no terço superior da planta. As avaliações foram realizadas no 

1º, 3 º, e 7 º dia após a aplicação. 

 A produtividade expressa em (kg.ha-1), foi avaliada da seguinte forma, em 

cada parcela as plantas eram colhidas, trilhadas, ensacadas, e posteriormente, a 

amostra de cada parcela era pesada, para estimar a produtividade por ha, em 

seguida aferida a umidade da amostra, para ajuste da produtividade, e finalmente 

com auxilio de um gabarito, 100 grãos de cada amostra eram separados, e depois 

pesados em uma balança de precisão, para definir a massa de 100 grãos.  

 
Figura 4 - Escala visual para notas de fitotoxicidade, adotadas no ensaio 

de pesquisa. Nesta escala, a nota 1 representa ausência de 
sintomas. Escala desenvolvida pelo departamento técnico da 
Produquímica 
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 A produtividade expressa em (kg.ha-1), foi avaliada da seguinte forma, em 

cada parcela as plantas eram colhidas, trilhadas, ensacadas, e posteriormente, a 

amostra de cada parcela era pesada, para estimar a produtividade por ha, em 

seguida aferida a umidade da amostra, para ajuste da produtividade, e finalmente 

com auxilio de um gabarito, 100 grãos de cada amostra eram separados, e depois 

pesados em uma balança de precisão, para definir a massa de 100 grãos.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 O presente ensaio de pesquisa, com diferentes fontes de Zn, aplicada via 

foliar, na cultura da soja, demonstrou alguns efeitos positivos, negativos, e neutros 

do ponto de visto do desenvolvimento e produtividade da cultura, apesar do notório 

conhecimento da importância deste nutriente para todas as culturas agrícolas.  

 Todos os nutrientes, em função de sua própria origem, podem demonstrar 

efeitos deletérios, desde uma simples clorose, ou até necrose dos tecidos, 

comprometendo todo o metabolismo da planta, principalmente a fotossíntese.  

 As amostras de solo foram coletadas anteriormente a correções e adubações 

de plantio, os resultados estão descritos nas Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5. 

 

Tabela 3 - Análises físicas e químicas do solo 

Profundidade  pH  M.O. Argila Silte  Areia 

(cm) CaCl2 g dm-3 % 

 6,0 24 40 14 46 

10 – 20 5,5 18 40 18 42 

20 – 40 5,0 11 43 16 41 

 

Tabela 4 - Análises químicas do solo 

Profundidade  P  S Ca Mg K Al H+Al SB CTC
 

V% M% 

(cm) mg dm
-3 

 m molc dm
-3

 

0 – 10 17 12 61 20 NS 7,7 1 88,5 103,2 86 1 

10 – 20 7 21 32 18 NS 4,0 2 83,4 83,4 65 4 

20 – 40 6 18 22 12 NS 3,2 4 38,1 72,6 53 9 

 

Tabela 5 - Análises químicas de micronutrientes do solo 

Profundidade  B Cu Fe  Mn Zn 

(cm) mg dm-3 

0 – 10 0,24 2,2 20 22,5 1,6 

10 – 20 0,25 1,0 19 22,0 0,2 

20 – 40 0,26 0,4 18 15,4 0,1 
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 Logo após a aplicação das diferentes fontes de zinco via foliar, houve 

alteração em relação a fitotoxicidade, como esta demonstrado na Tabela 6, onde o 

tratamento 6, denominado de soluções concentradas de Zn, foi o que apresentou os 

maiores danos de fitotoxicidade, com início de clorose do limbo foliar, e 

consequentemente foi o que promoveu os maiores danos no aparato 

fotossintetizante da planta, avaliado com notas, segundo escala de comparação 

visual desenvolvida pelo departamento técnico da Produquímica, de acordo com a 

Figura 4. 

 O tratamento (3) contendo cloreto de Zn também apresentou sintomas de 

fitotoxicidade, porém em menor escala, e somente no 1o e 3o dias após a aplicação; 

os demais tratamentos não mostraram sintomas aparentes de fitotoxicidade nas 

folhas da soja. 

 

Tabela 6 - Notas de fitotoxicidade em plantas de soja (Glycine max L. Merril) var. BMX Lança., 
submetidas a aplicação foliar de diferentes fontes de Zn na fase vegetativa V8 da cultura. 
Iracemápolis, Jan/2017 

Tratamentos Descrição 
Dose 

(kg/ha) 
1 DAA 3 DAA 7 DAA 

1 Controle - 1,00 a 1,00 a 1,00 a 

2 Sulfato de Zn 0,08 1,06 a 1,07 a 1,00 a 

3 Cloreto de Zn 0,08 1,75 b 1,45 b 1,00 a 

4 Quelato de Zn 0,08 1,12 a 1,15 a 1,00 a 

5 Óxido de Zn 0,08 1,18 a 1,00 a 1,00 a 

6 Soluções concentradas 

de Zn 
0,08 2,62 c 

1,90 c 1,82 b 

CV (%)   18,34 15,34 30,51 

Nota: médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre sí pelo teste T de médias com, 

ao nível de 5% de probabilidade  

 

 Outro parâmetro de grande relevância, que deve ser  considerado em todos 

os ensaios de grãos, é a sua massa, que significa a capacidade da semente em ser 

preenchida por fotoassimilados, ou seja, através do estabelecimento das relações 

fonte-dreno, onde a semente é considerada um dreno muito forte, com alta demanda 

de compostos orgânicos, e neste caso,  os resultados da massa de 100 grãos, 

mostrados na Tabela 7, não apresentaram diferença estatística entre todos os  
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tratamentos, fato este que pode estar relacionado ao déficit hídrico durante o 

período de enchimento de grãos,  e também a baixos níveis micronutrientes, como o 

Boro, conforme Tabela 5 ,e que este desbalanço nutricional, e déficit hídrico não foi 

capaz de diferenciar as plantas que não receberam aplicação foliar, das plantas 

tratadas.  

 

Tabela 7 - Massa de 100 sementes, após a colheita da soja (Glycine max L. Merril) var. BMX Lança, 
submetidas a aplicação foliar de diferentes fontes de Zn na fase vegetativa V8 da cultura. 
Iracemápolis, Jan/2017 

Tratamentos Descrição 
Dose 

(kg/ha) 

Massa de 100 

sementes (g) 

1 Controle - 10,31 a 

2 Sulfato de Zn 0,08 10,60 a 

3 Cloreto de Zn 0,08 11,06 a 

4 Quelato de Zn 0,08 10,49 a 

5 Óxido de Zn 0,08 10,07 a 

6 Soluções concentradas de Zn 0,08 10,81 a 

CV (%)   9,39 

Nota: médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre sí pelo teste T de médias com, 

ao nível de 5% de probabilidade  

 

 A produtividade (kg.ha-1) da cultura da soja, conforme Tabela 8, submetida a 

diferentes fontes de zinco, não foi estatisticamente superior, pois todas as fontes de 

Zn não diferiram das plantas que não receberam a aplicação do nutriente em estudo, 

podendo afirmar então nestas condições, a suplementação do nutriente via foliar não 

trouxe benefícios na produção, por unidade de área. 

 Pode-se observar na Tabela 8, que quando se compara os valores absolutos 

entre os tratamentos, as plantas que receberam a aplicação foliar das diferentes 

fontes de Zn, especificamente o tratamento com soluções concentradas de Zn, 

proporcionou o melhor resultado, atingindo o valor de 2230, 45 (kg.ha-1), seguido 

pelo tratamento (2), com sulfato de zinco, com produtividade estimada de 2039,89 

(kg.ha-1) de grãos, em relação ao tratamento das plantas com quelato de zinco (trat. 

4), que obtiveram valor estimado de 1479,16 (kg.ha-1), porém sem diferença 

estatística com o tratamento controle. 
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Tabela 8 - Produtividade em (kg.ha
-1

) após a colheita da soja (Glycine max L. Merril) var. BMX Lança, 
submetidas a aplicação foliar de diferentes fontes de Zn na fase vegetativa V8 da cultura. 
Iracemápolis, Jan/2017 

Tratamentos Descrição Dose (kg.ha-1) Produtividade (kg.ha-1) 

1 Controle - 1915,35 abc 

2 Sulfato de Zn 0,08 2039,89 ab 

3 Cloreto de Zn 0,08 1658,24 bc 

4 Quelato de Zn 0,08 1479,16 c 

5 Óxido de Zn 0,08 1821,88 abc 

6 Soluções concentradas de Zn 0,08 2230,45 a 

CV (%)   18,37 

Nota: médias seguidas da mesma letra, na vertical, não diferem entre sí pelo teste T de médias com, 

ao nível de 5% de probabilidade  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados obtidos neste ensaio na cultura da soja, nos permite 

demonstrar que as diferentes fontes do micronutriente zinco não promoveram 

incrementos significativos em produtividade, uma vez que não houve neste 

experimento, respostas em incrementos de produtividade por unidade de área ou 

peso de 100 sementes com esta descrito na Tabela 7, com a aplicação de Zn via 

foliar. 

 As amostras de solo coletadas antes da implantação do experimento 

mostraram níveis baixos de Zn no solo, nas camadas com profundidade de10 à 20 

cm, e 20 à 40 cm, assim como outros nutrientes, e que não houve suplementação de 

tais nutrientes via solo, o que pode ter sido fator limitante de incremento dos 

parâmetros de desenvolvimento aplicados nesta pesquisa. Na camada mais 

superficial do solo, o resultado da amostra de solo, indicou quantidades relativas do 

Zn, em níveis adequados, fato este que pode estar relacionado com a cultura 

anterior, onde sucessivas aplicações de produtos fitossanitários, pode ter elevado os 

níveis de Zn nesta camada. 

 Houve diferença estatística na produtividade da soja, entre diferentes fontes, 

sendo a que obteve melhor resultado foram as soluções concentradas de Zn com 

dose 0,08 kg.ha-1, correspondente ao tratamento 6, com produtividade de 2230,46 

kg.ha-1. 

 Com relação ao peso de 100 sementes, não foi observado nenhuma relação 

entre a nutrição via foliar de Zn, com o incremento em sua massa. 

 Os níveis de nutrientes da análise de solo, encontravam-se menores que o 

recomendado, com baixos níveis do nutriente potássio (K) no solo, sendo níveis 

corrigidos com uma adubação de pré-plantio feita a lanço, taxa de aplicação de 167 

kg.ha-1 de KCl.  

 Na mesma análise de solo, também se verificou baixos níveis de fósforo (P), 

para o plantio, foi feita adubação de plantio com dose de 198 kg.ha-1, do fertilizante 

potenza com formulação 10-49-00.  

 Com relação aos micronutrientes, o boletim técnico 100 recomenda adubação 

de semeadura nas seguintes quantidades: 5 kg/ha de Zn, 2 kg/ha de Cu, e 1 kg/ha 

de B, e que este elemento, se mostrou mais limitante, de acordo com a amostra de 
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solo, sendo classificado, segundo boletim 100, como nível baixo de concentração no 

solo. 

 Pode-se concluir neste ensaio de pesquisa, que a aplicação de diferentes 

fontes de zinco, não interfeririam no desenvolvimento e na produção final da cultura 

da soja, sendo necessários novos ensaios de pesquisa, para melhor entendimento 

do nutriente, na fisiologia de plantas de soja, sob o aspecto de diferentes fontes 

aplicadas. 
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