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• Devem ser considerados 3 fatores: 

 

– Quantidade de plantas 

– Numero grãos/ planta 

– Peso mil grãos. 
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• Quanto mais próximo à colheita, maior a expectativa 
em relação à produtividade por área. A estimativa 
feita após o estádio R5 (início do enchimento dos 
grãos) é a mais adequada, pois é neste momento que 
as vagens estão formadas e o número de grãos por 
vagem definido. Estimativas anteriores a esta fase 
podem ser imprecisas, levando em consideração as 
modificações que ainda acontecem nos componentes 
de rendimento até a colheita. 
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Vejamos a seguir os passos para estimar cada componente de rendimento e calcular 
a expectativa de produtividade:  

Número de plantas por área: contar o número de plantas por 10 metros em 
linha, ou verificar o número de plantas em 4 linhas de 2,5 metros. Para 
obtermos a estimativa de plantas por metro, o número total destas plantas deve 
ser dividido por 10. 
Exemplo: em uma lavoura com espaçamento de 45 cm entre linhas, foram 
contadas plantas em 10 metros lineares, totalizando 120 plantas, desta forma, 
120/10 é igual a 12 plantas por metro. Para estimar por hectare, podemos 
calcular: 



Soja 



267   



Soja 

• Vagens por planta: contar o número de vagens em 10 plantas consecutivas na 
linha de plantio. O número total destas vagens deve ser  dividido por 10. 
Exemplo: em 10 plantas foram contadas ao todo 300 vagens, desta forma, 
calculamos 300/10, resultando em uma estimativa de 30 vagens por planta. 
 

•  Sementes por vagem: de uma forma geral, uma boa estimativa de grãos por 
vagem é de 2,5 sementes. Este valor pode ser utilizado de forma direta, ou 
podemos estimá-lo. A estimativa é feita com a contagem do número de grãos por 
vagem. O resultado deste valor deve ser dividido pelo número de vagens contadas. 
Exemplo: em 50 vagens contamos um total de 128 grãos, logo, 128/50 
corresponde a 2,6 grãos por vagem. 
 

• Peso de mil grãos: variações no peso dos grãos podem ser influenciadas pela 
cultivar que esta sendo utilizada, bem como as condições de manejo da lavoura. 
Estes valores variam, tipicamente, entre 140 a 220g/1000 grãos, porém, para fins 
de estimativa, utilizaremos o valor de 170g/1000 grãos. 
 
 



Arquitetura de planta 

 Arquitetura de planta em diferentes populações – Cascavel/PR 

 Cultivar: AMS TIBAGI RR 

2G = 24 

3G = 50 

2G = 6 

3G = 60 

2G = 6 

3G = 44 

2G = 1 

3G = 39 

20 Plantas/m2 30 Plantas/m2 38 Plantas/m2 16 Plantas/m2 
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• CALCULANDO A PRODUTIVIDADE ESTIMADA 

Nos exemplos acima, obtivemos: 

 
Número de plantas por hectare: 311 mil plantas 
Vagens por planta: 30 vagens 
Grãos por vagem: 2,6 grãos 
Peso de mil grãos: 180 gramas 
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1° método: Calculo direto peso médio grãos de espigas medias x população  
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2° método é baseado no desenvolvimento da regra de cálculo “Corn Yield 
Calculator”, publicada pela Universidade de Illinois nos Estados Unidos: 

 
1. Consulte a tabela e veja o espaçamento utilizado para colher espigas de 

4 m2. 

2. No mesmo local, selecione três espigas representativas (centrais) e conte 
o número de fileiras de grãos e o número de grãos por fileira para cada 
espiga. Não conte os grãos da extremidade que sejam menores que a 
metade do tamanho normal. 

3. Logo em seguida, estime a produção através de cada uma das espigas: 
– Calcule a média de produção estimada das três espigas centrais 

colocadas sempre do maior tamanho para menor tamanho. 
– Repita as etapas de 1 a 4 em vários pontos do talhão e calcule a média 

dos resultados para estimar a produtividade final da área.  
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3° método é indicado pela Emater, sendo que  a produtividade estimada é obtida pela 
seguinte expressão: 
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