
 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE EM CACHOEIRA DO SUL – RS 

CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

ALISSON CARVALHO DA SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO DA CULTURA DA SOJA SEMEADA SOB DIFERENTES 

RESÍDUOS VEGETAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CACHOEIRA DO SUL - RS 

2021  



 
 

 

 

ALISSON CARVALHO DA SILVEIRA 

 

 

 

 

 

 

DESEMPENHO DA CULTURA DA SOJA SEMEADA SOB DIFERENTES 

RESÍDUOS VEGETAIS 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II do 

Curso de Agronomia da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul Unidade 

em Cachoeira do Sul. 

 

Orientador: Prof. Dr. Alberto E. Knies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachoeira do Sul - RS 

2021  



 
 

 

ALISSON CARVALHO DA SILVEIRA 

 

 

 

 

DESEMPENHO DA CULTURA DA SOJA SEMEADA SOB DIFERENTES 

RESÍDUOS VEGETAIS 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção de título de Bacharel em Agronomia 
na Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul.  
 
 
Orientador: Prof. Dr. Alberto Eduardo Knies  
 
 
Aprovada em:  09 / 07 / 2021   

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_________________________________________ 
Orientador: Prof. Dr. Alberto Eduardo Knies 

UERGS Unidade em Cachoeira do Sul 
 
 
 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Marta Sandra Drescher 

UERGS Unidade em Santa Cruz do Sul 
 
 
 

_________________________________________ 
Eng. Agr. Dr. Tiago de Andrade Neves Hörbe 

CREA RS 178641 

  



 
 

 

DESEMPENHO DA CULTURA DA SOJA SEMEADA SOB DIFERENTES 

RESÍDUOS VEGETAIS 

 

 

RESUMO 

 
A cultura da soja é o grão mais cultivado nas lavouras do país, constituindo uma 
importante fonte de matéria-prima para alimentação humana e animal, produção de 
biocombustíveis e como produto de exportação. O sistema de plantio direto é uma 
prática de manejo do solo que gera muitos benefícios. Através da manutenção dos 
resíduos dos cultivos na sua superfície, auxilia na melhora de suas condições de 
estrutura e fertilidade, reduzindo a erosão e consequentemente as perdas de solo, 
água e nutrientes, promovendo alterações nas suas condições físicas, químicas e 
biológicas. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho da cultura da soja 
semeada sob diferentes resíduos vegetais. Durante os anos agrícolas de 2018/2019 
e 2019/2020 foi conduzido um experimento com a cultura da soja, em área 
experimental na Estação Agronômica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 
na cidade de Cachoeira do Sul – RS. O delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com seis tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 
foram compostos pelo cultivo da soja sob palha de aveia-preta, aveia-preta + nabo-
forrageiro, azevém, canola, cevada e trigo. As unidades experimentais foram 
constituídas de 05 linhas de cultivo da cultura da soja, espaçadas em 0,5 m com 4 m 
de comprimento. Realizou-se a coleta de plantas para determinação da altura das 
plantas, altura até a primeira vagem, vagens planta-1, grãos vagem-1 e peso médio de 
1.000 grãos e foram colhidos 3 m2 de cada parcela para determinação do rendimento 
de grãos. As maiores alturas de plantas de soja na safra 2018/2019 foram obtidas no 
cultivo após aveia-preta, azevém e canola e a menor após o trigo. No segundo ano 
foram maiores após trigo e cevada, intermediárias após aveia-preta + nabo-forrageiro 
e azevém e a menor altura após a canola. A altura de inserção da primeira vagem, o 
número de grãos vagem-1 e o peso de 1.000 grãos não diferiram estatisticamente entre 
os tratamentos nos anos experimentais. O número de vagens planta-1 foi superior no 
cultivo na palha de aveia-preta e trigo e menor sob palha de azevém e canola no 
primeiro ano experimental, mas não diferiu entre os tratamentos na safra 2019/2020. 
A produtividade em 2018/2019 foi maior no cultivo da soja após aveia-preta, depois 
após azevém e trigo e possuindo rendimento inferior após a canola. Em 2019/2020 os 
maiores rendimentos foram no cultivo após trigo, azevém e cevada e os menores 
foram sob aveia-preta + nabo-forrageiro e canola.  Observou-se que os cultivos que 
disponibilizaram maior quantidade de palha sob o solo promoveram maiores 
produtividades da soja. Os resultados obtidos mostram a importância da quantidade 
de palhada no solo no sistema plantio direto, sendo que em anos onde a 
disponibilidade hídrica é reduzida esse fator pode apresentar relevância ainda maior 
em relação ao desempenho da cultura da soja. 

 

Palavras-chave: Plantio direto. Cobertura do solo. Produtividade de grãos.  



 
 

 

PERFORMANCE OF SOYBEAN CULTURE SOWED UNDER DIFFERENT 

VEGETABLE 

 

 

ABSTRACT 

 
Soybean is the most widely cultivated grain in the country's crops, constituting an 
important source of raw material for human and animal nutrition, production of biofuels 
and as an export product. The no-till system is a soil management practice that 
generates many benefits. By maintaining crop residues on its surface, it helps to 
improve its structure and fertility conditions, reducing erosion and consequently the 
loss of soil, water and nutrients, promoting changes in its physical, chemical and 
biological conditions. The objective of this work was to evaluate the performance of the 
soybean crop sown under different plant residues. During the agricultural years of 
2018/2019 and 2019/2020 an experiment was carried out with soybean crop, in an 
experimental area at the Agronomic Station of the State University of Rio Grande do 
Sul, in the city of Cachoeira do Sul - RS. The experimental design used was completely 
randomized with six treatments and four replications. The treatments consisted of 
soybean cultivation under black oat, black oat + radish, ryegrass, canola, barley and 
wheat straw. The experimental units consisted of 05 rows of soybean crop, spaced 0.5 
m apart with 4 m in length. Plants were collected to determine plant height, height to 
first pod, pods plant-1, grains pod-1 and average weight of 1,000 grains, and 3 m2 of 
each plot were collected to determine grain yield. The greatest heights of soybean 
plants in the 2018/2019 harvest were obtained in the cultivation after black oat, 
ryegrass and canola and the smallest after wheat. In the second year they were higher 
after wheat and barley, intermediate after black oat + radish and ryegrass and the 
lowest height after canola. The height of insertion of the first pod, the number of grains 
pod-1 and the weight of 1,000 grains did not differ statistically between treatments in 
the experimental years. The number of plant-1 pods was higher in the cultivation on 
black oat and wheat straw and lower under ryegrass and canola straw in the first 
experimental year, but did not differ between treatments in the 2019/2020 harvest. The 
productivity in 2018/2019 was higher in soybean cultivation after black oat, then after 
ryegrass and wheat, and having lower yield after canola. In 2019/2020 the highest 
yields were in cultivation after wheat, ryegrass and barley and the lowest were under 
black oat + fodder radish and canola. It was observed that the crops that provided a 
greater amount of straw under the soil promoted higher soybean yields. The results 
obtained show the importance of the amount of straw in the soil in the no-tillage system, 
and in years where water availability is low, this factor may be even more relevant in 
relation to the performance of the soybean crop. 
 
Keywords: No-till. Ground cover. Grain yield. 

  



 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Localização da área experimental na Estação Agronômica da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul, localizada no distrito de Três Vendas, no 

município de Cachoeira do Sul, RS. .................................................................. 18 

Figura 2. Volume acumulado de precipitações durante o ciclo da soja no período de 

execução do experimento no Distrito de Três Vendas, Cachoeira do Sul, RS. .. 19 

Figura 3. Semeadura do experimento com a cultura da soja sob palhada de Aveia-

preta em consórcio com Nabo-forrageiro em área experimental na Estação 

Agronômica. ....................................................................................................... 21 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1. Matéria seca (MS) de resíduos culturais sobre o solo de diferentes cultivos 

de inverno antes da semeadura da cultura da soja na safra 2018/2019 e 

2019/2020. Uergs, Cachoeira do Sul, RS. ......................................................... 23 

Tabela 2. Altura das plantas e altura de inserção da primeira vagem da cultura da soja 

semeada em solo sob diferentes resíduos vegetais no solo durante as safras 

2018/2019 e 2019/2020. Uergs, Cachoeira do Sul, RS. .................................... 24 

Tabela 3. Número de vagens planta-1 e número de grãos vagem-1 da cultura da soja 

semeada sob diferentes resíduos vegetais no solo durante as safras 2018/2019 

e 2019/2020. Uergs, Cachoeira do Sul, RS. ...................................................... 26 

Tabela 4. Peso de mil grãos e produtividade da cultura da soja semeada sob diferentes 

resíduos vegetais no solo nas safras 2018/2019 e 2019/2020. Uergs, Cachoeira 

do Sul, RS. ......................................................................................................... 28 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 8 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 10 

2.1 SISTEMA DE PLANTIO DIRETO ..................................................................... 10 

2.2 CULTIVOS DE INVERNO ................................................................................. 11 

2.2.1 Aveia preta....................................................................................................... 11 

2.2.2 Azevém ............................................................................................................ 12 

2.2.3 Canola .............................................................................................................. 12 

2.2.4 Cevada ............................................................................................................. 12 

2.2.5 Nabo forrageiro ............................................................................................... 13 

2.2.6 Trigo ................................................................................................................. 13 

2.3 ESCOLHA DOS CULTIVOS DE INVERNO ...................................................... 14 

2.4 MANEJO DOS CULTIVOS DE INVERNO ........................................................ 15 

3 OBJETIVOS ..................................................................................................... 17 

3.1 OBJETIVO GERAL ........................................................................................... 17 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 17 

4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................................. 18 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................... 23 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 30 

7 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 31 

 

 



8 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O cultivo da soja (Glycine max (L) Merril) no Brasil é de grande importância para 

o país (FREITAS, 2021), sendo atualmente o grão mais produzido nas lavouras 

brasileiras (CONAB, 2021). O Brasil cultivou na safra 2020/21 um total de 38,5 milhões 

de hectares, com produtividade média de 3.528 Kg ha-1, totalizando quase 139,5 

milhões de toneladas do grão. O Estado do Rio Grande do Sul foi o segundo maior 

produtor de soja do Brasil na safra 2020/21, com uma produção superior a 20 milhões 

de toneladas (CONAB, 2021). 

Os municípios de Tupanciretã, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Palmeira das 

Missões e Júlio de Castilhos se destacam no estado, pois produzem em média mais 

de 300 mil toneladas anuais (ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO 

SUL, 2021). No município de Cachoeira do Sul a área destinada ao cultivo da 

oleaginosa na safra 2020/21 foi de 105,8 mil hectares com produtividade que alcançou 

3.232 Kg ha-1 (OCORREIO, 2021).  

Essa leguminosa é uma importante fonte de matéria-prima para alimentação, 

seja humana ou animal, para a produção de biocombustíveis devido à composição 

dos grãos, e ainda é um produto bastante exportado, que acaba exercendo um grande 

benefício para a economia do país (SCHNITZLER, 2017).  

O sistema de plantio direto é uma prática de manejo que gera muitos benefícios 

para o solo. A manutenção dos resíduos dos cultivos na superfície do solo, no sistema 

plantio direto, auxilia na melhora de suas condições de estrutura e fertilidade, 

reduzindo a erosão e consequentemente as perdas de solo, água e nutrientes 

(DONEDA, 2010; OLIVEIRA, 2014).  

Esse sistema tem como princípios a rotação de culturas, mobilização de solo 

exclusivamente na linha de semeadura e cobertura permanente do solo (CASSOL et 

al., 2007). Assim, algumas características tornam-se mais favoráveis ao cultivo das 

plantas, devido à redução das máximas temperaturas do solo, através da formação 

de uma barreira física na superfície do mesmo, atuando para desfavorecer as perdas 

de água por evaporação (MORAES et al, 2016).  

Ainda de acordo com Moraes et al (2016) o aumento gradual do teor de matéria 

orgânica , associado à menor intensidade de revolvimento e manutenção da palha 

sobre o solo melhora substancialmente a sua estrutura, favorecendo o 
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desenvolvimento radicular das plantas e, assim, aumentando a disponibilidade de 

água para as culturas. 

Outro benefício do sistema de plantio direto é a liberação de nutrientes da 

biomassa das plantas que permanece no solo. Algumas plantas possuem a 

capacidade de absorver nutrientes que outras não conseguem, devido ao sistema 

radicular mais desenvolvido, assim, a palhada remanescente no solo, acaba 

disponibilizando também, nutrientes para o cultivo subsequente (MANFRE et al., 

2019).  

Além disso, o uso de plantas visando à manutenção da cobertura nas lavouras 

auxilia na recuperação de solos compactados, na quebra do ciclo de pragas e doenças 

e na redução da infestação por plantas daninhas. Dessa forma, esse sistema possui 

grande importância para aumento da produtividade das culturas sucessoras, redução 

nos custos de produção e preservação ambiental (DEUSCHLE et al., 2015). 

Observando os diversos benefícios citados em relação ao cultivo das áreas 

agrícolas durante todos os períodos do ano, é importante que se realize pesquisas 

abordando os efeitos da semeadura da soja sob resíduos de diferentes culturas, 

visando avaliar o seu desempenho nos distintos materiais de cobertura do solo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 SISTEMA DE PLANTIO DIRETO 

 

O sistema convencional de preparo do solo a partir das atividades de aração e 

gradagem têm por objetivo fornecer boas condições para a germinação de sementes 

e desenvolvimento de plântulas, além da eliminação total de plantas daninhas no solo, 

reduzindo a competição inicial com a cultura comercial, além de facilitar operações de 

semeadura e beneficiar a infiltração de água no solo (ALBUQUERQUE FILHO et al. 

2018). 

Entretanto, ao longo dos anos o cultivo convencional contribui para a 

degradação do solo. O intenso revolvimento causa problemas como a erosão, redução 

do teor de matéria orgânica do solo, prejudica a atividade biológica, dentre outros 

fatores. Dessa forma, com o aumento de problemas e a queda de rendimento nas 

lavouras, essas se tornam cada vez mais dependentes de insumos externos, 

aumentando os custos de produção (DE FREITAS, 2005). 

Dessa forma, o sistema de plantio direto surge a partir de pesquisas na Estação 

Experimental de Rothamsted (Inglaterra), em 1940 e em Michigan (USA), em 1946 

(FIDELIS et al., 2003). Essa técnica chegou ao Brasil em meados da década de 1970 

(ADAMS, 2016). 

 Inicialmente a expansão de adoção foi lenta, e somente em 1991 chegou ao 

seu primeiro milhão de hectares sob esse sistema (FIDELIS et al., 2003). As suas 

principais características são a mobilização de solo apenas na linha de semeadura, 

manutenção da cobertura do solo, com diversificação de espécies e redução de tempo 

entre colheita e semeadura (UBIDA, 2017). 

A adoção dessa técnica permitiu minimizar os problemas de erosão do solo 

(BARBIERI et al. 2019). Isso porque a cobertura vegetal mantida na sua superfície, 

evita o contato direto das gotas da chuva com o mesmo, dissipando a energia com 

que as gotas o atingem, diminuindo a desagregação de suas partículas (COGO et al., 

2003).  

Conforme Klein e Klein (2014), os solos que se encontram em relevos 

declivosos tendem a ter menor infiltração e maior escoamento de água, por tanto, a 
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manutenção de cobertura vegetal sob esses solos é importante para evitar o processo 

de escoamento nesses locais. 

Segundo Correia e Durigan (2008) a manutenção de cobertura do solo otimiza 

o uso de recursos como água, luz e nutrientes. Isso promove o aumento da fertilidade 

do solo pela reciclagem de nutrientes e elevação do teor de matéria orgânica do solo, 

além de resultar em melhora de suas condições físicas e biológicas. 

O estudo realizado por Correia (2017) com o objetivo de avaliar os efeitos de 

diferentes cultivos de outono/inverno após a cultura da soja na população de espécies 

infestantes, demonstrou que muitas das plantas cultivadas após a soja, mostraram-se 

eficientes em inibir o crescimento de plantas daninhas, observando o quão importante 

de manter o solo coberto durante a entressafra da soja. 

Dessa forma, o uso adequado e o manejo apropriado, mantendo uma boa 

biomassa de resíduos no solo são de suma importância para promover melhorias em 

suas características físicas, químicas e biológicas (MACHADO, 2017). 

 

2.2 CULTIVOS DE INVERNO 

 

2.2.1 Aveia preta 

Uma das plantas utilizadas durante o inverno nos solos gaúchos é a aveia-preta (Avena 

strigosa Schreb). Segundo de Oliveira (2014), essa Poaceae apresenta relevante importância 

de uso como planta forrageira, devido suas propriedades nutricionais aos animais. A 

semeadura é recomendada entre os meses de março e junho. 

Essa planta vem sendo bastante utilizada em sucessão aos cultivos de verão devido 

sua grande produção de massa e decomposição mais lenta em relação a outras espécies 

utilizadas como cobertura (NAKAGAWA et al., 1994 apud PEREIRA et al., 2011). É uma 

gramínea que possui desenvolvimento acelerado, sendo assim, auxilia no controle da erosão 

e das plantas daninhas devido essa característica (ALMEIDA e RODRIGUES, 1985 apud 

PEREIRA et al., 2011). 

O uso intenso dessa gramínea se deve a sua versatilidade de uso, ao seu aporte de 

matéria seca, que pode variar de 1.532 kg ha-1 (CARVALHO et al., 2013 apud ZIECH et al., 

2015) a 6.000 kg ha-1 (WUTKE et al., 2014 apud ZIECH et al., 2015; OLIVEIRA, 2014), além 

da facilidade de aquisição de sementes e de implantação, sua rusticidade, rapidez na cobertura 



12 
 

 

do solo e ao seu ciclo que permite estabelecer de forma adequada as culturas sucessoras 

(SILVA et al., 2006 apud  ZIECH et al., 2015). 

2.2.2 Azevém 

O azevém (Lolium multiflorum Lam) é uma gramínea muito utilizada no sistema de 

produção nas áreas do sul do país. Possui alto potencial de produção de forragem, com alto 

valor nutricional, se tornando uma alternativa importante de uso durante o inverno (BARTH 

NETO, 2013). 

De acordo com Reddy (2001) apud Ferreira et al. (2015) o azevém ainda 

apresenta baixo custo de sementes, ciclagem de parte do nitrogênio residual do solo, 

rápido estabelecimento, tolerância ao frio, tolerância a doenças, e boa supressão de 

plantas daninhas, tornando-se uma excelente alternativa de cultivo durante o inverno. 

É uma cultura de implantação muito simples e apresenta diversas formas de 

exploração, com elevado potencial produtivo. Tem preferência por solos profundos, 

úmidos e férteis e por climas temperados (LOPES et al., 2006).  

 

2.2.3 Canola 

A canola (Brassica napus L. var. oleífera) é uma das principais espécies oleaginosas 

no mundo. Essa planta tem sido usada como forragem verde para alimentação animal, cultivo 

para condicionamento do solo e matéria-prima para extração de óleo para uso na indústria, 

obtendo-se produtos para a alimentação humana (DE MORI et al., 2014). É uma planta da 

família das crucíferas (CAZALI, 2015), proveniente do melhoramento genético da colza e vem 

ganhando espaço como uma importante cultura na produção de óleo no Rio Grande do Sul e 

outras partes do Brasil (CAZALI, 2015). 

Conforme Tomm (2007), a canola é uma alternativa interessante para realização de 

rotação de culturas com o trigo no Rio Grande do Sul, melhorando o sistema de produção, 

através da quebra do ciclo de pragas e doenças, adquirindo otimização da produção de óleo 

vegetal, a partir de sua obtenção em duas épocas do ano, no verão com a soja e no inverno 

com a canola. 

2.2.4 Cevada 

A cevada (Hordeum vulgare) é uma das plantas mais cultivadas em escala global, com 

maior representatividade em regiões temperadas da Europa, Ásia e América do Norte. Essa 
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cultura serve como matéria-prima para a produção de bebidas (cerveja e destilados), alimentos 

e medicamentos. A cevada também pode ser utilizada na alimentação animal, na forma de 

forragem verde, feno, silagem, grãos e fabricação de rações (DE MORI e MINELLA, 2012).  

 Conforme Bueno et al., (2020) o cultivo global se dá tanto em sistemas 

agrícolas altamente produtivos e de alto nível tecnológico quanto na agricultura de 

subsistência e baixa tecnologia, e também em uma ampla gama de ambientes. No 

Brasil a cevada é produzida principalmente na região Sul, onde se destacam os 

municípios de Guarapuava e Passo Fundo, nos estados do Paraná e Rio Grande do 

Sul, respectivamente.  

 

2.2.5 Nabo forrageiro 

O nabo-forrageiro (Raphanus sativus L.) é uma planta bastante utilizada como 

cobertura de solo, apresentando crescimento inicial rápido, boa capacidade de ciclagem de 

nutrientes, com boa exploração rizosférica, sendo recomendado para sistema de rotação de 

culturas para uso durante o inverno (PEREIRA, 2012).  

 O nabo forrageiro tradicionalmente é utilizado como adubação verde, para o 

fornecimento palha para o plantio direto, como cobertura do solo, promovendo a 

reciclagem de nutrientes. É uma planta vigorosa, que apresenta sistema radicular 

pivotante e agressivo, sendo capaz de romper camadas de solo adensadas e/ou 

compactadas (BUENO e RODRIGUES, 2019). 

 

2.2.6 Trigo 

O trigo (Triticum aestivum L.) é o cultivo mais produzido no mundo, ocupando o primeiro 

lugar em volume de produção (OLIVEIRA NETO e SANTOS, 2017). É uma planta da família 

Poaceae que se destaca como um cultivo importante principalmente para o Rio Grande do Sul 

e o Paraná, devido sua adaptação ao clima frio que ocorre nesses estados durante a safra de 

inverno.  A planta também auxilia no controle da erosão nos locais onde seu cultivo é 

empregado e favorece o plantio direto através da palha que permanece no solo após a colheita 

(ORMOND et al., 2013). 

Essa cultura tem grande importância nos sistemas de produção agrícola, sendo 

uma excelente opção de cultivo para o período invernal, pois agrega diversificação ao 
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sistema de rotação de culturas e gera receitas com a produção de grãos (DE BONA 

et al., 2016). 

A semeadura pode ser realizada em linha ou a lanço, mas o ideal é realizar a 

semeadura em linha, pois dessa forma, é possível uma melhor distribuição das sementes, 

eficiência do uso do adubo, estabelecendo uma lavoura mais uniforme (SCHNITZLER, 2017). 

 

2.3 ESCOLHA DOS CULTIVOS DE INVERNO 

 

As características desejadas para implantação de cultivos durante a entressafra 

da soja dependem da quantidade e qualidade da palha. A ideia é selecionar espécies 

adaptadas ao local, que possam ser utilizadas comercialmente, com rapidez na 

produção de biomassa, o que acaba auxiliando na ciclagem e disponibilização de 

nutrientes e contribuindo para a supressão de espécies daninhas (ALVARENGA et al., 

2001). 

O rápido desenvolvimento inicial das gramíneas é um fator relevante na escolha 

de plantas de cobertura, pois essas cobrem o solo rapidamente, retardando e até 

mesmo inibindo a infestação de plantas invasoras, possuindo boa aceitação e 

implantação como plantas de cobertura, aquelas com boa resistência ao déficit 

hídrico, elevada produção de biomassa e baixo custo de sementes (FONSECA, 2017). 

De acordo com Acosta et al. (2014) o principal fator que influencia sobre a 

velocidade de decomposição dos resíduos das plantas no solo é a relação C:N. As 

plantas podem ser divididas entre aquelas que possuem rápida decomposição de 

seus resíduos, como as leguminosas, e as que possuem lenta decomposição, citando 

como exemplo as gramíneas,  sendo que um valor de relação C:N próximo a 25 é tido 

como referência na separação entre elas (ALVARENGA et al., 2008). 

Em trabalho realizado por Doneda et al. (2012), os autores avaliaram a relação 

C/N de Centeio, Aveia-preta, Ervilha-forrageira, Nabo-forrageiro, consórcio entre 

centeio e Ervilha-forrageira, Centeio e Nabo-forrageiro, Centeio e Ervilhaca, Aveia-

preta e Nabo-forrageiro e Aveia-preta e Ervilhaca. Foram obtidos valores superiores 

nas gramíneas e inferiores em plantas de outras famílias. O Centeio gerou Relação 

C:N de 34:1 e  a Aveia-preta (27:1), já a Ervilha-forrageira (14:1) e Nabo-forrageiro 

(17:1), já o  consórcio entre plantas de diferentes famílias gerou resultados 

intermediários. 
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Os estudos de Schnitzler (2017), Sanchez et al. (2017) e Linck (2019) avaliaram 

o desempenho da cultura da soja semeada em sucessão a diferentes plantas de 

inverno, buscando observar alterações no desenvolvimento de suas características 

agronômicas e produtividade de grãos, para que se possa entender melhor a dinâmica 

do uso desses cultivos sobre o desempenho da cultura. 

Schnitzler (2017) avaliou a influencia do uso de aveia-branca, aveia-preta, 

aveia-preta + azevém, aveia-preta + ervilhaca, aveia-preta + nabo forrageiro, azevém, 

centeio, centeio + nabo forrageiro, nabo forrageiro, ervilhaca, trigo e pousio, notando 

diferença entre os tratamentos em características agronômicas da soja e sua 

produtividade. 

Sanchez et al. (2017) realizou um estudo para verificar os efeitos do uso de 

aveia-preta, azevém, nabo forrageiro e ervilhaca sobre atributos físicos do solo e a 

produtividade da soja e constatou que a produtividade da cultura após os diferentes 

cultivos antecessores foi semelhante, não obtendo diferença entre os mesmos. 

Linck (2019) também fez um experimento com o intuito de avaliar a influencia 

de diferentes sistemas de cobertura vegetal sobre a produtividade da soja e a 

resistência a penetração do solo nos diferentes tratamentos que utilizavam plantas de 

inverno das famílias das leguminosas, gramíneas e crucíferas, solteiras e 

consorciadas, não verificando diferença entre os tratamentos na produtividade da 

soja. 

 

2.4 MANEJO DOS CULTIVOS DE INVERNO 

 

O manejo das espécies de cobertura presentes nas áreas de cultivo pode ser 

realizado por métodos mecânicos ou químicos (MORAES et al., 2009). O manejo 

adotado pode influenciar a decomposição da palhada que protege o solo (GIACOMINI 

et al., 2003 apud FERRARI NETO et al., 2011). De acordo com Duarte et al. (2014) o 

manejo mecânico das plantas de cobertura pode ser feito com roçadora e rolo-faca, 

ou por ação química, através de herbicidas.  

A época de manejo das plantas de cobertura adotando método mecânico ou 

químico, a quantidade de matéria seca e a quantidade de nutrientes na palha podem 

influenciar na velocidade de decomposição dos resíduos desses materiais 

(CARVALHO et al., 2015). Conforme Alvarenga (2001) o manejo da parte aérea das 
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plantas de cobertura deve ser realizado pouco antes de a cultura começar a produzir 

sementes, e no caso de manejo mecânico não se deve reduzir os resíduos em frações 

muito pequenas, pois isso acelera o processo de decomposição da palha. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar o desempenho e rendimento da 

cultura da soja semeada sob diferentes resíduos vegetais. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Mensurar a quantidade de resíduos deixados pelos cultivos de inverno no 

momento da semeadura da soja. 

Avaliar a influência das diferentes espécies antecessoras em características 

agronômicas (altura das plantas e altura de inserção da primeira vagem) para a 

determinação do rendimento final da cultura da soja. 

Analisar a influência da utilização de diferentes plantas de cobertura sobre o 

solo nos componentes de rendimento da cultura da soja (vagens planta-1, grãos 

vagem-1 e peso médio de 1.000 grãos). 

Determinar o efeito da utilização de diferentes plantas de cobertura sobre o solo 

no rendimento de grãos da cultura da soja. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Durante os anos agrícolas de 2018/2019 e 2019/2020 foi conduzido um 

experimento a campo com a cultura da soja, em área experimental na Estação 

Agronômica da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, localizada no Distrito de 

Três Vendas (Figura 1) na cidade de Cachoeira do Sul - RS (29º 53’ 11” S e 53º 00’ 

44” W, altitude de 125 m), na região Central do Estado do Rio Grande do Sul.  

O clima da região é classificado por Alvares et al. (2013) como subtropical 

úmido, predominante na região Sul. O solo da área experimental é classificado como 

Argissolo Vermelho Distrófico típico. A Figura 2 demonstra o volume de precipitações 

na região de implantação do experimento durante o período de cultivo da soja. 

 

Figura 1. Localização da área experimental na Estação Agronômica da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul, localizada no distrito de Três Vendas, no município 
de Cachoeira do Sul, RS. 

 

Fonte: Google Earth (2021). 
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O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com seis 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos foram compostos pelo cultivo da soja 

em sistema de plantio direto sob diferentes palhadas no solo. A semeadura da soja 

no primeiro ano experimental foi realizada na palha de Aveia-preta, Azevém, Canola 

e Trigo.  

No segundo ano de experimento a semeadura ocorreu sob palha de Aveia-

preta consorciada com Nabo-forrageiro, Azevém, Canola, Cevada e Trigo. As plantas 

utilizadas para formação de palha no solo foram cultivadas durante a entressafra da 

cultura da soja de 2018 e novamente cultivadas no mesmo período de 2019.  

 

Figura 2. Volume acumulado de precipitações durante o ciclo da soja no período de 
execução do experimento no Distrito de Três Vendas, Cachoeira do Sul, RS. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

As culturas da canola, cevada e trigo tratavam-se de experimentos de cultivares 

e épocas de semeadura conduzidos na mesma área experimental, sendo que estas 

receberam adubação conforme a necessidade de cada uma, além de tratos culturais 

necessários durante o ciclo de cada espécie. Os resíduos que restaram após as 

avaliações foram utilizados na elaboração desse trabalho.   

A aveia-preta, aveia-preta consorciada com nabo-forrageiro e o azevém, eram 

utilizados como cobertura de solo na área, não recebendo adubação durante o ciclo 

de cultivo. A disponibilidade de palhada para realização do experimento variou nos 
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anos experimentais por conta de problemas de distribuição dessas plantas na área 

experimental durante os dois anos agrícolas. 

Na safra 2018/2019 a aveia-preta e o azevém foram dessecados com 

herbicidas químicos no fim do ciclo das plantas para realização da semeadura da soja. 

No mesmo ano de estudo, a canola foi colhida a cerca de 30 cm do solo, e o trigo 

também teve parte da área colhida, realizando a dessecação dessas áreas 20 dias 

antes da semeadura da soja.  

Durante o ano agrícola de 2019/2020 o azevém utilizado para formação de 

palha foi obtido pela ressemeadura natural, sendo dessecado no fim do ciclo para 

realizar a semeadura da soja. No tratamento de aveia-preta em consorciação com o 

nabo-forrageiro, realizou-se a rolagem com rolo-faca 40 dias antes da semeadura da 

soja e depois foi realizada a dessecação da área, 20 dias antes da semeadura da 

leguminosa.  Novamente a canola foi colhida a 30 cm do solo e o Trigo teve parte da 

área colhida, realizando a dessecação dessas áreas na sequencia. 

As unidades experimentais foram constituídas de 05 linhas de cultivo da cultura 

da soja, cultivar NS 6909 IPRO, espaçadas em 0,5 m com 4 m de comprimento, 

totalizando 10 m2 por parcela. Para realizar a semeadura, utilizou-se uma semeadora 

adubadora tratorizada e a densidade de semeadura foi de 300.000 sementes ha-1. Na 

Figura 3 é possível visualizar a semeadura do experimento na safra 2019/2020. 
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Figura 3. Semeadura do experimento com a cultura da soja sob palhada de Aveia-
preta em consórcio com Nabo-forrageiro em área experimental na Estação 
Agronômica. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Antes da operação de semeadura da soja, foi mensurada a quantidade de palha 

presente no solo em cada tratamento onde ocorreu a semeadura. Para realizar a 

medida desses restos culturais, coletou-se aleatoriamente da área de cada unidade 

experimental 0,25 m2 dos resíduos do solo, com auxílio de um quadrado de arame 

com 0,5 m de lado. 

Durante os dois anos do experimento a semeadura da cultura da soja ocorreu 

na segunda quinzena do mês de novembro e, para realizar a adubação foram 

seguidas as recomendações da Comissão de Química e Fertilidade do Solo - RS/SC 

(2016), a partir da interpretação do laudo de análise de solo.  

A adubação da cultura foi feita parte juntamente com a semeadura aplicando-

se 350 Kg ha-1 de NPK 5-20-15 e parte em cobertura em estádio V4 utilizando 90 Kg 

ha-1 de KCl (60 % K2O). Os tratos culturais, como o controle de plantas daninhas, 

pragas e doenças seguiram as recomendações de Caraffa et al. (2018).  
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A colheita da cultura da soja foi realizada manualmente, sendo aleatoriamente 

selecionadas da região central de cada parcela 3 plantas, das quais avaliou-se a 

altura, a altura de inserção da  primeira vagem e os componentes do rendimento: 

vagens planta-1 e grãos vagem-1. Para a determinação do peso de 1.000 grãos e 

produtividade, foram colhidas 3 linhas com 2 m de comprimento (3 m2) da área central 

das parcelas, estas passaram por debulha e pesagem, corrigindo-se o peso final dos 

grãos para 13 % de umidade. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e, quando a 

diferença entre as médias foi significativa, estas foram comparadas pelo teste de 

Tukey, sempre ao nível de 5% de probabilidade de erro. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Na Tabela 1 são apresentados os dados da quantidade de resíduos culturais 

sobre o solo na época de semeadura da soja, obtidos após o cultivo de diferentes 

plantas durante o outono/inverno de 2018 e 2019. 

 

Tabela 1. Matéria seca (MS) de resíduos culturais sobre o solo de diferentes cultivos 
de inverno antes da semeadura da cultura da soja na safra 2018/2019 e 2019/2020. 
Uergs, Cachoeira do Sul, RS. 

Safra 2018/2019 2019/2020 

Resíduo Quantidade (Mg MS ha-1) 

Aveia-Preta 4,57 a - 

Aveia-Preta + Nabo - 1,88 c 

Azevém 2,98 bA 2,33 bcB 

Canola 1,04 dA 0,5 dB 

Cevada - 2,92 b 

Trigo 2,07 cB 3,58 aA 

CV % 9,00% 10,22% 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 

Os espaços sem valores nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 referem-se à indisponibilidade 

de palhada do tratamento no ano experimental por não ter sido cultivado. Observa-se 

que as plantas cultivadas durante o inverno, fornecem diferentes quantidades de 

resíduos no solo, assim como observado por (GAZOLA e CAVARIANI, 2011) 

protegendo-o com a manutenção de palha na superfície e disponibilizando nutrientes 

(ZIECH et al., 2015), favorecendo o cultivo subsequente. 

No primeiro ano experimental obteve-se uma variação nas médias, que foi 

desde 1,04 Mg ha-1 para a cultura da canola até 4,57 Mg ha-1 para a aveia-preta. 

Todos os tratamentos diferiram estatisticamente entre si. Os valores intermediários 

foram observados para o azevém e o trigo, com 2,98 Mg ha-1 e 2,07 Mg ha-1, 

respectivamente. 

Na segunda safra, a cultura do trigo gerou a maior quantidade de resíduos para 

a posterior semeadura da soja, com 3,58 Mg ha-1. A cevada disponibilizou 2,92 Mg ha-

1 de palha, não diferindo do aporte de resíduos gerados pelo azevém, que foi 2,33 Mg 
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ha-1, porém sendo superior ao aporte de biomassa da aveia-preta + nabo-forrageiro 

que gerou uma quantidade de palha de 1,88 Mg ha-1, que por sua vez, não diferiu do 

azevém. Novamente, a canola disponibilizou a menor quantidade de resíduos dentre 

os tratamentos, com apenas 0,5 Mg ha-1. 

Sanchez et al. (2017) avaliou a quantidade de biomassa das raízes de aveia, 

azevém, nabo-forrageiro e ervilhaca, e obteve diferença de massa produzida, 

atribuindo esse fator a uma maior ou menor exploração de solo por parte das raízes 

das plantas, com os teores mais elevados sendo observados para a aveia, seguido 

do azevém. A partir disso, características de porosidade do solo são melhoradas 

quando as raízes das plantas exploram maior volume de solo. 

A Tabela 2 demonstra os valores obtidos nas variáveis, altura das plantas e 

altura de inserção da primeira vagem nos dois anos de execução do experimento. 

 

Tabela 2. Altura das plantas e altura de inserção da primeira vagem da cultura da soja 
semeada em solo sob diferentes resíduos vegetais no solo durante as safras 
2018/2019 e 2019/2020. Uergs, Cachoeira do Sul, RS. 

Tratamento 
Altura das plantas (cm) 

Altura de inserção da 
primeira vagem (cm) 

Safra 
2018/2019 

Safra 
2019/2020 

Safra 
2018/2019 

Safra 
2019/2020 

Aveia-preta 100,40 a - 16,25 a - 

Aveia-preta + 
Nabo 

- 95,25 b - 16,25 a 

Azevém 102,50 aA 96,38 bB 16,75 aA 16,00 aA 

Canola 101,30 aA 87,00 cB 16,63 aA 15,75 aA 

Cevada - 101,88 a - 16,13 a 

Trigo 96,80 bB 101,75 aA 16,13 aA 16,38 aA 

CV % 1,40% 2,06% 9,42% 7,24% 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 

Houve diferença significativa para o fator altura das plantas entre os 

tratamentos nos dois anos de execução do experimento. Em 2018/2019 as médias 

obtidas para esse componente ficaram entre 96,80 cm e 102,50 cm. A soja apresentou 

menor altura de plantas quando cultivada após o trigo, com os demais tratamentos 

proporcionando maior altura de plantas.  

No segundo ano foram observadas maiores alturas no cultivo da soja após 

cevada e trigo com 101,88 cm e 101,75 cm, respectivamente. Os valores 
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intermediários de estatura das plantas foram observados nos tratamentos aveia-preta 

+ nabo e azevém, com média de 95,82 cm. A menor estatura foi no cultivo da 

leguminosa após a canola, com 87 cm. Os tratamentos diferiram também entre os 

anos agrícolas. 

O estande inicial da lavoura de soja pode ser influenciado pela quantidade de 

palha que quando é baixa pode causar prejuízos ao estabelecimento da cultura 

(SANTOS et al., 1998 apud GAZOLA, 2008). Porém, Batista et al. (2020) e  Ricce et 

al. (2011) observaram nos estudos que realizaram que uma quantidade de palha 

elevada, resulta em comprometimento da distribuição das sementes e 

estabelecimento inicial das plantas, afetando negativamente sobre o estande final de 

plantas.  

Procópio et al. (2014) realizaram um experimento avaliando o efeito de 

diferentes densidades populacionais de soja, observando que quanto maior a 

densidade de plantas, maior é a estatura das mesmas. Bagateli et al. (2020) 

observaram que nas populações finais mais adensadas de plantas a quantidade de 

nós é maior devido ao aumento da altura das plantas, sendo essa uma característica 

morfofisiológica que influencia diretamente no número de flores por planta e 

consequentemente no desenvolvimento de vagens (JIANG e EGLI, 1993 apud 

BAGATELI et al. 2020). 

A altura de plantas e de inserção da primeira vagem adequada reflete em 

menores percentuais de acamamento e apresentam vantagens durante a colheita, 

sendo que a altura de inserção da primeira vagem abaixo de 12 cm pode apresentar 

perdas na colheita (UBIDA, 2017). Nesse estudo nenhum tratamento apresentou 

altura de inserção da primeira vagem inferior a 12 cm. 

Conforme Mancin et al. (2009), características como a altura das plantas e 

altura de inserção das vagens são características genéticas das cultivares, podendo 

sofrer influência do ambiente, principalmente pela fertilidade do solo e condições 

climáticas. Não ocorreu diferença estatística para a variável altura de inserção da 

primeira vagem. 

Dessa forma, acredita-se que a diferença de estatura das plantas de soja entre 

os tratamentos seja devido à quantidade de palha em cada um, o que pode ter 

promovido alteração no desenvolvimento inicial da cultura. A quantidade de palha 

pode ter influenciado no estande de plantas, pela alteração da temperatura e 
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disponibilidade de água no solo no início do desenvolvimento da cultura, 

principalmente na safra 2019/2020 devido ao reduzido volume de chuva (Figura 2). 

Ainda, a liberação de substâncias inibidoras de crescimento e de 

desenvolvimento de soja durante a decomposição da palhada das culturas 

antecessoras pode afetar a estatura de plantas (apud ALMEIDA 1988 apud BATISTA 

et al. 2020). 

Schereen (2018) realizou um experimento e verificou que a cultivar NS 6909 

demonstrou-se a cultivar de soja mais suscetível ao efeito alelopático do extrato 

aquoso de trigo, com ação negativa quando se tem presença de resíduos de trigo, 

seja em características de germinação como de plântulas.  

Segundo Da Silva et al (2011) a canola apresenta efeito alelopático sobre a 

cultura da soja, com maior possibilidade de causar problemas em anos com 

precipitação reduzida, afetando principalmente o componente de rendimento número 

de legumes por planta. O autor ainda conclui que o intervalo adequado para realizar 

a sucessão de canola e soja deve obedecer a um período mínimo de vinte dias. 

Os resultados obtidos para os componentes de rendimento número de vagens 

planta-1 e número de grãos vagem-1 na cultura da soja são representados na Tabela 

3. É possível observar que o número de grãos por vagem não sofreu influência da 

planta antecessora à soja. De acordo com Veloso (2018), essa característica 

dificilmente é alterada pelo ambiente devido ao alto controle genético das cultivares 

de soja. 

 

Tabela 3. Número de vagens planta-1 e número de grãos vagem-1 da cultura da soja 
semeada sob diferentes resíduos vegetais no solo durante as safras 2018/2019 e 
2019/2020. Uergs, Cachoeira do Sul, RS. 

Tratamento 
Número de vagens planta -1 Número de grãos vagem-1 

Safra 
2018/2019 

Safra 
2019/2020 

Safra 
2018/2019 

Safra 
2019/2020 

Aveia-preta 60,00 a - 2,52 a - 

Aveia-preta + 
Nabo 

- 52,13 a - 2,19 a 

Azevém 52,63 bA 54,63 aA 2,48  aA 2,15 aB 

 Canola 54,00 bA 51,63 aA 2,34 aA 2,18 aA 

Cevada - 51,88 a - 2,28 a 

Trigo 63,63 aA 55,63  aB 2,69 aA 2,24  aA 

CV % 4,36% 7,60% 11,66% 7,83% 



27 
 

 

*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 

O número de vagens por planta teve diferença significativa durante o primeiro 

ano experimental. Schnitzler (2017), também observou diferença no número de 

vagens por planta em experimento avaliando a influencia de diferentes plantas de 

cobertura de inverno sobre o desenvolvimento e produtividade da cultura da soja, com 

maior quantidade de vagens no cultivo da leguminosa após Ervilhaca, Ervilhaca + 

Aveia-preta, Nabo forrageiro, Nabo forrageiro + Aveia-preta, Centeio e pousio em 

comparação aos demais tratamentos avaliados. 

De acordo com Ricce et al. (2011) a redução da população de plantas de soja 

pode ser compensada até um determinado limite com o aumento no número de 

vagens, não apresentando prejuízo a produtividade média de grãos de soja.  Sendo 

assim, a soja apresenta característica de grande plasticidade quanto à resposta à 

variação espacial, variando o número de ramificações e de vagens por planta além do 

diâmetro do caule, de forma inversamente proporcional à variação na população de 

plantas (GARCIA et al. 2007). 

De acordo com Lima et al (2009) o número de vagens por planta é tido como o 

principal componente que controla a produção da cultura da soja. Fiss et al. (2018) 

obtiveram um resultado de variação no número de vagens conforme o número  de 

indivíduos na área causados por desuniformidade na distribuição de plantas, 

verificado que maiores valores de vagens por planta estão associados a falhas no 

estande, mas mesmo assim no estudo dos autores o maior número de vagens não 

compensou a redução de plantas na área.  

Observando as informações obtidas, pode-se correlacionar o maior número de 

vagens planta-1 em alguns tratamentos nesse estudo devido a maior altura de plantas 

e o possível ganho de nós reprodutivos com o aumento da estatura das plantas de 

soja. 

Os resultados da avaliação de peso de mil grãos e produtividade da soja nesse 

experimento podem ser observados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Peso de mil grãos e produtividade da cultura da soja semeada sob diferentes 
resíduos vegetais no solo nas safras 2018/2019 e 2019/2020. Uergs, Cachoeira do 
Sul, RS. 

Tratamento 

Peso de mil grãos (g mil 
grãos-1) 

Produtividade (Sc ha-1) 

Safra 
2018/2019 

Safra 
2019/2020 

Safra 
2018/2019 

Safra 
2019/2020 

Aveia-preta 185,28 ab - 84,56 a - 

Aveia-preta + 
Nabo 

- 181,39 a - 56,48 b 

Azevém 188,90 aA 180,53  aB 80,19 bA 67,15 aB 

 Canola 185,05 aA 178,97  aA 72,65 cA 55,35 bB 

Cevada - 182,74 a - 61,09 ab 

Trigo 182,69 aA 183,2  aA 78,58 bA 71,59 aB 

CV % 2,32% 2,67% 2,43% 7,73% 
*Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem 

significativamente pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade de erro. Fonte: Autor (2021). 

 

Chabat (2010) realizou um estudo avaliando a influência da quantidade de 

resíduos de aveia-preta na dinâmica de evaporação da água e temperatura do solo e 

constatou que na comparação entre duas quantidades de resíduos (0 e 4 Mg ha-1), a 

maior quantidade resultou em um maior armazenamento de água no solo nas fases 

iniciais de desenvolvimento da cultura da soja, pois diminuiu a taxa de evaporação de 

água, reduzindo também a amplitude térmica do solo. 

Esse fator pode ter influência sobre a produtividade da cultura principalmente 

se houver baixa disponibilidade hídrica durante o início do desenvolvimento da soja, 

onde o dossel vegetativo das plantas ainda não cobriu o solo, pois nesse período a 

cobertura possui maior relevância para a redução da evaporação de água 

(ANDRADE, 2008). Sendo assim, entende-se que a maior quantidade de palha em 

alguns tratamentos acabou protegendo o solo, diminuindo a evaporação e 

consequentemente promovendo maior armazenamento de água. 

De acordo com Zanon et al. (2016) a cultura da soja necessita de 800 mm de 

água durante o seu ciclo para uma produção de 6.000 Kg ha-1 de grãos. Isso explica 

a diferença de produtividade entre o mesmo tratamento durante os diferentes anos 

experimentais, provavelmente devido a grande diferença entre o volume acumulado 

de chuva durante o período de cultivo da soja (Figura 2). 

No trabalho de Schnitzler (2017) também foi observada diferença de 

produtividade da soja semeada após diferentes plantas de cobertura do solo. O autor 
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ressaltou que as plantas de cobertura possuem efeito sobre o desempenho da cultura 

de soja em função das diferentes quantidades de biomassa deixada no solo, 

nutrientes disponibilizados para a próxima cultura, regulações térmicas do solo, níveis 

de evapotranspiração e teores de matéria orgânica. 

Em um trabalho realizado por Balbinot Junior et al. (2020) os autores 

relacionam a maior produtividade da soja cultivada sob palhada de trigo e aveia em 

comparação ao tratamento pousio, devido a melhoria nas condições do solo. 

Conforme os mesmos, a palha dessas culturas em comparação ao pousio aumenta o 

teor de água no solo devido à redução da evaporação, diminui a resistência mecânica 

do solo à penetração, aumentando o crescimento das raízes, que irão explorar maior 

volume de solo em busca de água e nutrientes. 

 Nesse estudo foi possível observar que os cultivos que disponibilizaram maior 

quantidade de palha sob o solo promoveram maiores produtividades da soja. O cultivo 

da soja após a aveia-preta na safra 2018/2019 demonstrou-se como muito satisfatório 

devido à obtenção da maior produtividade da cultura, mas as produtividades após 

azevém e trigo também foram boas.  

Durante a safra 2019/2020 o cultivo da soja após trigo, azevém e cevada gerou 

as maiores produtividades para a cultura e o consórcio entre aveia-preta e nabo-

forrageiro não obteve resultado satisfatório se comparado aos tratamentos 

anteriormente citados. A semeadura após a canola não apresentou bons resultados 

comparado com os demais tratamentos nos dois anos agrícolas muito possivelmente 

pela baixa disponibilidade de resíduos sob o solo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O uso de diferentes cultivos durante a entressafra da soja promoveu diferença 

no desenvolvimento de suas características agronômicas. A cultura da soja sofreu 

influencia do tipo de resíduo no solo sob a altura das plantas, número de vagens 

planta-1 e produtividade.  

A partir dos resultados obtidos, observou-se que nos tratamentos onde havia 

maior aporte de resíduos sob o solo, a produtividade da soja foi superior quando 

comparada aos tratamentos com menor aporte de palha. Esse resultado mostra a 

importância da quantidade de palhada no solo no sistema plantio direto, sendo que 

em anos onde a disponibilidade hídrica é reduzida esse fator pode apresentar 

relevância ainda maior em relação ao desempenho da cultura da soja. 
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