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RESUMO 

A utilização de produtos à base de hormônios sintéticos na agricultura está 

cada vez mais intensa e presente com a finalidade de bioestimulante ou biorregulador 

vegetal. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produtividade de grãos e a 

produção de massa seca de raízes e parte aérea na cultura da soja (Glycine max) sob a 

aplicação de diferentes doses de Stimulate®. Para o experimento de campo foram 

utilizados 5 tratamentos com diferentes doses de bioestimulante, sendo: 0; 2,5; 5; 7,5 e 

10 mL/kg de sementes do cultivar BMX Potência RR, em delineamento experimental 

de blocos casualizados com 5 repetições. A aplicação de bioestimulante nas sementes 

de soja afetou a produtividade de grãos e os resultados ficaram entre 3.800 a 4.550 

kg/ha. Com a dose de 7,5 mL de produto/kg de semente ocorreu um incremento de 

aproximadamente 14% na produção de grãos em relação à testemunha. A aplicação de 

10 ml de produto por quilo de semente apresentou a menor produtividade, sendo o valor 

inferior à testemunha. Em casa de vegetação, avaliou-se o efeito de três doses de 

bioestimulante, 0, 5 e 10 mL de produto por quilograma aplicados nas sementes, sobre a 

produção de massa seca de raiz e parte aérea, em delineamento inteiramente casualizado 

com quatro repetições, cultivados em vasos contendo areia. Não houve diferença 

significativa entre os tratamentos em todos os atributos estudados.  

 

 

Palavras-chave: Glycine max, produtividade, raízes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura da soja é atualmente uma das principais “commodities” que 

contribuem para a economia brasileira. As altas produtividades atingidas nas mais 

diversas regiões do país são alcançadas devido a uma interação entre os fatores de 

produção da cultura. Segundo a CONAB 2016, no estado de Santa Catarina na safra de 

2015/2016, a soja foi cultivada em 630,1 mil hectares, com uma produção total de 2 

milhões de toneladas, um incremento de 11,8% em relação à produção da safra anterior, 

e um rendimento de 3.406 kg.ha-1. 

O Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é uma região onde predomina a 

produção de culturas anuais e hortaliças, tais como: arroz, fumo, cebola, milho, 

beterraba, feijão, mandioca. Porém, atualmente o cultivo da soja vem se destacando na 

região, pelo fato de ser uma “commodities” agrícola, e pela necessidade de plantio de 

uma cultura alternativa e rentável durante a entressafra das principais culturas, como o 

fumo e a cebola. Vale ressaltar que a boa adaptabilidade da soja às condições 

edafoclimáticas, e o seu emprego na rotação de culturas, justifica o porquê de muitos 

produtores optarem pelo seu cultivo.  

A utilização de produtos à base de hormônios sintéticos na agricultura é 

cada vez mais frequente, sendo que existem produtos registrados no Ministério da 

Agriculta, Pecuária e Abastecimento (MAPA) com a finalidade de bioestimulante ou 

biorregulador vegetal. O Stimulate® é um produto que se baseia em três hormônios, a 

cinetina que é responsável pela divisão celular, a giberelina que atua na germinação e a 

auxina que é responsável pelo alongamento celular. O Stimulate® está registrado no 

MAPA para as seguintes culturas: milho, soja, feijão e arroz. 

Muitas vezes existem questionamentos a respeito da eficácia da utilização 

de produtos a base de hormônios na agricultura. Levando isso em consideração, o 

presente trabalho teve o propósito de avaliar se há ou não o incremento na massa seca, 

produtividade, etc da cultura da soja com a utilização de bioestimulante.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 A Cultura da Soja 

 

A soja [Glycine max (L.) Merril] tem como centro de origem a costa leste da 

Ásia, principalmente a região da Manchúria, na China (EMBRAPA, 2004). Nos dias 

atuais a soja está amplamente distribuída pelo mundo, sendo bastante distinta das 

plantas ancestrais que lhe deram origem. Nos seus primórdios, era uma planta rasteira e 

a sua evolução ocorreu por meio de cruzamentos naturais entre espécies de soja 

selvagem, quais foram domesticadas e melhoradas por cientistas da antiga China 

(DALL´AGNOL et al., 2010).   

Conforme Dall’agnol et al. (2010) apesar da soja ser conhecida como um 

grão e explorada na dieta alimentar do Oriente há mais de cinco mil anos, o Ocidente 

ignorou o seu cultivo até os anos de 1920, quando os EUA iniciaram sua exploração 

comercial. A primeira referência de produção comercial de soja no Brasil foi em 1941 e 

o primeiro registro internacional é de 1949, quando o Brasil foi indicado como produtor 

de 25 mil toneladas.  

No contexto das grandes culturas produtoras de grãos, a soja foi a que mais 

cresceu nas últimas três décadas, tanto no Brasil quanto em nível mundial, sendo 

considerada a oleaginosa mais cultivada e consumida, tornando sua cadeia produtiva 

extremamente importante para o agronegócio brasileiro e mundial. O Brasil é o segundo 

maior produtor mundial de soja em grão e o segundo maior exportador mundial de soja, 

em farelo e óleo, garantindo ao país um papel destaque (SILVA et al., 2011). 

Nos últimos anos têm ampliado a importância da cultura da soja e o volume 

de grãos produzidos, pela incorporação de novas áreas de cultivos nas Regiões Nordeste 

e Norte e, principalmente, devido ao ganho em produção por área. Este aumento da 

rentabilidade deve-se principalmente à maior adoção de tecnologias da cultura, 

destacando-se as cultivares adaptadas às mais diferentes regiões do país. 

A produção brasileira estimada para a safra 2015/16 foi de 96.905,1 mil 

toneladas, representando um incremento de 0,7% em relação à safra anterior. Santa 

Catarina teve um aumento de 6,5% de áreas plantadas em relação à safra 2014/15, 

sendo assim, 600 mil hectares de área plantada, em 2015, contra os 640 mil hectares 

plantados em 2016 (CONAB, 2016).  
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Segundo o Censo Agropecuário de (2006), realizado e publicado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009), Santa Catarina possuía 63,4% de 

sua área ocupada por estabelecimentos agropecuários, sendo que destes 69,7% 

produziam soja, o que demonstra a importância do cultivo deste grão para os 

agricultores do estado. 

 

2.2 Hormônios Vegetais 

Segundo Crozier et al. (2000), as alterações na quantidade de hormônios 

presentes nos tecidos das plantas podem interferir em vários processos de 

desenvolvimento das plantas, sendo que alguns tem interação com o ambiente.  

De acordo com Taiz e Zeiger (2004), em grande parte das plantas o 

crescimento das gemas axilares é inibido pelo crescimento da gema apical, o que é 

chamado de dominância apical. O hormônio responsável por esse fenômeno é a auxina, 

que é sintetizada nos meristemas apicais e a auxina também é responsável pelo 

crescimento das plantas. O papel das citocininas está ligado a senescência foliar, 

mobilização de nutrientes, desenvolvimento e atividade dos meristemas apicais. A 

giberelina tem a função de promover o crescimento do caule. E pode induzir o aumento 

da altura da planta. 

Segundo Bertolin et al. (2010), os efeitos dos hormônios vegetais de forma 

isolada foram bastante estudados e são conhecidos, podendo apresentar efeitos positivos 

e negativos em função da quantidade aplicada, época de aplicação e cultura aplicada. 

2.2.1 Citocinina 

Segundo Taiz e Zeiger, (2009), desde quando as citocininas foram 

descobertas, além da divisão celular, elas têm apresentado muitos outros efeitos em 

processos fisiológicos de desenvolvimento da planta, tais como: senescência foliar, 

movimentação de nutrientes, dominância apical, formação e atividade dos meristemas 

apicais dos caules, desenvolvimento floral, quebra de dormência de gemas e 

germinação de sementes. As citocininas aparentam também mediar processos do 

desenvolvimento regulados pela luz, o que inclui a diferenciação dos cloroplastos, o 

desenvolvimento do metabolismo autotrófico e o aumento do tamanho de folhas e 

cotilédones. 
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2.2.2 Giberelina 

De acordo com Taiz e Zieger (2009), as giberelinas (GAs) foram o segundo 

grupo de hormônios vegetais descobertos, sendo de ocorrência natural pelo menos 136 

giberelinas foram encontradas, mas poucas destas tem função intrínseca, muitas são 

precursores de metabólitos de GAs ou produtos de suas inativações. Normalmente 

poucas GAs ativas estão presentes nas plantas, e seus níveis estão relacionados de 

acordo com o comprimento do caule. As giberelinas também apresentam diversas outras 

funções nos processos fisiológicos das plantas, tais como a germinação de sementes.  

Segundo Taiz e Zieger (2009), a giberelina é sintetizada também no embrião 

de sementes. A presença de Ácido Giberélico (GA3) em sementes pode aumentar a 

síntese de α-amilase, degradando o amido e fornecendo maior quantidade de energia ao 

embrião. 

 

2.2.3 Auxina 

Segundo Taiz e Zieger 2009, a auxina foi um dos primeiros hormônios a ser 

estudado em vegetais. Por volta de 1930 foi descoberto que a auxina era o ácido indol-

3-acético (AIA). Após esse período, outras formas de auxina foram descobertas nos 

vegetais, mas o AIA é a auxina de maior abundância e relevância fisiológica. Uma das 

principais funções da auxina nas plantas é a regulação do alongamento de caules jovens 

e coleóptilos. O AIA é produzido nos meristemas apicais dos caules e das raízes, depois 

é transportado para outros locais 

 

2.3 Bioestimulantes 

De acordo com Castro et al (2008), tem sido observado um aumento na 

produção da soja com a utilização de biorreguladores e com isso empresas, 

universidades e órgãos do governo estão gerando pesquisas para avaliar o efeito dos 

mesmos nas plantas. Mas o desenvolvimento de produtos que poderiam gerar efeitos 

positivos na melhoria da produção está sendo limitado por diversas variáveis, tais como 

algumas variáveis fisiológicas, fotossíntese e fixação de nitrogênio. Para que os 

produtos biorreguladores possam proporcionar uma elevação na produtividade da 

cultura, fatores ambientais (umidade, temperatura e radiação) não podem ser limitantes. 
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2.3.1 Stimulate® 

Stimulate® é composto de uma combinação de grupos de reguladores 

vegetais, citocinina na forma de cinetina (90 mg/L), giberelina na forma de ácido 

giberélico (50 mg/L) e auxina na forma de ácido 4-indol-3-ilbutírico (50 mg/L). Sua 

formulação atua em todas as etapas de desenvolvimento das culturas, tendo como 

objetivo expressar o potencial genético e melhorar o equilíbrio hormonal (Stoller, 

2016). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivos gerais 

Avaliar o efeito de diferentes doses de bioestimulante aplicadas na semente 

sobre a produtividade de grãos e produção de massa seca na cultura da soja. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Determinar o incremento ou não na produtividade da cultura da soja com a 

utilização de cinco doses diferentes de bioestimulante, aplicado no tratamento de 

sementes. 

Verificar a produção de massa seca na cultura da soja em relação a três 

doses de bioestimulante, aplicado na semente.  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado na unidade sede do Instituto Federal Catarinense -

Campus Rio do Sul (Latitude - 27° 11’17.02’’, Longitude - 49° 39’19.02’’ e altitude de 

668 m). Foi dividido em dois experimentos, sendo o primeiro a avaliação da 

produtividade da soja conduzida à campo, o segundo a avaliação da produção de 

matéria seca da cultura da soja, conduzido em casa de vegetação em vasos com areia. 

 

4.1  Experimento 1: Avaliação da produtividade 

O experimento foi conduzido em uma área de produção do IFC – Campus 

Rio do Sul, durante o período de dezembro de 2015 a maio de 2016. Foi implantado em 

blocos ao acaso, sendo composto por 6 blocos contendo 5 linhas de 2 metros e 5 

tratamentos. Os tratamentos foram: T1=0 ml/kg; T2=2,5 ml/kg; T3=5 ml/kg; T4=7,5 

ml/kg; e T5=10 ml/kg, (“mililitros de bioestimulante por quilograma de semente”), 

estas doses foram baseadas de acordo com a recomendação do produto (500 mL para 

100 kg de semente). 

O tratamento das sementes foi realizado no Laboratório de sementes do IFC 

– Campus Rio do Sul (Figura 1), com a utilização de 1 kg de sementes por dose de 

produto. A cultivar utilizada foi a BMX Potência RR. Inicialmente foi aplicado 

bioestimulante e posteriormente foi inoculado com Bradyrizobium japonicum, para 

realizar a aplicação foi utilizado um recipiente com tampa sendo feito movimentos 

circulares com o recipiente para homogeneização da aplicação. Para melhor aplicação 

do bioestimulante, o mesmo foi diluído em água, sendo adicionada até completar 20 ml. 

Para evitar contaminação entre tratamentos, o recipiente utilizado para a aplicação era 

lavado após cada tratamento.  
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Figura 1. Sementes já tratadas 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

Para a realização da semeadura foi feito a marcação das linhas com auxílio 

de uma semeadora acoplada ao trator, com espaçamento de 0,45 metros entre linhas, e 

junto com a marcação foi realizado a aplicação de fertilizante na dose de 450 kg por 

hectare da formulação NPK 05-20-10, essa adubação utilizada não seguiu a 

recomendação de acordo com resultados obtidos na análise do solo (Anexo 1). A 

semeadura manual foi realizada no dia 17/12, com quantidade de sementes para atender 

uma população de 350 mil plantas por hectare. 

Foram realizadas aplicações de inseticidas e fungicidas durante o ciclo da 

cultura. A colheita foi realizada no dia 21/04, em apenas três das cinco linhas, tendo 

uma área útil de 2,7 m². Após a trilha das vagens os grãos foram pesados em balança 

digital e determinou-se o teor de umidade com medidor de umidade presente no 

laboratório. Os dados obtidos foram analisados com o auxílio do programa SASM-

agri®, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

4.2 Experimento 2: Avaliação da produção de massa seca 

Este experimento foi conduzido em casa de vegetação, situada no setor da 

agronomia do IFC – Campus Rio do Sul, conduzido na forma de Delineamento 

Inteiramente Casualizado, contendo 3 tratamentos e 4 repetições, gerando assim 12 

unidades experimentais. Os tratamentos T0, T1 e T2 eram compostos por 0 ml, 5 ml e 

10 ml de bioestimulante para cada 1 kg de semente, respectivamente. Foi feito o 

tratamento de 1 kg de sementes para cada tratamento. Foram distribuídas 10 sementes 

por vaso, em profundidade de 3 cm, uniforme para todos os tratamentos (Figura 2). A 
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cultivar utilizada foi a BMX Potência RR. A semeadura foi realizada no dia 25/02/2016, 

permanecendo na casa de vegetação por 15 dias, após esse período foi feito a retirada 

das plantas dos vasos de forma que não se perdesse partes do sistema radicular, após 

isso foi feito a lavagem das plantas e levadas para o laboratório.  

 

Figura 2. Semeadura da soja em vaso com areia 

 
Fonte: Do autor, 2016. 

 

No laboratório as plantas foram cortadas, separando a parte aérea das raízes. 

As amostras foram secas em estufa a uma temperatura de 50° C durante 24 horas. Após 

o período de secagem foi determinado à massa seca da parte aérea e das raízes com o 

auxílio de uma balança analítica. Os dados obtidos foram analisados com o auxílio do 

programa SASM-agri®, e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Experimento 1: Avaliação da produtividade 

Na tabela 1, observamos que não houve incremento significativo na 

produtividade da soja. No trabalho de Bertolin et al. 2010, que utilizou o mesmo 

produto com a dose de 6 ml/kg de semente, observaram acréscimo de 37% na 

produtividade em relação à testemunha. O fato de haver variação entre o incremento de 

produtividade pode estar relacionado com a cultivar utilizada e as condições 

edafoclimáticas da região. 

 

Tabela 1- Produtividade da soja em função de diferentes doses de bioestimulante, dados 

obtidos no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, safra 2015/2016. 

Tratamento Produtividade (kg/ha)  

T1 3977,78 a  

T2 4244,44 a  

T3 4333,33 a  

T4 4550,00 a  

T5 3800,00 a  

CV (%) 20,51 

 Médias seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Ceribolla 2015, constatou que a produção de grãos, a produção total de 

fitomassa, a massa de mil grãos e os demais componentes de rendimento não foram 

afetados pela adubação isoladamente ou em associação ao produto bioestimulante de 

nome comercial Penergetic, semelhante à resposta obtida neste experimento. 

Carvalho et al 2013, concluíram que o tratamento com 5 ml.ha-1 de 

Stimulate® aplicado via foliar apresentaram resultados chegando a 34,9% superior 

quando comparado com a produtividade da testemunha, mostrando que a aplicação de 

bioestimulante proporciona incremento na produtividade.   

Outro fator a ser considerado em relação a alteração da produtividade, é o 

fato de que a área experimental utilizada não apresenta uniformidade em relação à 

fertilidade (Anexo 1), a qual pode ter influenciado nos resultados tendo em vista que a 

este fator está diretamente ligado ao fator produtividade de uma lavoura. 
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No gráfico 1 podemos ver a curva de produtividade que está relacionada 

com as doses do bioestimulante. 

 

Gráfico 1-  Curva da produtividade da Soja em função de diferentes doses de 

bioestimulante, obtidos no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, safra 2015/2016. 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Seria importante realizar uma análise para verificar a viabilidade econômica 

do produto em função da dose usada em comparação ao incremento na produtividade. 

Devido aos fatores edafoclimáticos do local de realização do trabalho e a diferença de 

resposta entre cultivares, seria recomendada a continuação da linha de pesquisa para 

confirmação dos resultados. 

 

 

5.2 Experimento 2: Avaliação da produção de massa seca 

 

De acordo com os dados observados na Tabela 2, pode-se constatar que para 

as características avaliadas (massa seca da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca 

total) em relação aos diferentes tratamentos submetidos (0 ml, 5 ml e 10 ml de 

bioestimulante para cada 1 kg de semente), não se diferenciaram entre si ao teste de 

Tukey a 5%. 
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Tabela 2- Produção de massa seca de raízes, da parte aérea e massa seca total de plantas 

de soja no estádio V1. Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina. 

Tratamento MSR MSPA MST 

  grama . planta-1  

T0 0,1100 a 0,1575 a 0,2675 a 

T1 0,0750 a 0,1675 a 0,2375 a 

T2 0,0720 a 0,1450 a 0,2150 a 

CV (%) 30,52 9,63 13,92 
MSR-Massa seca de raízes; MSPA- Massa seca de parte aérea; MST- Massa seca total. Médias seguidas 

pela mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%. 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

O T0 foi o que mostrou melhor resultado em relação a massa seca de raízes. 

De acordo com Taiz & Zieger (2009), são necessárias quantidades menores de auxina 

para haver um maior desenvolvimento radicular, confirmando que com o aumento da 

dose aplicada ocorreu decréscimo na produção de massa seca de raízes (Tabela 2). 

A massa seca da parte aérea apresentou maior resultado no T1. A massa 

seca total apresentou o maior resultado em T0, devido ao fato de que a MSR apresentou 

um grande acréscimo em relação aos outros tratamentos. 

Segundo Campos et al. (2008), a aplicação do Stimulate® na cultura da soja, 

via foliar, resultou em aumento na produção de matéria seca total nas plantas de soja, 

diferindo dos resultados encontrados neste trabalho. 

Vasconcelos (2006), constatou que o efeito dos bioestimulantes sobre a 

produção de matéria seca, altura, eficiência fotoquímica e teor de proteínas de plantas 

de milho e soja foi pouco expressiva assemelhando-se aos dados obtidos neste trabalho.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir das informações obtidas nas condições em que esta pesquisa foi 

realizada, conclui-se que: 

A aplicação de bioestimulante Stimulate® nas sementes de soja do cultivar 

BMX Potência RR não afetou significativamente a produtividade de grãos. 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos em todos os atributos 

estudados na avaliação de emergência e vigor.  
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ANEXO 1 – ANALISE DE SOLO DA ÁREA UTILIZADA PARA O 

EXPERIMENTO.  

 

Relatório da Análise de Solo, área experimental no curso de agronomia do 

Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, SC. 

N° da 

Amostra 

Ref. % Argila 

m/v 

pH 

Água 

Índice 

SMP 

P 

Mg/dm

³ 

K 

Mg/dm³ 

M.O. 

% 

Al 

cmolc/dm³ 

Ca 

cmolc/dm³ 

Mg 

cmolc/dm³ 

12780 Soja 29 5,0 5,0 13,5 66,0 3,7 2,1 5,5 2,8 

 

 


