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ARRANJO ESPACIAL DE PLANTAS 
NA CULTURA DA SOJA 

As várias alternativas de combinações de 
espaçamentos e densidades de plantas podem ser definidas 
como “arranjo de plantas”, ou seja, é a forma como as 
plantas estão distribuídas na área, o espaçamento entre 
linhas e a distribuição de plantas na linha. Teoricamente, 
o melhor arranjo de plantas é aquele que proporciona 
uma distribuição mais uniforme das plantas na linha de 
semeadura, possibilitando melhor utilização da luz, água 
e nutrientes.

Dentre as práticas empregadas para a obtenção de 
maior produtividade nos cultivos agrícolas, destacam-se a 
escolha da densidade adequada de semeadura e do melhor 
arranjo entre as plantas. Em função disso, é que se procura 
diminuir os espaços entre as fileiras de plantas e aumentar 
a quantidade de plantas por área, buscando aumentar a 
produtividade de grãos. Para aumentar a densidade de 
semeadura, tem-se também que observar alguns fatores 
como a cultivar, o nível de fertilidade, a umidade do solo e 
o grau de tecnologia a ser usado.

Outro item relacionado com o aumento do número 
de plantas por unidade de área é a redução do espaçamento 
entre fileiras. A diminuição do espaçamento entre as linhas 
de plantas está diretamente relacionada com a competição 
com as plantas daninhas, em que o menor espaçamento 
entre linhas irá dificultar sua germinação e estabelecimento. 
A redução do espaçamento também permite melhor 
arranjo e distribuição espacial das plantas, possibilitando 
assim, melhor absorção de nutrientes e melhor absorção 
de água. Atualmente, novas tecnologias de plantio veem 
ganhando cada vez mais seguidores, sendo as que mais 
se destacam: o plantio cruzado, o plantio em linhas duplas 
e o adensamento de plantas na linha de cultivo. Neste 
informativo discutiremos os principais pontos relacionados 
a estas diferentes tecnologias.
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Densidade convencional de plantio da cultura da soja 

O plantio de uma lavoura deve ser muito bem planejado, pois 
determina o início de um processo de cerca de 130 dias e que afetará todas 
as operações envolvidas, além de determinar as possibilidades de sucesso 
ou insucesso da lavoura.  A densidade de plantio varia, basicamente, 
com a cultivar e com a disponibilidade de água e nutrientes. Uma análise 
das cultivares de soja disponíveis mostra que a densidade normalmente 
recomendada pode variar entre 300.000 a 320.000 plantas por hectare ou 
30 a 32 plantas por m². Variações de 20% nesse número, para mais ou para 
menos, não alteram significativamente o rendimento de grãos para a maioria 
dos casos, desde que as plantas sejam distribuídas uniformemente, sem 
muitas falhas.

O cuidado com a distribuição de sementes nas fileiras, a profundidade 
do plantio e o espaçamento entre fileiras são fatores determinantes para a 
obtenção da máxima qualidade de plantio e seu efeito sobre as operações 
subsequentes e a produtividade da lavoura. Nas épocas indicadas de 
semeadura, devem ser empregados espaçamentos de 20 a 60 cm entre 
as fileiras. Em condições que favorecem a ocorrência de acamamento de 
plantas, pode-se corrigir o problema, sem afetar o rendimento, reduzindo-
se a população em 20%. Por outro lado, quando a semeadura é realizada 
tardiamente - no final da época indicada - sugere-se o acréscimo de 20% 
na população de plantas, com vistas a compensar a redução de estatura da 
planta em função do encurtamento do subperíodo vegetativo. 

Em função de avanços nos sistemas de semeadura, desde a maior 
precisão das semeadoras, de cultivares mais adaptadas, de melhoria da 
capacidade produtiva dos solos, de adoção de práticas conservacionistas, 
de cobertura vegetal do solo e da semeadura direta, entre outros fatores, a 
população padrão de plantas de soja foi reduzindo gradativamente nas últimas 
décadas, partindo de uma população de 400 mil para, aproximadamente, 
300 mil plantas por hectare, porque as condições acima permitem melhor 
crescimento e maior rendimento por planta. Esse número de plantas pode 
variar, ainda, em função da cultivar e/ou do regime de chuvas da região no 
período de implantação e de crescimento das plantas e da data de semeadura.

Além destes, outros fatores são fundamentais para a obtenção do 
máximo da expressão do potencial produtivo das cultivares visando ao 
aumento da produtividade e rentabilidade da cultura, tais como o tipo de solo, 
profundidade, topografia, irrigação, adubação, calagem, irrigação, controle 
de doenças, pragas e plantas invasoras.
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Plantio cruzado

Uma nova prática agrícola que está ganhando projeção entre os 
sojicultores é o plantio cruzado. O plantio cruzado surgiu no Brasil através dos 
arremates dos talhões de soja, onde algumas linhas se cruzavam e formava-
se um xadrez. Aos poucos alguns produtores começaram a observar que 
estas plantas passaram a produzir ainda mais com este adensamento, e 
resolveram fazer pequenos testes em suas propriedades.

O plantio cruzado consiste em se cruzar linhas de forma que se 
desenhe na lavoura um tabuleiro de xadrez. Esta prática vem sendo testada 
por vários produtores brasileiros e muitos garantem sua eficácia. Alguns 
produtores apenas aumentam de 20 a 50% o número de plantas por hectare 
enquanto outros dobram não só a população, como a adubação. A colheita 
ocorre da mesma maneira que em uma lavoura com as linhas paralelas, 
porém no plantio é necessário a passagem da plantadeira duas vezes na 
área para cruzar as linhas. 

Escolhendo um cultivar de qualidade e que seja resistente ao 
acamamento, combinado a um bom manejo, é muito provável que o produtor 
eleve sua produção. Como o número de plantas aumenta na área, irá 
ocorrer maior competição entre plantas, o que induzirá a lavoura a ganhar 
maior altura, daí a importância de um cultivar resistente ao acamamento. 
Outro ponto que deve ser observado é a incidência de pragas e doenças, 
já que neste sistema as plantas ficarão mais propensas a esse ataque 
devido ao microclima criado pelo arranjo de plantas; logo, é necessário um 
monitoramento maior para evitar grandes perdas na produção. Deve haver 
cuidados também com o solo que sofre com a compactação ocasionada pela 
plantadeira por passar duas vezes dentro da mesma área. 

É necessário analisar o custo-benefício desta prática, pois o 
investimento em sementes e insumos será maior, e a produção não depende 
só do plantio, os cuidados ao longo do ciclo são essenciais para garantir 
a qualidade do grão. Recomenda-se aumentar de 20 a 50% da população 
de sementes por hectare, induzindo a planta a aumentar seu potencial 
individual. Também não é necessário dobrar a adubação, somente aumentar 
proporcionalmente. O espaçamento entre linhas é o mesmo que em uma 
lavoura de linhas paralelas, de 45 a 50 cm, e é necessário ficar atento ao 
ataque de pragas para que seja combatido no início. 

A lavoura aumentará sua produtividade, não só pelo maior número de 
plantas, mas também pela melhor distribuição destas na área. 
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Plantio em linhas duplas

A utilização correta do espaçamento para as diversas culturas 
agrícolas é prática cultural de baixo custo e de fácil entendimento e adoção 
pelos agricultores. O uso do espaçamento adequado de plantas, além 
de contribuir para maximizar a produtividade, uniformiza a maturação, 
interferindo, ainda, sobre o controle de plantas daninhas e pode representar 
uma estratégia importante para a utilização mais eficiente de alguns fatores 
de produção, como luz, água e nutrientes.

O rendimento máximo que pode ser alcançado pela soja é determinado 
pela otimização da capacidade da planta de maximizar a interceptação da 
radiação solar durante os estádios vegetativo e reprodutivo. A radiação solar 
é elemento primordial na exploração agrícola, e a máxima exploração da 
energia solar, ou seja, sua transformação e fixação na forma de substâncias 
fotossintetizadas é o que se busca na agricultura. 

Sendo assim, a busca por arranjos espaciais nos quais a planta 
consiga interceptar a radiação solar de forma mais eficiente e com isso 
consiga alcançar maiores patamares produtivos, sem interferir drasticamente 
nos métodos de manejo, tem sido alvo intenso de pesquisas. Observando os 
resultados de produtividade de alguns produtores, verificamos que o plantio 
cruzado mostrou-se uma tecnologia eficiente para ampliar a produção por 
área. Porém, as dificuldades operacionais nos tratos culturais da lavoura 
dificultam a expansão desta tecnologia e abre as portas para estudos 
relacionados a novas formas de disposição das linhas de plantio. 

Resultados de produtividade obtidos em outros países, onde o plantio 
em linhas duplas já é uma realidade, levam-nos a admitir que esta tecnologia 
poderá se encaixar perfeitamente nas ambições relacionadas ao aumento 
de produtividade, além de ser operacionalmente mais fácil de realizar com o 
maquinário disponível.

O plantio em fileiras duplas já é utilizado com sucesso em outros 
cultivos para facilitar algumas práticas de manejo. Esta tecnologia de plantio 
em fileiras duplas oferece as seguintes vantagens: a) facilita a mecanização; 
b) reduz a pressão de cultivo sobre o solo; e c) facilita a inspeção fitossanitária 
e a aplicação de defensivos.

Entendem-se como linhas duplas para a cultura da soja, aquelas 
agrupadas em duas linhas distanciadas de 0,30 m, mantendo-se a distância 
de 0,50 m entre as linhas duplas das linhas duplas localizadas ao lado.
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Foto: GDT (Grupo de Desenvolvimento de Tecnologia)

Soja super adensada 

De acordo com as indicações técnicas para o cultivo da soja na 
região Centro-Sul do Brasil, o espaçamento entrelinhas a ser praticado varia 
de 20 a 50 cm. Essa recomendação é um tanto ampla, visto que diferenças 
fisiológicas e edafoclimáticas estão em questão no momento da escolha da 
distância entrelinhas. Apesar de existir um grande número de trabalhos sobre 
o assunto, ainda é insuficiente o volume e, principalmente, a consistência 
das informações geradas sobre o arranjo de plantas na lavoura, levando em 
consideração a diversidade varietal, no que tange às questões relacionadas 
ao progresso das doenças. A escolha do genótipo utilizado passa a ser 
preponderante para a definição do arranjo de plantas na área, levando em 
conta que algumas cultivares respondem ao adensamento e outras não. 

O estreitamento das entrelinhas pode estabelecer características 
diferenciadas do ponto de vista da patogênese, fisiologia da planta e 
tecnologia de aplicação. O rápido fechamento das entrelinhas estabelece 
condições de menor circulação de ar e maior umidade, podendo favorecer a 
incidência de doenças.

A condição mais favorável para a patogênese se estabelece 
principalmente no terço inferior pelo microclima formado abaixo da camada 
de folhas, onde a amplitude térmica é menor e o orvalho tem sua evaporação 
retardada, determinando um tempo de molhamento foliar superior a 10 horas 
por dia, ideal para a germinação e infecção do esporo. A cobertura do solo mais 
rápida devido ao menor espaçamento entrelinhas proporciona maior umidade 
no interior do dossel, culminando em aumento da severidade da doença. 
Além disso, características fisiológicas do terço médio e inferior podem estar 
sendo suprimidas ou pouco exploradas agronomicamente, devido ao arranjo 
de plantas inadequado à cultivar. O sombreamento precoce das folhas do 
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Por tudo isso, há notável dificuldade de proteção química em 
todo o dossel da planta, principalmente dos terços médio e inferior. Com 
a penetração e cobertura de gotas prejudicadas, o ingrediente ativo não 
consegue atingir o alvo em quantidade e qualidade adequadas, reduzindo o 
residual de controle, obrigando a uma nova aplicação e, consequentemente, 
encurtando o intervalo entre aplicações.
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