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Resumo: A cultura da soja (Glycine max L. Merrill) é uma das culturas mais cultivadas no Brasil em 

sistema de plantio direto (SPD). O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental Luiz Eduardo de Oliveira 

Sales, no município de Mineiros - GO, situado entre as coordenadas geográficas de 17°34’10’’ latitude Sul 

e 52°33’04’’ longitude Oeste, com altitude média de 760 m. A temperatura média é de 22,7 °C, a 

precipitação média anual é de 1695 mm ocorrendo principalmente na primavera e no verão. As variáveis 

foram analisadas aos 120 dias após o semeio, tomando 20 plantas por unidade experimental. Para tal, 

determinou-se: Altura da planta (cm), altura do primeiro nó reprodutivo (cm), número de vagens por planta 

(unid), número de sementes por planta (unid), peso de mil grãos (g) e produtividade (sc ha-1) O presente 

trabalho resultou que no cultivo da variedade de soja Monsoy 7739 - Intacta RR2, conduzida a duas 

situações em ambiente de palhada de Brachiaria Decumbens (Ausência e Presença) houve um ganho de 

12.15 sacas a mais do sistema em ausência de palhada. 

 

Palavras-chave: Produção, Oleaginosa, Fabaceae. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A cultura da soja (Glycine max L. Merrill) é uma das culturas mais cultivadas no 

Brasil em sistema de plantio direto (SPD). Na safra de 2018\2019 o país apresentou 

crescimento na área plantada de 2,1% em relação à temporada passada, correspondendo 

ao plantio de 35,9 milhões de hectares (COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO 2019). 

 O sistema de plantio direto proporciona grandes benefícios ao solo e 

principalmente as culturas implantadas. Na qual a obtenção de palhada nesse sistema 

favorece o cobrimento do solo, deposição de matéria orgânica, nutrientes providos da 

palhada, propicia também aumento de microrganismos, tornando assim um solo vivo, 

capacidade de quebra do impacto das gotas das chuvas reduzindo assim a degradação de 

solo e subsequentemente diminuindo as erosões ou perca de nutriente por escoamento 

superficial de agua. 

 Devido a palhada proporcionar um ambiente favorável para a macro e microfauna 

do solo, a ecofisiologia da planta é beneficiada principalmente em relação a fixação 

biológica de nitrogênio. Isto se dá a eficiência de inoculação de sementes juntamente ao 
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sistema (SPD) possibilitando alta produtividade de grãos e balanço positivo de N para o 

sistema. (Alves et al., 2003). 

 Outro fator da produção de soja é a nutrição mineral sendo o nitrogênio o nutriente 

mais consumido pela cultura, a cada 100 kg de grãos de soja 83 kg são nitrogênio 

(OLIVEIRA et al., 2007) sendo estes basicamente vindo da fixação biológica em sistemas 

que não se utiliza fertilizantes nitrogenados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi conduzido na Fazenda Experimental Luiz Eduardo de Oliveira Sales, 

no município de Mineiros - GO, situado entre as coordenadas geográficas de 17°34’10’’ 

latitude Sul e 52°33’04’’ longitude Oeste, com altitude média de 760 m. A temperatura 

média é de 22,7 °C, a precipitação média anual é de 1695 mm ocorrendo principalmente 

na primavera e no verão. O clima predominante é quente, semiúmido e notadamente 

sazonal, com verão chuvoso e inverno seco, sendo classificado como “Aw” (KÖPPEN 

2013).  

O solo na camada de 0-20 cm apresentou as características: potencial de hidrogênio 

4,1; fósforo 3 em mg dm-3; potássio 0,6, cálcio 5, magnésio 3, alumínio 4, acidez potencial 

29 em mmolc dm-3; argila 80, silte 30 e areia 890 em g dm-3. A análise foi realizada no 

Laboratório de Química e Fertilidade do Solo da UNIFIMES. O solo foi classificado 

como Neossolo Quartizarênico de textura arenosa (EMBRAPA, 2013). 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso em fatorial 2x5, 

referente duas situações em ambiente de palhada de Brachiaria Decumbens [Ausência e 

Presença] e cinco concentrações do adubo formulado 04-28-08 comumente utilizado na 

região [0, 150, 300, 450 e 600 kg ha-1], em 4 repetições. A unidade experimental foi 

composta por 4 fileiras de 4 m de comprimento, espaçadas 0,5 m. Foi avaliada as duas 

linhas centrais como área útil de cada parcela. A cultivar utilizada foi Monsoy 7739 - 

Intacta RR2. 

O preparo do solo na ausência da palhada foi realizado com aração e gradagem, ao 

passo que, na palhada ocorreu a dessecação de braquiária com glifosato. A semeadura foi 

realizada simultaneamente no sulco, sendo manual a distribuição das sementes, 

alcançando-se uma população de 300.000 plantas por hectare. 



 

 

A semeadura ocorreu em 01 de outubro de 2017, seguindo os modelos da lavoura 

comercial da região. Durante a execução do experimento o controle de pragas, doenças e 

plantas daninhas foram realizados sempre que necessário, respeitando as boas práticas e 

o manejo integrado de pragas (MIP). Para tal foi utilizado um pulverizador costa, com 

barra única de 1 pontas de pulverização do tipo leque. As aplicações foram realizadas no 

período da manhã, com temperatura média ambiente de 25ºC, umidade relativa do ar 

acima de 60% e ventos médios de 5 km h-1.  

As variáveis foram analisadas aos 120 dias após o semeio, tomando 20 plantas por 

unidade experimental. Para tal, determinou-se: Altura da planta (cm), altura do primeiro 

nó reprodutivo (cm), número de vagens por planta (unid), número de sementes por planta 

(unid), peso de mil grãos (g) e produtividade (sc ha-1). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

NVP NSP ALP APR PMG REN 

Presença 68.55 4.05 56.81 136.34 156.36 72.4 

Ausência 71.17 4.25 48.05 115.33 158.02 60.25 

Tabela 1: Médias para Altura da planta ALP, Altura do primeiro nó reprodutivo APR, número de vagens 

por planta NVP, número de sementes por planta NSP, peso de mil grãos PMG e rendimento REN, da cultura 

da soja na ausência e presença de palhada no solo. UNIFIMES, Mineiros - GO. 2019. 

 

Em relação as médias alcançadas de Altura do primeiro nó reprodutivo (APR) a 

ausência de palhada teve resultado superior de 21.01 centímetros em relação ao dado do 

experimento com presença de palhada. Já o peso de mil grãos (PMG) em ausência de 

palhada teve resultado superior em relação a presença de palhada no experimento obtendo 

1.66 gramas a mais. E por final o rendimento (REN) houve um maior ganho com a 

presença de palhada no experimento chegando a 12.15 sacas a mais da ausência de 

palhada. 

Em trabalhos realizados por (FLORES ET AL., 2007; SANTOS ET AL., 2008; 

CHIODEROLI ET AL., 2012; MENDONÇA ET AL., 2013) a palhada pode propiciar 

uma recuperação dos atributos químicos e físicos do solo, para (AMOSSÉ; JEUFFROY; 

DAVID, 2013; CAMPIGLIA et al., 2010; NAKHONE; TABATABAI, 2008; 

SALMERÓN; ISLA; CAVERO, 2011; TEODORO et al., 2011). A questão de palhada e 



 

 

subsequentemente o incremento de matéria orgânica no sistema, beneficiou tanto a 

umidade do solo como o desenvolvimento de planta. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho resultou que no cultivo da variedade de soja Monsoy 7739 - 

Intacta RR2, conduzida a duas situações em ambiente de palhada de Brachiaria 

Decumbens (Ausência e Presença) houve um ganho de 12.15 sacas a mais do sitema em 

ausência de palhada. 

Outra resposta a palhada no sistema, verificou-se que este sistema proporcionou 

maior Altura do primeiro nó reprodutivo APR. 
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